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Prakata 

Buku ini sebelumnya pernah dibagikan secara bebas di 

tahun 2016 dalam bentuk ebook dengan judul “Simbolisasi Enam 

Arah dalam Sigālovāda Sutta dan Penerapannya.” Meskipun 

pada waktu itu ada harapan untuk menerbitkannya dalam bentuk 

buku, tetapi karena beberapa hal, penerbitan buku belum dapat 

terealisasi. Pada tahun 2022, saya bermaksud untuk 

mempublikasikannya dalam bentuk buku sehingga bisa dibaca 

dengan mudah oleh para pembaca. Hanya saja saya di sini 

mengubah judulnya menjadi “Aspek Sosiologi dalam Sigālovāda 

Sutta.” Semoga dengan diterbitkannya buku ini para pembaca 

dapat memperoleh pengetahuan sehingga bisa diterapkan di 

dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga dapat dijadikan 

sumber belajar bagi siswa dan mahasiswa, guru, dosen, para 

dhammaduta, dan semua kalangan sebagai landasan analisis kritis 

sosilogi dalam praktik di kehidupan sehari-hari.  

Saya menyadari bahwa terbitnya buku ini merupakan suatu 

kebahagiaan yang luar biasa. Saya mengucapkan banyak terima 

kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan buku 

ini. Tak henti-hentinya saya mengucapkan terima kasih kepada 

Bhante Sri Paññāvaro Mahāthera dan Bhante Jotidhammo 

Mahāthera yang selalu memberikan dukungan. Terima kasih juga 

kepada Bhante Ratanadhīro membaca ulang buku ini dan terima 

kasih pada Bapak Sukodoyo, S.Ag., M.Si., yang bersedia 

menyempatkan waktunya untuk mengoreksi karya ini.  Kepada 

semua bhikkhu dan samanera yang telah mendukung penerbitan 

buku ini. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih pada Bapak 

Widiyono M.A., yang telah mengajar Filsafat Buddhis dan 

Sosiologi Buddhis di Lembaga Pendidikan Saṅgha waktu itu, 
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sehingga memberikan bekal dalam penulisan buku ini. Terima 

kasih saya ucapkan juga kepada orang tua, guru, saudara, dan 

teman-teman yang selalu mendorong dan memotivasi hingga saya 

menjadi seperti ini. Terima kasih kepada semua pihak yang 

membantu dalam menerbitkan buku ini.  

 

Tangerang, 22 Februari 2022 
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Kata Pengantar 

Sigālovāda Sutta mencatat dengan rinci ajaran Guru Agung 

Buddha Gotama tentang perilaku baik dalam hubungan sosial. 

Sigālovāda Sutta sering disebutkan menyampaikan pesan cāritta 

sīla (perilaku baik dengan melakukan hal-hal yang selayaknya 

dilakukan) sebagai sisi lain dalam perikehidupan di samping 

vāritta sīla (perilaku baik dengan menghindari hal-hal yang 

buruk). 

Tidak banyak bahasan tentang Sigālovāda Sutta. Terbitnya 

buku ini mengisi kekosongan dan sekaligus memperkaya 

khazanah Buddhis di Indonesia. Selain menjadi panduan perilaku 

dalam hubungan sosial di masyarakat, buku ini menjadi berharga 

bagi dunia pendidikan karena dilengkapi dengan sumber acuan 

utama. 

Kecenderungan manusia kini yang makin individualis dan 

hedonis membentuk sikap mental aku-sentris (self centredness) 

hingga menimbulkan masalah-masalah sosial bagi masyarakat, 

keluarga, dan juga dirinya sendiri. Diterbitkannya buku ini untuk 

menandai peringatan 40 tahun Saṅgha Theravāda Indonesia 

menjadi pesan tersendiri bagi masyarakat. Saṅgha ingin menyapa 

tiap individu dengan kebajikan-kebajikan sosial yang kini nilai-

nilai itu menjadi terasa amat dibutuhkan. Saṅgha Theravāda 

Indonesia memberikan penghargaan kepada penulis, S. 

Medhācitto, yang telah mangangkat dan menyajikan Dhamma ini 

kepada masyarakat. 

 

Sri Paññāvaro Mahāthera 

Kepala Saṅgha, Saṅgha Theravāda Indonesia 
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Pendahuluan 

Tujuan utama dari ajaran Buddha memang adalah untuk 

mencapai Nibbāna,1 yang merupakan kebahagiaan tertinggi,2 

yang terbebas dari segala bentuk kekotoran batin.3 Namun 

bukan berarti ajaran Buddha adalah ajaran yang anti sosial, yang 

mengabaikan kepentingan dunia. Ajaran-ajaran Buddha pada 

dasarnya menekankan pentingnya kemajuan moral dan spiritual. 

Ini dikuatkan dengan ajaran dasar para Buddha tentang 

mengindari kejahatan (sabbapāpassa akaraṇaṃ), 

mengembangkan kebaikan (kusalassa upasampadā), dan 

membersihkan pikiran (sacittapariyodapanaṃ).4 Transformasi 

moral dan mental seseorang menjadi landasan terciptanya 

masyarakat yang damai sejahtera dan mendukung kemajuan 

spiritual.  

David J. Kalupahana mengatakan bahwa Buddhisme awal 

menitikberatkan kenyataan bahwa seorang pemula tidak akan 

dapat mencapai pembebasan akhir secara sekaligus, tetapi 

melalui proses belajar bertahap (anupubbasikkhā), proses 

latihan bertahap (anupubhakiriyā), dan proses praktik secara 

 
1 Nibbānogadhañhi, āvuso visākha, brahmacariyaṃ, nibbānaparāyanaṃ 

nibbānapariyosānaṃ; M. I. 304: Nibbānogadhañhi, rādha, brahmacariyaṃ 

vussati, nibbānaparāyanaṃ nibbānapariyosāna; S. III. 189. Tujuan dari 

agama Buddha juga bisa dipertimbangkan sebagai mengakhiri penderitaan. 

Ini dapat dilihat ketika Buddha mengatakan bahwa dari dulu hingga sekarang 

apa yang Beliau ajarkan adalah penderitaan dan lenyapnya penderitaan 

(pubbe cāhaṃ bhikkhave, etarahi ca dukkhañceva paññāpemi, dukkhassa ca 

nirodhaṃ; M. I. 140; lihat juga Anurādha Sutta, S. III. 119). 
2 Nibbānaṃ paramaṃ sukhaṃ; Dhp. 204; M. I. 504. 
3 Yo kho, āvuso, rāgakkhayo dosakkhayo mohakkhayo – idaṃ vuccati 

nibbāna’’nti. S. IV. 251.  
4 Dhp. 183. 
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bertahap (anupubbapaṭipadā).5 Pernyataan tersebut bersumber 

pada ucapan Buddha di dalam Kīṭāgiri Sutta, Majjhima Nikāya, 

yang mengatakan, “Aku tidak mengatakan bahwa pengetahuan 

akhir dicapai dengan sekejap. Sebaliknya, pengetahuan akhir 

dicapai dengan latihan secara bertahap, dengan praktik secara 

bertahap, dengan kemajuan secara bertahap.”6 

Buddha menyadari bahwa pengikutnya tidak hanya para 

bhikkhu yang bisa lebih fokus pada praktik spiritual untuk 

mencapai Nibbāna. Ada para perumah tangga yang di samping 

harus memenuhi kebutuhan hidup, mereka juga menjalankan 

ajaran Buddha sesuai dengan kemampuannya masing-masing. 

Buddha memahami bahwa mereka akan kesulitan untuk berlatih 

Dhamma dengan baik ketika mereka dalam kondisi sosial yang 

tidak baik. Pengembangan spiritual tidak akan terjadi dalam 

kekacauan sosial yang menimbulkan banyak rintangan untuk 

dapat melatih moral, mengembangkan batin, dan 

mengembangkan kebijaksanaan. Kemajuan spiritual akan 

mudah direalisasi ketika semua kondisi mendukung untuk 

mengembangkannya. Oleh karena itu, kondisi sosial yang baik 

sangat diperlukan sebagai kondisi yang mendukung latihan.  

Kondisi sosial yang baik mendukung kesejahteraan 

masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat sangat mendukung 

pengembangan praktik moral dan spiritual. Orang-orang akan 

keberatan untuk meningkatkan praktik spiritual ketika mereka 

dalam permasalahan pemenuhan kebutuhan hidup. Dhānañjani 

 
5 Kalupahana, David J. Buddhist Philosophy: A Historical Analysis. hlm. 58. 
6 Nāhaṃ, bhikkhave, ādikeneva aññārādhanaṃ vadāmi; api ca, bhikkhave, 

anupubbasikkhā anupubbakiriyā anupubbapaṭipadā aññārādhanā hoti. M. I. 

479. 
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Sutta7 memuat kisah tentang Brahmana Dhānañjani menjadi 

tidak tekun lagi dalam latihan karena banyak beban yang harus 

ditanggungnya. Ini menjadi gambaran bahwa beban hidup 

menjadi penghalang seseorang untuk praktik spiritual.  

Oleh karena itu, kondisi sosial yang baik perlu diciptakan 

agar perkembangan moral dan spiritual dapat direalisasi. Usaha 

Buddha untuk menyediakan tuntunan agar kondisi ini dapat 

dicapai dapat dibuktikan di banyak sutta. Dalam khotbah-

khotbah-Nya, Buddha kerap kali memberikan petunjuk 

bagaimana menciptakan hubungan sosial yang ideal. Beliau 

mencoba menanamkan ajaran sosial yang mengandung unsur 

moral agar dapat mendukung perkembangan praktik spiritual. Di 

satu sisi ajaran moral berguna untuk menciptakan keharmonisan 

dan kebahagiaan dalam kehidupan ini dan selanjutnya, di sisi 

yang lain, ajaran moral berguna sebagai dasar untuk menggapai 

tujuan pembebasan dari lingkaran tumimbal lahir.  

Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia hidup di lingkungan 

sosial dan harus berhadapan dengan sesama manusia lainnya. 

Karakter manusia sebagai makhluk sosial menyebabkan 

manusia harus berkecimpung dalam urusan sosial untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Di lingkup sosial tersebut 

manusia juga dilahirkan. Selain lahir dari rahim kandungan ibu, 

manusia juga dilahirkan dari rahim sosial. Karakter, perilaku, 

pengetahuan, pola pikir, dan sebagainya dilahirkan oleh sosial. 

Oleh karena itu, hubungan sosial yang baik diharapkan mampu 

berkontribusi dalam membentuk karakter yang bermoral dan 

juga berkontribusi di dalam praktik spiritual. 

 
7 M. 97. II. 185. 
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Selama empat puluh lima tahun dalam misi membabarkan 

Dhamma demi manfaat dan kebahagiaan banyak orang, tak bisa 

dipungkiri bahwa Buddha juga harus berhadapan dengan orang-

orang yang masih menerapkan ritual kepercayaan kuno yang 

tidak relevan. Menanggapi kebiasaan ini, Buddha merekontruksi 

kembali dan memberikan penafsiran baru sehingga berkaitan 

dengan praktik Dhamma ajaran Buddha.  

Buddha memberikan penafsiran ulang tentang ritual-ritual 

kuno menjadi praktik yang sangat berguna bagi kebutuhan 

individual serta sosial baik dari segi material maupun praktik 

spiritual. Sebagai contohnya adalah interpretasi baru yang 

diberikan Buddha di dalam Sigālovāda Sutta. Di sini, ritual 

menyembah enam arah diinterpretasikan sebagai melakukan 

tugas dan kewajiban terhadap setiap anggota masyarakat secara 

timbal balik. Arah timur merupakan simbolisasi dari hubungan 

anak dengan orang tua, selatan: murid dengan guru, barat: istri 

dengan suami, utara: antarteman, bawah: karyawan dengan 

majikan, dan arah atas merupakan simbolisasi dari hubungan 

antara perumah tangga dengan petapa dan brahmana.  

Oleh karena itu, melalui buku ini penulis mencoba 

menjabarkan tentang Sigālovāda Sutta berserta makna yang 

terkandung di dalamnya. Secara khusus, buku ini akan 

membahas tentang simbolisasi enam arah berserta 

penerapannya, yang tak lain adalah aspek-aspek sosiologi 

Buddhis. 

Tidak hanya khusus untuk Sigālovāda Sutta saja, tetapi 

penulis juga berusaha sebaik mungkin untuk menjelaskan secara 

lebih luas dengan mengombinasikan referensi-referensi lain dari 
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berbagai Sutta maupun sumber lain dari para sarjana. 

Diharapkan buku ini dapat memberikan banyak wawasan dan 

mendalami Dhamma seputar tentang kondisi sosial yang 

diharapkan Buddhisme sebagaimana disimbolisasikan dalam 

enam arah.  

Di awal bagian buku ini, pembahasan dimulai dengan 

pengantar Sigālovāda Sutta. Melalui bagian ini, pembaca diajak 

untuk mengetahui hal-hal terkait dengan Sigālovāda Sutta. 

Kemudian, pembahasan tentang latar belakang penyampaian 

Sutta ini dijelaskan secara terperinci di bagian kedua. Di sini, 

penulis memberikan penjelasan menarik tentang interpretasi 

yang diberikan Buddha dalam menanggapi ritual kuno. Bagian-

bagian berikutnya menjelaskan secara meluas tentang 

simbolisasi enam arah yang diinterpretasikan oleh Buddha. 

Uraian tugas dan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap 

anggota masyarakat disajikan bersama contoh penerapan yang 

relevan dengan zaman sekarang ini. Pembahasan ini 

memberikan pemahaman luas tentang aspek-aspek sosiologi 

Buddhis yang sangat penting untuk dipelajari.  

 

Semoga semua makhluk hidup selalu berbahagia 

 

Bellanwila Rajamaha Wiharaya, Sri Lanka 

Tri Saputra Medhācitto 

Penulis 
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Bagian I 

Pengantar Sigālovāda Sutta 

 

Sigālovāda Sutta merupakan salah satu Sutta yang 

terdapat dalam Dīgha Nikāya, Sutta Piṭaka. Berdasarkan 

pengelompokkannya, Sigālovāda Sutta adalah Sutta ke tiga 

puluh satu dari tiga puluh empat Sutta yang tercantum dalam 

kelompok Pāthika Vagga, Dīgha Nikāya.8 Nama lain dari Sutta 

ini adalah Siṅgālaka Sutta, Sigālaka Sutta, Sigāla Sutta, 

Siṅgālovāda Sutta, karena khotbah ini disampaikan oleh Buddha 

kepada pemuda yang bernama Sigālaka. Sedangkan komentator, 

Buddhaghosa (Dīghanikāya Aṭṭhakathā), maupun sub-

komentator, Dhammapāla (Dāghanikāyaṭṭakathā Ṭikā), lebih 

suka menyebutnya Sigālaka Sutta.9 Namun judul Siṅgāla Sutta 

dipilih untuk Chaṭṭha Saṅgāyanā Tipiṭaka yang disusun di 

Myanmar. 

Menurut hasil pengamatan Bhikkhu Kusaladhamma 

dalam buku yang berjudul “Kronologi Hidup Buddha”, waktu 

pembabaran khotbah ini disampaikan oleh Buddha di tahun ke 

tujuh belas setelah pencapaian penerangan sempurna-Nya yaitu 

sekitar 572 SM di Veḷuvanārāma, Kalandakanivāpa.10 Sutta ini 

di perkirakan sebagai awal karena tidak mengandung tanda fitur-

 
8 D. III. 180. 
9 Maurice Walshe dalam menerjemahkan kitab Dīgha Nikāya lebih memilih 

menggunakan nama Sigālaka Sutta, walaupun nama yang lebih populer 

adalah Sigālovāda Sutta. Sementara Rhys Davids menggunakan alternatif 

lain dengan nama Sigālovāda Suttanta. Perlu diketahui bahwa bagi pemula 

biasanya menemui kesulitan ini, karena mereka tidak familier dengan nama 

Sigālaka Sutta. 
10 Kusaladhamma, Ashin. Kronologi Hidup Buddha. hlm. xxxviii. 
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fitur belakangan.11 Artinya Sutta ini belum mengalami 

perubahan ataupun penambahan oleh bhikkhu-bhikkhu 

belakangan. 

Hubungannya dengan konsep sosial dalam agama Buddha, 

Sigālovāda Sutta merupakan Sutta penting yang perlu dikaji 

untuk dapat melihat bagaimana kondisi sosial yang ideal 

berdasarkan sudut pandang agama Buddha. Ideal dari kondisi 

sosial yang terkandung dalam Sigālovāda Sutta dimaksudkan 

agar orang dapat mengerti dan memahami tentang hubungan 

timbal balik serta panduan untuk menciptakan lingkungan sosial 

yang baik. Di sini dijelaskan dengan sangat jelas tentang 

bagaimana status seseorang dan kewajiban yang harus dilakukan 

terhadap masyarakat yang bersifat hubungan timbal balik.  

Sutta ini memberikan sebuah nilai bagaimana Buddha 

menginterpretasikan ritual India; dalam menjalankan, 

memberikan arti dari sebuah ritual kosong secara potensial 

dengan menuangkan kembali dalam tindakan sehari-hari dan 

perhubungan. Metode menuang kembali apa yang didasari oleh 

ritual-ritual brahmana ini adalah karakteristik dari pendekatan 

Buddhisme awal terhadap tradisi brahmana, walaupun itu bukan 

seutuhnya tanpa sebuah pendahulu tertentu dalam tradisi Veda 

sendiri, di mana ritual-ritual eksternal disusun kembali oleh 

mereka dalam mengetahui sebagai internal, seperti bernapas, 

pencernaan, dan perilaku seksual.12 

Sigālovāda Sutta mendapat apresiasi tinggi dari para 

cendekiawan karena dalam Sutta ini terkandung banyak aspek-

 
11 Pande, Govind Chandra. Studies in the Origins of Buddhism. hlm. 112. 
12 Saying of the Buddha: A Selection of Suttas From Pali Nikāya. hlm. 129. 
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aspek penting yang berhubungan dengan manusia dan 

sekelilingnya di dalam kehidupan bermasyarakat yang 

menghasilkan kedamaian dan keharmonisan. Lebih daripada itu, 

Sutta ini juga menyimpan banyak aspek moral yang lebih 

komprehensif. Seperti pernyataan dari Bimala Churn Law 

mengungkapkan apresiasi dan persetujuan terhadap pendapat 

Rhys David13 demikian, “Kita setuju dengan Rhys David ketika 

dia mengatakan bahwa bagaimanapun ajaran Buddha tentang 

cinta kasih dan niat baik antara manusia dan manusia, di sini 

kumpulan dalam sebuah etika domestik dan sosial dengan lebih 

komprehensif dan mendetail daripada di tempat lain. Dalam 

sebuah kanon yang dikompilasikan oleh anggota dari sebuah 

komunitas religius dan kebanyakan dipertimbangkan dengan 

pengalaman-pengalaman mental dan gagasan-gagasan dari para 

petapa, dan dengan pandangan dunia mereka. Sungguh menarik 

untuk menemukan itu dalam sebuah Sutta yang secara 

keseluruhan menyediakan pandangan dan relasi umat awam dan 

untuk sekelilingnya.”14  

Lebih lanjut, C. Witanachchi dalam karya tulisnya yang 

dimuat dalam “Encylopaedia of Buddhism” mengatakan bahwa, 

“Bagaimanapun, tanpa ada keraguan, ini dapat dideskripsikan 

sebagai khotbah yang paling komprehensif dari semua khotbah 

Buddha untuk perumah tangga. Tidak seperti Sutta-sutta lain 

yang disampaikan oleh Buddha, Sigālovāda Sutta tampak 

sebagai khotbah yang terencana dengan sangat baik. Bahkan 

seseorang dapat meragukan apakah itu merupakan penyampaian 

 
13 Dalam buku yang berjudul Dialogues of the Buddha, Rhys David 

memberikan argumen demikian. Untuk studi lebih lanjut lihat Davids, Rhys 

C. A. F, and T. W. Dialouges of the Buddha (part III). hlm.168 – 169. 
14 Law, Bimala Churn. A History of Pāli Literature. hlm. 131. 
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secara dadakan.”15 Bhikkhu Bodhi juga mengakui bahwa Sutta 

ini adalah naskah Nikāya yang paling komprehensif.16 

Dalam buku “A Handbook of Pali Literature”, penulis 

mengutip sebuah pertanyaan H. Bechert yang menyatakan 

bahwa, “Ini adalah salah satu teks kanon yang telah memperoleh 

beberapa signifikansi dalam modernisme Buddhis.”17  

Untuk mencari kebahagiaan dan kesejahteraan diri sendiri 

dan orang lain, fondasi dari filsafat moral Buddhis, ditanamkan 

dalam setiap bentuk hubungan, apakah itu antara orang tua 

dengan anak, suami dengan istri, guru dengan murid, petapa dan 

perumah tangga, majikan dengan pembantu, atau di antara 

teman-teman.18 

Sutta ini dianggap memiliki banyak hal yang menarik 

untuk dikaji. Bhikkhu Buddhaghosa menyatakan bahwa tidak 

ada kewajiban umat awam yang tidak disebutkan dalam Sutta 

ini. Sutta ini disebut Vinaya bagi umat awam (gihī vinaya).19  

 
15 EOB. Vol. VIII. hlm. 86. 
16 Bodhi, Bhikkhu. In the Buddha’s Words: An Anthology of Discourses from 

the Pali Canon. hlm. 109. 
17 Hinuber, Oskar Von. A Handbook of Pāli Literature. hlm. 32. 
18 Kalupahana. David J. The Buddha and the conception of Law. hlm. 78; 

lihat juga; Kalupahana. David J. Ethics in Early Buddhism. hlm. 117-118. 
19 Davids, Rhys C. A. F, and T. W. Dialouges of the Buddha (part III). hlm. 

169. Kitab komentar mengatakan bahwa Sutta ini disebut gihī vinaya 

(gihivinayo nāmāyaṃ suttanto). Sub-Komentar menambahkan bahwa ini 

disebut gihī vinaya karena pengikut awam diatur (gihino vinīyanti) dan 

mencapai disiplin (vinayaṃ upenti; DA). Ini kadang juga disebut sebagai 

gihisukha vinaya (vinaya umat awam yang dapat menghasilkan 

kebahagiaan); EOB. Vol. VI. hlm. 644. 
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Walaupun demikian, aspek moral yang diajarkan di dalam 

Sutta ini bukan semata-mata untuk umat awam saja, tetapi juga 

mencakup umat awam maupun pabbajita. Ini dapat dibuktikan 

bahwa di dalamnya juga terdapat tugas dan kewajiban seorang 

pabbajita yang semestinya dilakukan terhadap umat awam. 

Prinsip timbal balik menjadi dasar bahwa pihak mana pun 

seseorang berada, apakah sebagai anak, orang tua, guru, murid, 

suami, istri, teman, bawahan, atasan, umat perumah tangga, 

petapa dan brahmana, mereka memiliki peran yang bersifat 

timbal balik. 

Sutta ini menawarkan sebuah nilai yang sangat menarik 

khususnya tentang pertemanan. Pertemanan merupakan nilai 

yang paling penting karena lingkaran pergaulan seseorang 

mempunyai sebuah pengaruh yang signifikan pada kualitas 

moral seseorang. Gagasan sosial yang diberikan Buddha 

dibangun secara timbal balik. Hal tersebut adalah anjuran untuk 

memiliki moral yang baik dan teman-teman yang mendukung. 

Perhatian Buddha pada persahabatan menentang pandangan 

bahwa Buddhisme awal terlalu menekankan individualisme. 

Rekomendasi bahwa umat awam harus mengembangkan 

pertemanan yang kuat mengindentifikasikan bahwa Buddha 

menyadari manusia sebagai makhluk sosial.20 Buddha 

memberikan tempat yang menonjol tentang konsep pertemanan 

di dalam filsafat sosialnya. Hubungan antara teman merupakan 

 
20 Holder, John J. Early Buddhist Discourses. hlm. 192. Gagasan ini sama 

dengan apa yang telah saya tulis di buku Pergaulan Buddhis. Di sana saya 

telah mencoba menunjukkan signifikansi pergaulan beserta kontribusi 

pergaulan yang baik dalam menapak jalan spiritual Buddhis. Lihat. 

Medhacitto, Tri Saputra. 2015. Pergaulan Buddhis. Yogyakarta: Vidyāsena 

Production. 
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kebudayaan sekaligus sosial, sementara hubungan antara 

anggota keluarga adalah bersifat alamiah dan biologis.21 

Nasihat Buddha dan analisis yang mendetail tentang 

pertemanan adalah pendekatan baru tentang ajaran sosial dari 

sejarah pemikiran India kuno.22 Pendekatan yang dilakukan 

Buddha dalam upaya menanamkan ajaran sosial berserta nilai-

nilai moralnya berguna dalam menapak jalan spiritual secara 

bertahap.  

Selain Sigālovāda Sutta, terdapat Sutta-Sutta lain yang 

juga berhubungan dengan kode disiplin bagi umat perumah 

tangga. Sebagai contohnya yaitu Mahā Maṅgala Sutta,23 

Parabhava Sutta,24 dan Vyagghapajja Sutta.25 Hal ini karena 

Sutta ini memberikan bimbingan tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan ajaran-ajaran moral yang cocok sebagai panduan bagi 

perumah tangga. Isi dari Sutta ini juga menyediakan ajaran 

Buddha tentang bagaimana cara memperoleh kesejahteraan 

umat awam di kehidupan ini maupun di kehidupan yang akan 

 
21 Wimalaratana, Bellanwila. Essays on Facets of Buddhism. hlm. 74. 
22 Ibid.  
23 Sutta ini membicarakan tentang berkah yang telah lama menjadi misteri. 

Buddha memberikan 38 berkah yang sangat relevan sekali dengan kehidupan 

nyata. Bahkan di dalam tiga puluh delapan berkah yang disebutkannya, 

terdapat nilai-nilai Sīla, Samadhi, dan Pañña. Pada ujungnya mengarah pada 

tujuan agama Buddha sendiri. Di sini jelas sekali bahwa Buddha tidak 

memberikan jawaban dengan dasar kepercayaan mistis, tetapi realitas dan 

dapat ditempuh oleh siapa pun pencari berkah. Maṅgala Sutta, Khuddaka 

Pāṭha. 2.  
24 Di sini terdapat dialog sesosok dewa dengan Buddha mengenai penyebab 

keruntuhan spiritual. Sn. 18. 
25 Nama lain dari Sutta ini adalah Dīghajāṇu Sutta. Buddha menjelaskan 

tentang empat macam hal yang membawa pada kesejahteraan dan 

kebahagiaan di dunia ini dan selanjutnya. A. IV. 281.  
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datang berserta jalan yang menunjung untuk meningkatkan 

praktik di jalan spiritual. 

Terdapat pendapat bahwa Sigālovāda Sutta disampaikan 

bukan untuk tujuan yang mengarah pada pembebasan. Ini 

ditunjukkan dalam Sigālovāda Sutta sendiri dikatakan demikian, 

“Dengan meninggalkan empat kekotoran perbuatan, dengan 

tidak melakukan kejahatan dari empat penyebab, dengan tidak 

mengikuti enam cara yang memboroskan harta–dengan 

menghindari empat belas kejahatan ini–maka murid Ariya 

mencakup enam arah dan dengan demikian, menjadi penakluk 

dari dua alam, sehingga semuanya akan berjalan lancar baginya, 

baik di alam ini maupun di alam berikutnya, dan saat hancurnya 

jasmani, setelah kematian, ia akan pergi ke alam bahagia, alam 

surga.”26 Lebih lanjut lagi di dalam kewajiban seorang petapa 

atau brahmana adalah menujukkan jalan menuju Surga.27 Ini 

berarti, secara spesifik Sigālovāda Sutta bukan pembabaran 

yang mengarah pada perealisasian Nibbāna. 

Bhikkhu Bodhi dengan merujuk pada komentar Pāli 

menganalisis tiga manfaat dari ajaran Buddha secara berurutan. 

Tiga manfaat itu antara lain: 

1. Kesejahteraan dan kebahagiaan yang secara langsung 

dapat dilihat dalam kehidupan ini (diṭṭhadhamma-

 
26 Yato kho, gahapatiputta, ariyasāvakassa cattāro kammakilesā pahīnā 

honti, catūhi ca ṭhānehi pāpakammaṃ na karoti, cha ca bhogānaṃ 

apāyamukhāni na sevati, so evaṃ cuddasa pāpakāpagato 

chaddisāpaṭicchādī ubholokavijayāya paṭipanno hoti. Tassa ayañceva loko 

āraddho hoti paro ca loko. So kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ 

lokaṃ upapajjati; D. III. 181. 
27 Saggassa maggaṃ ācikkhanti. D. III. 191. 
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hitasukha) yang dicapai dengan cara memenuhi 

komitmen-komitmen moral dan kewajiban-kewajiban 

sosial seseorang. 

2. Kesejahteraan dan kebahagiaan untuk kehidupan 

selanjutnya (samparayika-hitasukha) yang dicapai 

dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan berjasa. 

3. Tujuan utama atau tertinggi (paramattha), Nibbāna, 

melepaskan dari lingkaran tumimbal lahir, yang dicapai 

dengan mengembangkan Jalan Mulia Berunsur 

Delapan.28 

Menurut saya, ajaran Buddha bila dipraktikkan akan 

sampai pada tiga macam tujuan tersebut. Dhamma bila 

dipraktikkan dengan baik akan memberikan manfaat dalam 

kehidupan ini, kehidupan yang akan datang, dan menunjang 

untuk perealisasian tujuan akhir, Nibbāna. Ketiganya akan 

dicapai oleh mereka yang mempraktikkannya.  

Ketika Buddha membabarkan Dhamma, saya percaya 

bahwa Buddha mempertimbangkan tentang tiga manfaat itu. 

Buddha tidak mungkin hanya mengajarkan Dhamma tanpa ada 

motif yang mengarah pada pengikisan kekotoran batin untuk 

perealisasian tujuan akhir Nibbāna. Buddha sendiri dalam 

Alagaddūpama Sutta, Majjhima Nikāya dan Anurādha Sutta, 

Saṁyutta Nikāya, mengatakan bahwa dulu dan sekarang yang 

Beliau ajarkan adalah penderitaan dan akhir dari penderitaan.29 

Cara untuk mengakhiri penderitaan adalah dengan mengurangi 

 
28 Bodhi, Bhikkhu. In the Buddha’s Words: An Anthology of Discourses from 

the Pali Canon. hlm. 109. 
29 Pubbe cāhaṃ bhikkhave, etarahi ca dukkhañceva paññāpemi, dukkhassa 

ca nirodhaṃ. M. I. 140; lihat juga Anurādha Sutta, S. III. 119. 
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kotoran-kotoran batin yang menjadi penyebabnya hingga lenyap 

secara total.  

Meskipun secara jelas Sutta ini diajarkan kepada perumah 

tangga untuk mencapai kebahagiaan saat ini dan dunia 

selanjutnya, bukan berarti tujuan dari ajaran Buddha hanya 

untuk mencapai kebahagiaan di alam tumimbal lahir setelah 

kehidupan ini. Ada hal yang lebih penting dari kehidupan surga 

setelah kematian, yaitu pengikisan kekotoran batin yang 

berfungsi untuk membebaskan diri dari lingkaran tumimbal lahir 

dan mencapai Nibbāna. 

Usaha untuk mengikis kekotoran batin ditunjukkan dalam 

bentuk upacara mandi kemoralan sebelum melakukan 

kewajiban-kewajiban di masyarakat. Sigālovāda Sutta 

memberikan mandi kemoralan sebagai dasar sebelum 

melakukan tugas dan kewajiban. Dalam acara mandi kemoralan 

ini, setidaknya seseorang berusaha mengurangi kekotoran batin.  

Ada pandangan bahwa ritual mandi di sungai-sungai 

tertentu dianggap mampu menyucikan seseorang yang mandi di 

sungai tersebut. Dalam Sutta disinggung sungai-sungai itu 

antara lain sungai Bāhukā, Adhikakkā, Gayā, Sundarikā, 

Payāga, Sarassatī, dan arus Bahumati.30 Buddha secara tegas 

menolak gagasan tersebut. Sekalipun seseorang mandi di sungai 

tersebut, pelaku kejahatan tidak akan termurnikan hanya dengan 

mandi. Dalam Vatthūpama Sutta, Buddha memberikan 

penafsiran mandi dengan menjadi pelindung untuk semua 

makhluk, tidak berbicara salah, tidak bekerja yang 

membahayakan makhluk hidup, tidak mengambil apa yang tidak 

 
30 M. I. 39. 
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diberikan, memiliki keyakinan, dan bebas dari ketamakan. 

Mereka yang telah terbebaskan dari noda nafsu keinginan, noda 

kemenjadian, noda kebodohan batin, dan telah menyadari bahwa 

kelahiran telah dihancurkan, kehidupan suci telah dijalani, apa 

yang harus dilakukan telah dilakukan, tidak akan dilahirkan 

kembali di tempat mana pun juga, bhikkhu yang seperti ini 

disebut mandi dari dalam.31 

Membahas tentang hubungan timbal balik yang terdapat di 

dalam Sigālovāda Sutta, mungkin beberapa di antara kita 

teringat tentang ajaran Kong Hu Cu yang juga menyediakan 

ajaran tentang lima hubungan sosial (Wu Lun), seperti pimpinan 

dan bawahan, suami dan istri, ayah dan anak, dan lain 

sebagainya.  

Sebuah komponen penting dalam daftar hubungan sosial 

menurut Kong Hu Cu adalah hubungan antara pemimpin dan 

yang dipimpin. Ketidakstabilan di Tiongkok awal mendorong 

para filsuf untuk fokus pada filsafat politik. Dibandingkan 

dengan Tiongkok, India lebih stabil secara politik, karena itu 

tidak dicantumkan hubungan antara pemimpin dan yang 

dipimpin.32 Namun, kalau kita menjelajahi khotbah-khotbah 

Buddha, ajaran tentang politik yang berkaitan dengan pemimpin 

juga bisa kita temukan. Meskipun secara jelas hubungan antara 

pemimpin dan yang dipimpin tidak disebutkan dalam 

Sigālovāda Sutta, agama Buddha juga memiliki basis ajaran 

tentang kepemimpinan.33 Walaupun di dalam Sigālovāda Sutta 

 
31 M. I. 38. 
32 Kalupahana. David J. Ethics in Early Buddhism. hlm. 117. 
33 Seorang pemimpin yang baik seharusnya memiliki sifat-sifat sebagai 

berikut: kemurahan hati (dāna), kemoralan (sīla), rela berkorban (pariccāga), 
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tidak disebutkan tugas dan kewajiban antara pemimpin dan yang 

dipimpin, di sini ditemukan hubungan timbal balik antara atasan 

dengan bawahan yang merupakan simbolisasi dari arah bawah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ketulusan hati (ājjava), ramah tamah (maddavaṃ), kesederhanaan (tapa), 

tidak mudah marah (akkodha), tidak melakukan kekerasan (avihiṁsa), 

kesabaran (khanti), tidak bertentangan dengan kebenaran (avirodhana); J.A. 

III. 274. 
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Bagian II 

Penjelasan tentang Sigālovāda Sutta 

Sigālovāda Sutta disampaikan Buddha kepada seorang 

pemuda yang bernama Sigālaka.34 Ketika membabarkan Sutta 

ini, Buddha menyebut Sigālaka sebagai putra perumah tangga 

(gahapati putta). Kata gahapati atau kepala keluarga di sini 

merupakan istilah yang digunakan dalam khotbah untuk 

menandakan sebuah anggota dari kasta ketiga yaitu kasta 

Vessa,35 khususnya dalam strata sosial yang lebih tinggi seperti 

pedagang-pedagang kaya (seṭṭhi).36 

Dia adalah putra dari seorang jutawan37 dalam kota kuno 

dari Rajagaha di India Utara. Ayahnya adalah Sigālakapitā dan 

ibunya adalah Sigālakamātā.38 Orang tuanya adalah pengikut 

Buddha yang setia. Mereka datang ke wihara setiap hari dan 

melibatkan diri dalam aktivitas keagamaan. Bahkan kedua orang 

 
34 Nama lainnya antara lain Singālo, Sigālo, atau Singalāko. 
35 Menurut kitab Veda, terdapat empat kasta, yaitu: Brahmana, Kshatriya, 

Vaishya, dan Shudra. Dalam Purusha Sukta (RV 10.90.11-12), dikatakan 

bahwa Brahma menciptakan Viratpurusha yang dari mulut Brāhmaṇa 

dilahirkan, Ksatriya dari bahu, Vaisya dari paha, dan Sudra dari kaki 

(Brāhmano asya mukhamāsid, bāhurājanyah krtah, ūruh tadsya yad 

vaisyam, padbhyām sūdro ajāyata). 
36 EOB. hlm. 87. 
37 Ayahnya adalah hartawan yang memiliki kekayaan senilai empat ratus juta. 

Lihat. Kusaladhamma, Ashin. Kronologi Hidup Buddha. hlm. 417; 

Sumaṅgalavilāsinī (Dīgha Nikāya Aṭṭhakathā) juga disebutkan demikian, 

“Tassa kira pitā gahapatimahāsālo, nidahitvā ṭhapitā cassa gehe cattālīsa 

dhanakoṭiyo atthi.” D.A. III. 941. 
38 Menurut Apadāna, ibu dari Sigālaka dikenal sebagai Sigālakamātā. Ap. ii. 

604. 
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tuanya telah mencapai tingkat kesucian Sotāpanna.39 

Sayangnya, putranya, Sigālaka tidak memiliki keyakinan 

terhadap Buddha dan murid-muridnya.40 Setiap kali diajak ke 

wihara, Sigālaka tidak pernah mau. Ayahnya sudah mencoba 

membujuk agar ia mau diajak ke wihara bertemu dengan Buddha 

dan mendengarkan Dhamma, namun usahanya tidak pernah 

berhasil.  

Orang tuanya tidak mampu mengontrol kelakuan anaknya 

yang materialistis, berpikir bebas, dan keras kepala. Setiap kali 

diajak pergi ke wihara, Sigālaka selalu menolak dan mengatakan 

bahwa tidak ada sesuatu yang dilakukan di wihara. Selain itu, 

jika dia pergi ke wihara, dia harus memberikan penghormatan 

kepada Buddha dan murid-muridnya dan harus duduk di atas 

lantai. Ini yang membuatnya tidak nyaman. Jika dia dekat 

dengan mereka, dia harus mengundangnya untuk datang ke 

rumah dan memberinya persembahan. Oleh karena itu, hal ini 

akan menghabiskan banyak kekayaan. Karena pikiran buruk 

inilah yang membuat Sigālaka tidak mau diajak ke wihara. 

Ayahnya menjadi sedih melihat kelakuan anaknya ini. 

Semua usaha telah dikerahkan untuk dapat menjadikan anaknya 

agar mau hidup dalam jalan spiritual. Ayahnya berpikir kalau 

kelak meninggal, dan putranya tidak mengubah jalan hidupnya, 

semua hal buruk akan terjadi pada anaknya karena tidak ada 

yang membimbingnya lagi. Semua harta kekayaan yang 

 
39 So bhagavati niṭṭhaṅgato upāsako sotāpanno, bhariyāpissa 

sotāpannāyeva. D.A. III. 941. Lihat kisahnya di Jinasena, Winitha. 

Sigālovāda Sutta: a Practical Way for an Ideal Life. hlm. 02. atau 

Kusaladhamma, Ashin. Kronologi Hidup Buddha. hlm. 417. 
40 Putto panassa assaddho appasanno; D.A.III. 941. 
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diberikan bisa habis dengan kegiatan yang tak berguna, tingkah 

laku moralnya bisa menjadi tambah buruk, dan terperosok dalam 

pergaulan yang salah. 

Suatu hari ayahnya Sigālaka merasa sakit, dia berpikir 

bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk memberikan nasihat 

kepada putranya. Dia mempertimbangkan untuk mengoreksi 

anaknya. Usaha yang dilakukan ayahnya tersebut menunjukkan 

cinta kasih dari seorang ayah terhadap anaknya. 

Ayahnya Sigālaka merasa hidupnya sudah tidak lama lagi. 

Ia ingin segera memberikan nasihat terakhir kepada putranya 

yang kelak dapat menuntun kehidupannya ke jalan yang lebih 

baik. Di akhir penghujung hidupnya, ia memanggil Sigālaka dan 

memintanya untuk melakukan Disā Namaskara; bangun di pagi-

pagi sekali, dengan rambut dan pakaian yang basah kuyup dan 

kemudian menyembah enam arah, yaitu arah Timur, Selatan, 

Barat, Utara, bawah, dan atas. Ini adalah pesan terakhir yang 

disampaikan ayahnya. 

Ayahnya yakin bahwa putranya akan mendengarkan dan 

mau melakukan permintaan terakhirnya. Dia juga yakin bahwa 

suatu hari nanti putranya akan dibimbing ke jalan yang benar 

oleh Buddha atau beberapa dari murid-muridnya. 

Setelah ayahnya meninggal, Sigālaka berusaha untuk 

melakukan apa yang dinasihatkan oleh orangtuanya ini. 

Walaupun ia sesungguhnya tidak tahu tentang alasan mengapa 

ayahnya mewasiatkan hal itu, ia tetap mempraktikkan nasihat 

itu.  
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Pada saat itu, Buddha sedang berdiam di Rajagaha, di 

vihara Hutan Bambu, di Kalandakanivāpa. Seperti biasanya, di 

pagi buta Beliau dengan kekuatan mata batinnya melihat 

sekeliling dunia dengan kasih sayang untuk memberikan 

pelayanan kepada siapa yang membutuhkan bantuan. Beliau 

melihat siapa yang sudah matang batinnya untuk siap menerima 

ajaran yang menuntun pada perealisasian Nibbāna di waktu itu 

juga. Konsentrasi Buddha mengarah pada Sigālaka. Buddha 

mempertimbangkan bahwa Sigālaka membutuhkan bantuan-

Nya.  

 Di pagi itu, ketika Buddha sedang memasuki 

perkampungan untuk menerima derma makanan, Beliau melihat 

pemuda Sigālaka yang sedang menyembah enam arah, yaitu 

arah Timur, Selatan, Barat, Utara, bawah, dan atas, dengan 

bersikap anjali dan dalam keadaan basah kuyup. Kemudian 

dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang, Beliau menghampiri 

Sigālaka dan bertanya mengapa Sigālaka melakukan 

penghormatan terhadap enam arah yang berbeda. Sigālaka 

menjawab bahwa sebelum ayahnya meninggal, dia sempat 

berpesan kepadanya untuk melakukan hal ini. Sebagai wujud 

bakti dan penghormatan terhadap ayahnya, ia melakukan seperti 

apa yang diwasiatkan ayahnya di akhir hidupnya. 

Setelah mendengar alasan ini kemudian Buddha 

menjawab bahwa itu bukan cara yang benar untuk menghormat 

enam arah berdasarkan disiplin Ariya (ariyassa vinaye). 

Akhirnya Sigālaka bertanya kepada Buddha tentang bagaimana 

cara menghormat enam arah berdasarkan disiplin Ariya, 

sekaligus memohonnya untuk menjelaskannya. 
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Ritual mandi dengan basah kuyup sebelum menyembah 

seperti ritualisme, tata cara, dan konsep-konsep yang dimiliki 

dan dipraktikkan oleh tradisi Brahamanisme dikontruksi dengan 

penafsiran baru oleh Buddha. Di dalam Sutta ini, ritual mandi 

dan menyembah enam arah dikontruksi sebagai mandi 

kemoralan dan melakukan kewajiban-kewajiban terhadap 

anggota masyarakat yang lain.  

Sebelum melakukan kewajiban-kewajiban, hal yang perlu 

dilakukan sebagai mandi kemoralan adalah dengan 

menyingkirkan 14 hal buruk terlebih dahulu. Hal yang perlu 

dilakukan antara lain: 

a. Menyingkirkan empat kekotoran perbuatan 

(Cattārokammakilesā) 

1. Membunuh makhluk hidup (pāṇātipāto) 

2. Mengambil apa yang tidak diberikan 

(adinnādānaṃ) 

3. Berzina (kāmesumicchācāro) 

4. Berbohong (musāvādo) 

 

b. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat yang 

didasari oleh empat dorongan (Agati) 

1. Perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan atas 

dorongan rasa senang sepihak (chandāgati) 

2. Perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan atas 

dorongan kebencian (dosāgati) 

3. Perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan atas 

dorongan ketidaktahuan (mohāgati) 

4. Perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan atas 

dorongan rasa takut (bhayāgati) 
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c. Tidak mengejar enam saluran yang memboroskan 

kekayaan (Cha apāyamukhāni) 

1. Gemar minum minuman yang memabukkan 

(surāmerayamajjappamādaṭṭhānānuyogo) 

2. Sering berkeliaran di jalan-jalan pada waktu yang 

tidak pantas (vikālavisikhācariyānuyogo) 

3. Mengejar tempat-tempat hiburan 

(samajjābhicaraṇaṃ) 

4. Gemar berjudi (jūtappamādaṭṭhānānuyogo) 

5. Bergaul dengan teman-teman yang jahat 

(pāpamittānuyogo) 

6. Kebiasaan bermalas-malasan (ālasyānuyogo) 

Setelah itu, kemudian baru saatnya melakukan kewajiban-

kewajiban terhadap anggota masyarakat yang lain sebagai 

bentuk penghormatan terhadap enam arah. Kemudian Buddha 

menjelaskan apa maksud dari setiap arah yang disembah itu. 

Tabel 1 Penghormatan Enam Arah 

Arah Objek 

Timur Orangtua41 

Selatan Guru42 

Barat Istri dan anak43 

Utara Teman44 

Bawah  Karyawan45 

 
41 Puratthimā disā mātāpitaro veditabbā. D. III. 188. 
42 Dakkhiṇā disā ācariyā veditabbā. Ibid. 
43 Pacchimā disā puttadārā veditabbā. Ibid.  
44 Uttarā disā mittāmaccā veditabbā. D. III. 189. 
45 Heṭṭhimā disā dāsakammakarā veditabbā. Ibid. 
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Atas  Petapa dan 

Brahmana46 

 

Enam arah tersebut dalam bahasa Pāli yaitu puraṭṭhima 

(Timur), dakkhiṇa (Selatan), pacchima (Barat), uttara (Utara), 

heṭṭhima (bawah), dan uparima (atas).  

Puraṭṭhima dapat diartikan sebagai arah timur dan sebagai 

awal. Arah ini merupakan simbolisasi dari penghormatan 

terhadap orangtua. Seperti halnya arah timur adalah awal dari 

hari, di mana matahari terbit dari arah timur, demikian pula 

orangtua adalah orang yang paling berjasa dalam membantu 

seseorang di awal-awal kehidupan (pubbupakāritāya).47 

Dakkhiṇa dapat diartikan sebagai arah selatan dan juga 

sebagai persembahan. Arah ini merupakan simbolisasi dari 

penghormatan terhadap guru. Seperti halnya kata dakkhiṇa 

berarti persembahan, seorang guru disimbolisasikan sebagai 

arah ini karena guru adalah orang yang pantas menerima 

persembahan (dakkhiṇeyya).48 

Pacchima dapat diartikan sebagai arah barat dan juga 

sebagai akhir. Arah ini merupakan simbolisasi dari 

penghormatan terhadap anak dan istri. Sebagaimana arah barat 

merupakan pengujung hari, di mana matahari tenggelam di arah 

barat, demikian pula anak dan istri disimbolisasikan sebagai 

 
46 Uparimā disā samaṇabrāhmaṇā veditabbā. Ibid. 
47 Puratthimā disā mātāpitaro veditabbā’’tiādīsu mātāpitaro 

pubbupakāritāya puratthimā disāti veditabbā. D.A. III. 952. 
48 Ācariyā dakkhiṇeyyatāya dakkhiṇā disāti. Ibid. 
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arah ini karena dalam rumah tangga, mereka mengikuti kepala 

rumah tangga dari belakang (piṭṭhito anubandhana).49 

Uttara dapat diartikan sebagai arah utara dan juga sebagai 

mengatasi, melampaui, atau menyeberang. Arah ini merupakan 

simbolisasi dari penghormatan terhadap sahabat dan teman baik. 

Sebagaimana kata uttara berarti mengatasi, demikian pula 

karena bantuan sahabat dan teman-teman yang baik seseorang 

mampu mengatasi penderitaan.50 

Heṭṭhima diartikan sebagai arah bawah. Arah ini 

merupakan simbolisasi dari penghormatan terhadap pembantu 

atau karyawan. Karyawan harus diapresiasi dan dihormati 

karena karyawan atau pembantu menopang seseorang dari 

bawah (pādamūle patiṭṭhāna).51 

Uparima diartikan sebagai arah atas. Arah ini merupakan 

simbolisasi dari penghormatan terhadap petapa dan brahmana. 

Karena para petapa dan brahmana memiliki kualitas-kualitas 

yang lebih tinggi dan mulia, maka mereka dihormati sebagai 

arah atas (guṇehi upari ṭhitabhāva).52 

Walaupun di dalam komentar juga tidak disebutkan, 

namun dalam literatur Veda terdapat bukti bahwa memuja dewa-

dewa empat arah adalah suatu praktik yang sangat populer di 

 
49 Puttadārā piṭṭhito anubandhanavasena pacchimā disāti. Ibid. 
50 Mittāmaccā yasmā so mittāmacce nissāya te te dukkhavisese uttarati, 

tasmā uttarā disāti. Ibid. 
51 Dāsakammakarā pādamūle patiṭṭhānavasena heṭṭhimā disāti. Ibid. 
52 Samaṇabrāhmaṇā guṇehi upari ṭhitabhāvena uparimā disāti veditabbā. 

Ibid. 
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India. Dalam “Dialouges of the Buddha”53, Rhys Davids 

menyebutkan bahwa dalam Atharva Veda, dua mantranya 

disebut sebagai rakshamantras, terdapat enam tempat yaitu 

empat arah utama, atas, dan bawah. Atharva Veda 

mengidentifikasikan masing-masing tempat dengan dewa – 

Agni, Indra, Varuna, Soma, Viṣnu, Bṛhaspati.  

Tabel 2 Hubungan antara Arah dan Dewa-dewa di Veda 

Arah Dewa-dewa di Veda 

Timur Agni 

Selatan Indra 

Barat Varuna 

Utara Soma 

Atas Viṣnu 

Bawah Bṛhaspati 

Dalam Satapatha Brāhmaṇa lima, tujuh, dan empat arah 

disebutkan dalam ritual-ritual. Gagasan itu juga ditemukan di 

dalam Grihya Sūtras di mana empat arah adalah objek untuk 

disembah dalam koneksi dengan ritual-ritual tertentu. 

Mengurapi diri atau kontak dengan air agar orang yang 

melakukan itu dapat basah baik rambutnya atau pakaiannya 

sebagaimana yang dilakukan oleh Sigālaka. 

 Dari sini kita memahami tujuan dari ritual-ritual itu. 

Wali-wali dewa dari beberapa arah diminta untuk memberikan 

berkah kepada pembuatnya dan juga untuk menghancurkan 

musuh-musuh. Ritual yang dilakukan Sigālaka tersebut disebut 

 
53 Davids, Rhys C. A. F, and T. W. Dialouges of the Buddha (part III). hlm. 

170. 
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penyampulan atau penutupan (paṭicchādana) arah-arah. 

Seseorang mungkin mengira bahwa tujuan itu sama dengan 

ritul-ritual dalam Veda. Ketika enam gerbang ditutup,54 

seseorang aman dan terlindungi. 

Interpretasi yang diberikan Buddha mengenai 

penghormatan terhadap enam arah adalah penghormatan dengan 

melakukan tugas dan kewajiban sebagai individu di dalam 

masyarakat sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. 

Ketika seseorang melakukan praktik ini, ia akan hidup harmonis 

di dalam masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
54 Melakukan kewajiban-kewajiban atas enam arah selaku individu di dalam 

masyarakat. 
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Bagian III 

Arah Timur: Hubungan Timbal Balik antara Anak dengan 

Orangtua 

Sigālovāda Sutta membahas hubungan timbal balik 

antarindividu di dalam masyarakat. Ini berawal dari keluarga. 

Hubungan timbal balik dalam lingkup yang paling kecil adalah 

keluarga. Terbentuknya masyarakat sosial karena adanya 

kumpulan keluarga-keluarga yang membentuk komunitas 

masyarakat. Tanpa adanya keharmonisan dan keluarga yang 

sehat, di sana tidak akan ada masyarakat yang sehat.55 Oleh 

karena itu, keluarga merupakan unsur dasar dari masyarakat, 

sehingga sebelum berhadapan langsung dengan tugas dan 

tanggung jawab dalam masyarakat luas, hal yang sangat penting 

dan mendasar adalah mengetahui tugas dan kewajiban yang 

bersifat timbal balik di dalam lingkup keluarga terlebih dahulu. 

Lagi pula, sarjana sosiologi modern melihat keluarga sebagai 

kepala kesatuan dari sosialisasi. Para sarjana sosiologi modern 

setuju dengan teori Buddhis bahwa keluarga adalah unit terkecil 

dari fenomena sosial yang berpengaruh pada anak dalam tahun-

tahun pertumbuhan intelektual, fisik, dan perkembangan 

moral.56 

 

 

 
55 Kalupahana. David J. The Buddha and the conception of Law. hlm. 78; 

lihat juga; Kalupahana. David J. Ethics in Early Buddhism. hlm. 117. 
56 Weerasinghe, Henry. Education for Peace: The Buddha’s Way.  hlm. 64-

65. 
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A. Orangtua 

Orangtua diidentifikasikan sebagai ibu dan ayah. Dalam 

bahasa Pāli, orangtua adalah mātāpitaro; mūlapurisa; pabhava. 

Ibu adalah ammā; ambā; mātu; janettī; janikā. Ayah adalah 

pitu; janaka; tāta; janetu. Orang yang melindungi anaknya 

adalah ayah (puttaṃ pāletīti pitā). Orang yang merawat adalah 

ibu (mamāyati ti mata).57 

Sungguh besar jasa baik yang telah orangtua lakukan 

terhadap anak-anaknya. Mereka adalah orang yang mampu 

memberikan pertolongan sejati tanpa ada niat imbalan sedikit 

pun (pubbakārī). Menyikapi hal ini, Buddha sendiri menyadari 

jasa besar yang telah dilakukan oleh para orangtua terhadap 

anaknya, sehingga mereka pantas diposisikan sebagai orang 

yang patut dipuji dan dihormati. Seperti dalam Brahma Sutta, 

Aṅguttara Nikāya, Buddha menyatakan bahwa brahma 

(brahmā) adalah istilah untuk untuk ayah dan ibu. Guru-guru 

pertama (pubbācariyā) adalah istilah untuk ayah dan ibu. Dewa-

dewa pertama (pubbadevatā) adalah istilah untuk ayah dan 

ibu.58 Semua itu karena orangtua banyak membantu anak-

anaknya, mereka membesarkan anak-anaknya, memberi makan 

pada anak-anaknya, dan menunjukkan dunia kepada anak-

anaknya.59  

 
57 Nandaratana, Mahaladuwe. Buddhist Concept of Family life: As Depicted 

in the Sutta Piṭaka. hlm. 28. 
58 Brahmāti, bhikkhave, mātāpitūnaṃ etaṃ adhivacanaṃ. Pubbācariyāti, 

bhikkhave, mātāpitūnaṃ etaṃ adhivacanaṃ. Pubbadevatāti, bhikkhave, 

mātāpitūnaṃ etaṃ adhivacanaṃ. A. II. 70. 
59 Bahukārā, bhikkhave, mātāpitaro, puttānaṃ āpādakā posakā imassa 

lokassa dassetāro’’ti. Ibid. 
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Istilah brahma digunakan oleh Buddha untuk 

menunjukkan bahwa orangtua adalah makhluk yang berjasa 

besar. Kata brahma di sini berarti sumber termulia dan teragung 

dari semua kebahagiaan manusia.60 Brahma merupakan dewa 

yang paling diagungkan di dalam Brahmanisme. Bahkan 

dikatakan bahwa keluarga yang ibu dan ayah dihormati oleh 

anak-anaknya disebut hidup dengan Brahma.61  

Dalam Sigālovāda Sutta, orangtua dilambangkan sebagai 

arah timur.62 Arah timur dilambangkan sebagai pendahulu 

sebagaimana hari dimulai dengan terbitnya matahari dari arah 

timur.63  

Orangtua adalah orang yang berjasa besar, yang telah 

menunjukkan segalanya dengan ketulusan kepada anak-

anaknya. Segala sifat-sifat baik dimiliki orangtua untuk anak-

anaknya. Cinta kasih dan kasih sayang yang orangtua berikan 

terhadap anak-anaknya tidak dapat diukur dengan jumlah 

bilangan. Sebuah perumpamaan cinta kasih di dalam Mettā Sutta 

digambarkan sebagaimana seorang ibu melindungi putra 

tunggalnya, demikian juga seseorang seharusnya 

mengembangkan cinta kasih yang tanpa batas kepada semua 

 
60 Weeraratne, W.G. Individual and Social in Buddhism. hlm. 59. 
61 Sabrahmakāni, bhikkhave, tāni kulāni yesaṃ puttānaṃ mātāpitaro 

ajjhāgāre pūjitā honti. A. I. 131. 
62 Puratthimā disā mātāpitaro veditabbā; D. III. 189. 
63 Davids, Rhys C. A. F, and T. W. Dialouges of the Buddha (part III). hlm. 

180. Sumaṅgalavilasini menambahkan bahwa orangtua adalah orang yang 

paling berjasa dalam membantu seseorang di awal-awal kehidupan 

(pubbupakāritāya; D.A. III. 952). 
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makhluk.64 Ini berarti ibu adalah sosok yang memiliki cinta 

kasih yang luar biasa terhadap anak-anaknya. 

Tak akan ada rumus yang dapat digunakan untuk 

mengkalkulasi dan melihat seberapa banyak kapasitas budi baik 

orangtua terhadap anaknya. Mereka adalah sepasang makhluk 

yang harus dihormati dan dihargai, karena melakukan 

penghormatan terhadap orang yang patut dihormati adalah 

berkah utama.65  

Dalam Sabrahmaka Sutta dikatakan bahwa orangtua 

disebut sebagai brahma, guru pertama, yang memiliki welas asih 

kepada anak-anaknya, dan pantas menerima persembahan dari 

anak-anaknya.66 Maka seorang anak seharusnya menghormati 

ibu dan ayah, memberi penghormatan yang sesuai, menyediakan 

makanan bagi mereka, memberi mereka pakaian dan tempat 

tidur, meminyaki dan memandikan mereka saat sakit, serta 

membasuh kaki mereka.67 Ia yang bijak akan memberikan 

penghormatan dengan pelayanan yang baik nan benar kepada 

orangtua mereka. Dengan melakukan pelayanan seperti itu, 

terhadap ibu dan ayahnya, mereka dipuji orang bijaksana itu di 

sini juga, dan setelah kematian ia akan bersukacita di alam 

 
64 Mātā yathā niyaṃ puttamāyusā ekaputtamanurakkhe; 

Evampi sabbabhūtesu, mānasaṃ bhāvaye aparimāṇaṃ. Sn. 149. 
65 Pūjā ca pūjaneyyānaṃ etaṃ maṅgalamuttamaṃ. Sn. 262. 
66 Brahmāti mātāpitaro, pubbācariyāti vuccare; 

Āhuneyyā ca puttānaṃ, pajāya anukampakā. It. 110. 
67 Tasmā hi ne namasseyya, sakkareyya ca paṇḍito; 

Annena atha pānena, vatthena sayanena ca.  

Ucchādanena nahāpanena, pādānaṃ dhovanena ca. It. 111. 



Aspek Sosiologi dalam Sigālovāda Sutta 

31 

 

surga.68 Dalam Dhammapada juga dikatakan bahwa 

menghormati ibu dan ayah membawa kebahagiaan.69 

Penghormatan terhadap orangtua sangat ditekankan sekali 

di India jauh sebelum zaman Buddha. Orangtua mendapat 

kedudukan sebagai orang yang dimuliakan dan patut dihormati 

oleh anak-anaknya.  

Raja Asoka juga telah berusaha untuk menyebarkan 

prinsip ini dan berusaha untuk mempertahankan tradisi ini. 

Dalam beberapa prasasti, Raja Asoka menekankan tentang 

pentingnya orangtua. Dalam versi Girnar III, tertulis bahwa 

menghormati ibu dan ayah adalah baik.70 Dalam versi 

Brahmagiri dikatakan bahwa ayah dan ibu harus dihormati dan 

begitu pula orang yang lebih tua.71 

Anak 

Anak merupakan hasil hubungan dari ibu dan ayah. Dalam 

literatur Buddhis, anak dapat ditemukan dalam bahasa Pāli 

dengan istilah putta-dhītā, dāraka-dārikā, kumāraka-kumārikā. 

Putta didefinisikan sebagai orang yang melindungi orangtua 

menuju neraka (puttoti puva neti massa rūpaṃ). Dhītā 

didefinisikan sebagai orang yang didukung oleh orangtua 

(mātāpitūhi ti dhītā).72 Untuk anak perempuan juga bisa 

ditemukan sebagai dhītu; tanayā; atrajā; duhitā; kaññā; 

 
68 Tāya naṃ pāricariyāya, mātāpitūsu paṇḍitā; 

Idheva naṃ pasaṃsanti, pecca sagge pamodatī’’ti. Ibid. 
69 Sukhā matteyyatā loke, Atho petteyyatā sukhā: Dhp. 332.  
70 Dhammika, S. The Edicts of King Asoka: an English Rendering. hlm. 6 
71 Ibid. hlm. 13 
72 Nandaratana, Mahaladuwe. Buddhist Concept of Family life: As Depicted 

in the Sutta Piṭaka. hlm. 55 
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nandinī; susā; nahaya; puttī. Anak laki-laki adalah putta, 

bālaka; dāraka; kumāraka; tanaya; tanuja; atraja; sūnu; suta. 

Dalam beberapa kesempatan, Buddha pernah 

menyampaikan khotbah tentang macam-macam anak. Salah satu 

contohnya adalah Putta Sutta dalam Itivuttaka.73 Dalam Sutta ini 

disebutkan bahwa terdapat tiga macam anak di dunia ini, yaitu 

anak berkualitas tinggi, berkualitas serupa, dan berkualitas 

rendah.74 

1. Anak yang berkualitas tinggi (atijāta putta) 

Seorang anak memiliki ibu dan ayah yang tidak 

berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Saṅgha; serta 

tidak menjalankan lima peraturan moral (membunuh, 

mencuri, berzina, dusta, dan minum minuman keras); 

tidak luhur, dan berperilaku buruk. Walaupun demikian 

anaknya berlindung dalam Buddha, Dhamma, dan 

Saṅgha; menjalankan lima peraturan moral (tidak 

membunuh, tidak mencuri, tidak berzinah, jujur, tidak 

minum minuman keras); luhur, dan berperilaku baik.75 

 
73 It. 63. 
74 Tayome, bhikkhave, puttā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ. Katame tayo? 

Atijāto, anujāto, avajātoti. It. 63. 
75 Idha, bhikkhave, puttassa mātāpitaro honti na buddhaṃ saraṇaṃ gatā, na 

dhammaṃ saraṇaṃ gatā, na saṅghaṃ saraṇaṃ gatā; pāṇātipātā 

appaṭiviratā, adinnādānā appaṭiviratā, kāmesumicchācārā appaṭiviratā, 

musāvādā appaṭiviratā, surāmerayamajjapamādaṭṭhānā appaṭiviratā, 

dussīlā pāpadhammā. Putto ca nesaṃ hoti buddhaṃ saraṇaṃ gato, 

dhammaṃ saraṇaṃ gato, saṅghaṃ saraṇaṃ gato; pāṇātipātā paṭivirato, 

adinnādānā paṭivirato, kāmesumicchācārā paṭivirato, musāvādā paṭivirato, 

surāmerayamajjapamādaṭṭhānā paṭivirato, sīlavā kalyāṇadhammo. Evaṃ 

kho, bhikkhave, putto atijāto hoti. It. 63. 
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2. Anak yang berkualitas serupa (anujāta putta) 

Seorang anak memiliki ibu dan ayah yang telah 

berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Saṅgha; serta 

menjalankan lima peraturan moral (tidak membunuh, 

mencuri, berzina, dusta, dan minum minuman keras); 

luhur, dan berperilaku baik. Demikian juga anaknya 

berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Saṅgha; 

menjalankan lima peraturan moral (tidak membunuh, 

tidak mencuri, tidak berzinah, jujur, tidak minum 

minuman keras); luhur, dan berperilaku baik.76 

3. Anak yang berkualitas rendah (avajāta putta) 

Seorang anak memiliki ibu dan ayah yang telah 

berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Saṅgha; serta 

menjalankan lima peraturan moral (tidak membunuh, 

mencuri, berzina, dusta, dan minum minuman keras); 

luhur, dan berperilaku baik. Tetapi anaknya tidak 

berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Saṅgha; tidak 

menjalankan lima peraturan moral (membunuh, mencuri, 

 
76 Idha, bhikkhave, puttassa mātāpitaro honti buddhaṃ saraṇaṃ gatā, 

dhammaṃ saraṇaṃ gatā, saṅghaṃ saraṇaṃ gatā; pāṇātipātā paṭiviratā, 

adinnādānā paṭiviratā, kāmesumicchācārā paṭiviratā, musāvādā paṭiviratā, 

surāmerayamajjapamādaṭṭhānā paṭiviratā, sīlavanto kalyāṇadhammā. 

Puttopi nesaṃ hoti buddhaṃ saraṇaṃ gato, dhammaṃ saraṇaṃ gato, 

saṅghaṃ saraṇaṃ gato; pāṇātipātā paṭivirato, adinnādānā paṭivirato, 

kāmesumicchācārā paṭivirato, musāvādā paṭivirato, 

surāmerayamajjapamādaṭṭhānā paṭivirato, sīlavā kalyāṇadhammo. Evaṃ 

kho, bhikkhave, putto anujāto hoti. Ibid. 
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berzinah, dusta, minum minuman keras); tidak luhur, dan 

berperilaku buruk.77 

Hubungan timbal balik antara anak dan orangtua 

harus terjalin secara timbal balik. Anak memiliki tugas dan 

kewajiban yang harus dilakukan terhadap orangtuanya, 

demikian juga sebaliknya. Berdasarkan Sigālovāda 

Sutta,78 terdapat lima cara seorang anak harus 

memperlakukan orang tuanya seperti arah Timur. 

1. Dahulu aku dirawat oleh mereka, sekarang aku akan 

merawat mereka (bhato ne bharissāmi) 

2. Aku akan memikul beban kewajiban-kewajiban 

mereka (kiccaṃ nesaṃ karissāmi) 

3. Aku akan mempertahankan keturunan dan tradisi 

keluarga (kulavaṃsaṃ ṭhapessāmi) 

4. Aku akan menjadikan diriku pantas menerima 

warisan (dāyajjaṃ paṭipajjāmi) 

5. Aku akan melakukan perbuatan-perbuatan baik dan 

persembahan setelah mereka meninggal dunia 

(petānaṃ kālaṅkatānaṃ dakkhiṇaṃ 

anuppadassāmīti)  

 
77 Idha, bhikkhave, puttassa mātāpitaro honti buddhaṃ saraṇaṃ gatā, 

dhammaṃ saraṇaṃ gatā, saṅghaṃ saraṇaṃ gatā; pāṇātipātā paṭiviratā, 

adinnādānā paṭiviratā, kāmesumicchācārā paṭiviratā, musāvādā paṭiviratā, 

surāmerayamajjapamādaṭṭhānā paṭiviratā, sīlavanto kalyāṇadhammā. Putto 

ca nesaṃ hoti na buddhaṃ saraṇaṃ gato, na dhammaṃ saraṇaṃ gato, na 

saṅghaṃ saraṇaṃ gato; pāṇātipātā appaṭivirato, adinnādānā appaṭivirato, 

kāmesumicchācārā appaṭivirato, musāvādā appaṭivirato, 

surāmerayamajjapamādaṭṭhānā appaṭivirato, dussīlo pāpadhammo. Evaṃ 

kho, bhikkhave, putto avajāto hoti. Ibid. 
78 D. III. 189. 
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Penjelasan 

1)  Merawat Orangtua 

Dari orangtua, kita minum air susu ibu (thaññaṃ) 

dan tumbuh besar. Orangtua bahkan rela mengeluarkan 

ingus dari hidung kita dengan mulutnya (mukhena 

siṅghāṇikaṃ apanetvā). Orangtua memandikan kita, 

memakaikan pakaian, dan merawat sewaktu kita masih 

kecil. Menyadari bahwa sekarang orangtuanya sudah tua, 

maka anak bertekad untuk merawat mereka dengan 

mencuci kaki, dan memberikan dana, makanan, bubur 

nasi.79  

Menyadari bahwa dulu dirawat dan dibesarkan oleh 

orangtua, anak semestinya akan melakukan sesuatu yang 

terbaik untuk orangtuanya dengan menjalankan 

kewajibannya sebagai seorang anak. Anak memiliki 

kewajiban merawat orangtua yang sedang sakit ataupun 

yang sudah mulai lemah karena usia tua. Anak hendaknya 

merawat orangtua yang sedang sakit dengan penuh 

perhatian, kesabaran, dan memberikannya obat ataupun 

membawanya ke dokter, dengan berpikir, dulu saya juga 

diperlakukan seperti ini oleh orangtuaku, sehingga anak 

dapat melakukannya dengan hati yang tulus.  

Merawat orangtua yang sakit bukan hanya sebagai 

hak asasi, tetapi juga merupakan tugas dan kewajiban yang 

 
79 Bhato ne bharissāmīti ahaṃ mātāpitūhi thaññaṃ pāyetvā hatthapāde 

vaḍḍhetvā mukhena siṅghāṇikaṃ apanetvā nahāpetvā maṇḍetvā bhato 

bharito jaggito, svāhaṃ ajja te mahallake 

pādadhovananhāpanayāgubhattadānādīhi bharissāmi. D.A. III. 952. 
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dilakukan anak terhadap orangtua. Melihat dan mau 

menghargai jerih payah orangtua adalah jalan untuk 

memiliki sikap tahu rasa berterima kasih dan tahu balas 

budi.  

Disebutkan bahwa terdapat ‘Empat Kediaman 

Luhur’ yang dipraktikkan oleh orangtua terhadap anaknya, 

yaitu cinta kasih (mettā), kasih saying (karuṇā), simpati 

(muditā), dan tenang seimbang (upekkhā). Ketika ibu 

mengandung kurang lebih sekitar sembilan bulan, mereka 

mengharapkan anaknya lahir dengan kondisi yang baik, 

normal, sehat, dan tiada cacat. Ini adalah bentuk dari mettā 

yang telah mereka lakukan. Setelah bayi lahir, mereka 

memberikan kepedulian yang cukup tinggi agar anaknya 

tetap dalam kondisi yang baik. Ini adalah bentuk dari 

karuṇā yang telah mereka lakukan. Setelah berumur 

cukup, mereka menyediakan atau membawanya ke 

sekolah untuk mendapat pendidikan yang pantas baginya. 

Orangtua bisa dengan gembira melihat keberhasilan 

seorang anak. Ini adalah bentuk dari muditā yang telah 

mereka lakukan. Ketika anak sudah dewasa dan telah 

memilih untuk membina rumah tangga sendiri, orangtua 

dengan senang hati memberikan dukungan untuk apa yang 

menjadi pilihan anaknya. Ini adalah bentuk dari upekkhā 

yang telah mereka lakukan untuk anak-anaknya.  

Bahkan sebagai bhikkhu, merawat orangtuanya 

yang sedang sakit adalah dianjurkan. Ibu dan ayah harus 

diperlakukan sebagaimana pentahbisnya sendiri; jika 

mereka tinggal di antara kerajaan dan mencari putranya 

untuk bantuan, itu harus diberikan. Juga, jika mereka tidak 
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punya obat-obatan, diharuskan memberikan miliknya 

kepada mereka. 

2)  Membantu Pekerjaan Orangtua 

Seorang anak diharapkan mampu membantu 

pekerjaan orangtua. Kitab komentar menjelaskan bahwa 

dalam hal ini seorang anak mengesampingkan tugasnya 

sendiri demi melakukan tugas orangtuanya.80 Sesibuk 

apapun anak, sebagai anak tetap harus memberikan 

prioritas waktunya untuk orangtua. Anak harus siap 

membantu pekerjaan mereka, bahkan harus siap 

menyokong kehidupan mereka ketika mereka sudah tidak 

bisa lagi bekerja. 

Sudah sepantasnya sebagai seorang anak 

berkewajiban menyedikan kehidupan yang layak untuk 

tempat tinggal mereka, memberikan dukungan material 

maupun spiritual. Jika belum mampu memberikan itu, 

setidaknya anak masih memiliki tenaga untuk membantu 

meringankan pekerjaan mereka sehari-harinya. Jika itu 

memungkinkan dan bisa dilakukan, maka hasilnya akan 

baik, karena orangtua menjadi terbantu dalam 

mengerjakan pekerjaannya. Namun jika itu tidak dapat 

dilakukan, yang paling mudah adalah tidak merepotkan 

orangtua.  

Menyokong orangtua merupakan tugas sebagai 

seorang anak. Buddha menempatkan orangtua sebagai 

orang yang patut dihormati dan disokong. Sebagaimana 

 
80 Kiccaṃ nesaṃ karissāmīti attano kammaṃ ṭhapetvā mātāpitūnaṃ 

rājakulādīsu uppannaṃ kiccaṃ gantvā karissāmi. D.A. III. 952. 
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yang dinyatakan Buddha dalam Mahā Maṅgala Sutta,81 

bahwa untuk mendapatkan berkah, salah satu cara untuk 

memperolehnya adalah dengan membantu ayah dan ibu 

(mātāpitu upaṭṭhānaṃ).  

Di samping itu, dalam Paṇḍita Sutta, Aṅguttara 

Nikāya, dikatakan bahwa menyokong kebutuhan orangtua 

adalah salah satu dari tiga hal yang dianjurkan oleh para 

bijaksanawan. Para bijaksanawan sering menyarankan 

perbuatan memberi (dāna), melepaskan keduniawian 

(pabbajjā), dan melayani orangtua (mātāpitu 

upāṭṭḥāna).82 

Pada kesempatan yang lain, dalam Vasala Sutta, 

Sutta Nipata, yang mana dikisahkan terjadi percakapan 

antara Buddha dengan brahmana pemuja api yang 

bernama Aggika Bhāravāja tentang ‘manusia sampah’ 

(vasala). Buddha mengklarifikasi orang yang disebut 

‘manusia sampah’, salah satunya ialah mereka yang tidak 

mau menyokong orangtuanya. Siapa pun mereka, sebagai 

seorang anak yang tidak mau menyokong ayah dan ibunya 

yang sudah tua dan lemah, padahal dia hidup dalam 

berkecukupan, dialah yang disebut ‘manusia sampah’.83 

 

 
81 Sn. 262.  
82 Tīṇimāni, bhikkhave, paṇḍitapaññattāni sappurisapaññattāni. Katamāni 

tīṇi? Dānaṃ, bhikkhave, paṇḍitapaññattaṃ sappurisapaññattaṃ. Pabbajjā, 

bhikkhave, paṇḍitapaññattā sappurisapaññattā. Mātāpitūnaṃ, bhikkhave, 

upaṭṭhānaṃ paṇḍitapaññattaṃ sappurisapaññattaṃ. A. I. 151. 
83 Yo mātaraṃ pitaraṃ vā, jiṇṇakaṃ gatayobbanaṃ; pahu santo na bharati, 

taṃ jaññā vasalo iti. Sn. 124.  
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3) Menjaga Garis Keluarga 

Menjaga garis keluarga artinya menjaga hal-hal baik 

yang dimiliki keluarga. Kitab komentar menjelaskan 

bahwa menjaga garis keluarga artinya menjaga dan tidak 

melenyapkan harta, kekayaan, ladang, emas, dll. yang 

diwariskan orangtua padanya.84 Dikatakan juga bahwa 

menjaga garis keluarga artinya meninggalkan sesuatu 

yang tidak baik dari orangtua dan mengokohkan pada 

sesuatu yang baik.85 

Menjaga garis keluarga artinya juga menjaga nama 

baik keluarga. Harumnya nama baik keluarga bukan 

dilihat dari kekayaan suatu keluarga, melainkan tingkah 

laku, tutur kata, dan perbuatan dari anggota keluarga itu. 

Dengan menjalankan kemoralan, bergaul dengan orang 

bijak, gemar melakukan perbuatan baik, suka menolong 

orang lain, memiliki sopan santun, tindak-tanduk yang 

baik, menghargai dan menghormati orang lain, menjaga 

pikiran dan ucapan, dan melatih pengendalian diri, 

merupakan cara mempertahankan nama baik keluarga. 

Dalam hal ini, sebagai seorang anak hendaknya dapat 

“Mikul dhuwur mendhem jero, mikul tinggi ngubur 

dalam”. Maksudnya, seorang anak senantiasa bertanggung 

jawab kepada sanak keluarga terutama ibu dan ayah, 

dengan membawa nama baik keluarga, menjunjung 

 
84 Kulavaṃsaṃ saṇṭhapessāmīti mātāpitūnaṃ santakaṃ 

hettavatthuhiraññasuvaṇṇādiṃ avināsetvā rakkhantopi kulavaṃsaṃ 

saṇṭhapeti nāma. D.A. III. 953. 
85 Mātāpitaro adhammikavaṃsato hāretvā dhammikavaṃse ṭhapentopi, 

kulavaṃsena āgatāni salākabhattādīni anupacchinditvā pavattentopi 

kulavaṃsaṃ saṇṭhapeti nāma. Ibid. 
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derajat orangtua, dan tidak menyebarkan aib atau hal 

buruk keluarga kepada masyarakat. 

Ketika seorang anak senantiasa melakukan hal-hal 

yang baik, hal ini mengondisikan nama baik orangtua tetap 

akan terjaga. Berbeda dengan ketika anak berperilaku dan 

bertutur kata yang tidak baik, sering membuat onar, sering 

membuat kekacauan dengan berbagai tindakan 

kriminalitas, dan hal buruk lainnya. Selain nama baik 

sendiri menjadi tercemar, ini juga membawa pengaruh 

kepada nama baik orangtua. Ketika seorang anak berbuat 

hal-hal buruk, nama orangtua menjadi sorotan buruk 

dalam masyarakat.  

4) Menjaga Warisan 

Salah satu tugas yang lain bagi seorang anak kepada 

orangtua adalah dengan menjaga warisan yang telah 

diberikan orangtua kepada anak. Warisan tidak hanya 

dalam bentuk materi, tetapi juga nasihat-nasihat baik yang 

diberikan orangtua. Kitab komentar mengatakan bahwa 

anak-anak yang tidak menjalani nasihat orangtua adalah 

anak yang tidak pantas menerima warisan. Maksud dari 

menjaga warisan adalah seorang anak memimpin keluarga 

dengan nasihat-nasihat orangtua.86  

Menjaga warisan artinya menjaga nasihat-nasihat 

baik orangtua dan apa yang sudah diserahkan orangtua 

kepada anaknya. Nasihat-nasihat baiknya harus dijalankan 

 
86 Dāyajjaṃ paṭipajjāmīti mātāpitaro attano ovāde avattamāne 

micchāpaṭipanne dārake vinicchayaṃ patvā aputte karonti, te dāyajjārahā 

na honti. Ovāde vattamāne pana kulasantakassa sāmike karonti, ahaṃ evaṃ 

vattissāmīti adhippāyena ‘‘dāyajjaṃ paṭipajjāmī’’ti vuttaṃ. D.A. III. 953. 
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dengan baik dan warisan materinya harus dijaga dan 

digunakan dengan baik. 

Menjaga warisan yang berbentuk materi adalah 

seperti menjaga dan mempertahankan pemberian 

orangtua, tidak digunakan untuk pemborosan, berfoya-

foya, berjudi, dan lainnya. Yang lebih penting dari 

menjaga warisan adalah menjaga amanah, nasihat-nasihat 

baik, pengetahuan, serta menggunakan ilmu pengetahuan 

yang didapat dari pendidikan formal maupun nonformal 

dengan baik. Hal ini berarti seorang anak sepatutnya 

memanfaatkan pengetahuan yang didapat dari orangtua 

untuk memberi manfaat kepada orang lain.  

5) Melakukan pelimpahan jasa kepada orangtua yang telah 

meninggal 

Banyak orang mungkin beranggapan bahwa setelah 

orangtuanya meninggal berarti telah terbebas dari segala 

tugas dan kewajiban. Ternyata dalam pandangan agama 

Buddha tidaklah demikian. Itu berarti, ada suatu tugas dan 

kewajiban yang memang masih seharusnya dilakukan.  

Dalam agama Buddha mengenal konsep pelimpahan 

jasa kepada sanak keluarga yang telah meninggal. Konsep 

ini juga berlaku untuk kewajiban anak terhadap 

orangtuanya yang telah meninggal. Setelah orangtua 

meninggal, bukan berarti anak telah bebas dari tugas dan 

kewajiban anak terhadap orangtua. Anak masih memiliki 

kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, yang salah 

satunya adalah melakukan pelimpahan jasa kepada 

mereka.  
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Kitab komentar menjelaskan bahwa setelah 

orangtua meninggal, sejak hari ketiga seterusnya, anak 

akan melakukan kebajikan berdana untuk mereka.87 

Melakukan berdana di sini artinya, anak melakukan 

kebajikan dengan cara berdana kepada para bhikkhu atas 

nama orangtua yang sudah tiada. Di sini anak, setelah 

melakukan kebajikan, mereka melimpahkan jasa 

kebajikan yang mereka peroleh dari perbuatan bajik itu, 

kepada orangtua yang sudah meninggal. Melimpahkan 

jasa kebajikan kepada orang yang sudah meninggal ini 

disebut Pattidāna. 

Tugas Tambahan 

Tugas tambahan yang harus dilakukan seorang anak 

terhadap orangtua juga bermacam-macam tergantung pada 

kebudayaan masyarakat di mana seseorang tinggal. Seperti di 

Jawa, tradisi memberikan penghormatan terhadap orangtua 

sungguh ditekankan. Penggunaan bahasa ketika seorang anak 

berkomunikasi dengan orangtua juga berbeda dengan bahasa 

yang digunakan untuk berkomunikasi dengan temannya sendiri. 

Walau sekarang sungguh jarang orang yang menerapkannya, 

alangkah lebih baiknya apabila tradisi baik ini terus dilakukan. 

Menggunakan bahasa yang tepat ketika seorang anak 

berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, terutama orangtua 

sendiri adalah hal yang sungguh baik. Ini merupakan bentuk 

penghargaan sekaligus penghormatan terhadap orangtua. Meski 

berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia pun, seorang 

anak tetap harus memilih kata-kata yang sopan ketika berbicara 

 
87 Dakkhiṇaṃ anuppadassāmīti tesaṃ pattidānaṃ katvā tatiyadivasato 

paṭṭhāya dānaṃ anuppadassāmi. D.A. III. 953. 
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dengan orang yang lebih tua, apalagi kepada orangtua sendiri. 

Jadi, penggunaan bahasa yang sopan adalah salah satu bentuk 

penghormatan yang juga semestinya diperhatikan oleh seorang 

anak. 

Selain itu, tradisi memberikan penghormatan kepada 

orangtua juga ditunjukkan dalam bentuk perilaku. Sungkem 

adalah salah satu tradisi menghormat kepada orangtua. Bahkan 

tradisi sungkem dimasukkan dalam ritual upacara pernikahan, di 

mana sang anak memberikan penghormatan di kaki 

orangtuanya, atau bahkan mencuci kaki orangtuanya. Tradisi 

sungkem biasanya dilakukan ketika hari Lebaran oleh anak-anak 

terhadap orangtua. Sungguh amat baik sebagai Buddhis, ketika 

hari-hari agama Buddha, seorang anak melakukan sungkem atau 

sujud kepada orangtua.  

Sebagai tugas tambahan, seorang anak akan dianggap 

sebagai anak yang berbakti kepada orangtua bila sang anak 

mematuhi perintah orangtua. Umumnya orangtua memiliki 

alasan mengapa orangtua melakukan sesuatu terhadap anaknya. 

Kadang-kadang ini malah disalahartikan oleh anak bahwa 

orangtuanya terlalu ikut campur urusan anak. Padahal 

sesungguhnya, ketika orangtua menasihati anaknya, itu semata-

mata karena kepeduliannya terhadap anaknya. Orangtua tidak 

menginginkan anaknya menjadi seperti dirinya. Minimal, anak 

harus memiliki lebih dari apa yang dimiliki oleh orangtuanya. 

Ketika orangtua menyuruh ini dan itu demi kebaikan anak, 

sesungguhnya itu adalah wujud kasih sayangnya. Makanya 
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patuhilah nasihat orangtua. Dikatakan bahwa anak yang taat 

adalah anak yang terbaik.88 

Membalas Jasa Orangtua 

Semua orang tahu betapa pentingnya menghormati orang 

tua dan membalas jasa-jasanya. Buddha sendiri mengakui 

bahwa orangtua merupakan sosok yang sangat berjasa besar 

terhadap anaknya. Sebagaimana dalam Kataññu Sutta, 

Aṅguttara Nikāya, Buddha mengatakan bahwa terdapat dua 

orang yang tidak pernah dapat dibalas budinya oleh seseorang, 

yaitu ibu dan ayah.89 Sekalipun seseorang memikul ibunya ke 

mana-mana di satu bahunya dan memikul ayahnya di bahu yang 

lain, dan ketika melakukan ini ia hidup seratus tahun; dan 

seandainya ia melayani ibu dan ayahnya dengan meminyaki 

mereka, memijit, memandikan, dan menggosok kaki tangan 

mereka, serta membersihkan kotoran mereka di sana-sini, 

bahkan perbuatan itu pun belum cukup, ia belum dapat 

membalas budi mereka, karena orangtua berbuat banyak untuk 

anak mereka; mereka membesarkan, memberi makan, dan 

membimbingnya melalui dunia ini.90 

Meskipun dikatakan bahwa jasa orangtua, baik ayah 

maupun ibu, berkapasitas besar dan sulit untuk dibalas, tetapi 

lebih lanjut Buddha mengatakan bahwa seseorang yang 

mendorong orangtuanya yang tadinya tidak berkeyakinan, 

membiasakan dan mengukuhkan mereka di dalam keyakinan; 

 
88 Yo ca puttānamassavo’’ti. S. I. 6. 
89 ‘‘Dvinnāhaṃ, bhikkhave, na suppatikāraṃ vadāmi. Katamesaṃ dvinnaṃ? 

Mātu ca pitu ca. A. I. 62. 
90 Bahukārā, bhikkhave, mātāpitaro puttānaṃ āpādakā posakā imassa 

lokassa dassetāro. A. I. 62. 
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yang mendorong orangtuanya yang tadinya tidak bermoral, 

membiasakan dan mengukuhkan mereka di dalam kemoralan; 

yang mendorong orangtuanya yang tadinya kikir, membiasakan 

dan mengukuhkan mereka ke dalam kedermawanan; yang 

mendorong orangtuanya yang tadinya gelap batinnya, 

membiasakan dan mengukuhkan mereka di dalam 

kebijaksanaan; orang seperti itu, telah berbuat cukup untuk ibu 

dan ayahnya: dia telah membalas budi mereka dan lebih dari 

membalas budi atas apa yang telah mereka lakukan.91 

Di sini, yang perlu dilakukan anak kepada orangtua 

sebagai balas jasa adalah dengan mendorong dan mengukuhkan 

orangtua dari: 

a. Tidak berkeyakinan menjadi memiliki keyakinan 

Sebagai seorang anak yang berbakti kepada orangtua, 

sekaligus berusaha untuk membalas jasa orangtua 

adalah dengan mengarahkan orangtua yang tadinya 

tidak memiliki keyakinan menjadi berkeyakinan. 

Keyakinan yang hendaknya ditanamkan dan dimiliki 

yaitu: 

 

 

 
91  Setelah mencapai penerangan sempurna, Buddha pun juga berusaha untuk 

membalas jasa orangtuanya. Menurut kitab komentar, Buddha bahkan pergi 

ke surga Tāvatiṃsa untuk membabarkan Abhidhamma selama tiga bulan 

kepada ibunya yang terlahir kembali di alam Tusita di tujuh hari setelah 

Bodhisatta lahir. Buddha juga membabarkan Dhamma kepada ayahnya, Raja 

Suddhodana. Dikatakan Raja Suddhodana meninggal sebagai arahat dan 

ibunya mencapai sotāpatti. Untuk melihat keseluruhan kisahnya, silakan baca 

asal mula pembabaran Abhidhamma di Atthāsalini, kitab komentar dari 

Dhammasangani, Abhidhamma Pitaka. 
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a) Kamma-saddhā 

Kamma Saddhā yaitu keyakinan terhadap adanya 

dan berlakunya hukum karma. Secara ringkas, 

hukum karma adalah segala perbuatan pasti 

menimbulkan akibat. Perbuatan yang didasari 

dengan niat adalah yang disebut sebagai kamma.92 

Seorang anak mengenalkan hukum sebab akibat 

kepada orangtuanya dan mendorongnya agar 

mampu memahaminya. Alasan yang paling 

mendasar dari hukum karma adalah untuk menjaga 

perilaku, karena di dunia ini ada tanggung jawab 

moral yang harus ditanggung. 

b) Vipāka- saddhā 

Vipaka Saddhā yaitu keyakinan terhadap 

konsekuensi dari apa yang dilakukan. Seorang anak 

memberikan pengertian kepada orangtua, hingga 

orangtua yakin terhadap akibat perbuatan yang 

dilakukan. Sebagaimana yang dikatakan Buddha 

dalam Samuddaka Sutta, Sagāthāvagga, Saṃyutta 

Nikāya93, bahwa sesuai dengan benih yang ditabur, 

demikian pula yang akan dipetiknya, pelaku 

kebajikan akan menuai kebahagiaan, pelaku 

kejahatan akan menuai penderitaan. Dengan 

memahami ini, orangtua akan bertindak hati-hati 

untuk tidak melakukan kejahatan. Karena 

mengetahui akibat dari perbuatan jahat maka 

 
92 Buddha mengatakan bahwa niat adalah yang disebut sebagai kamma 

(cetanāhaṃ bhikkhave, kammaṃ vadāmi) A. III. 415.  
93 Yādisaṃ vapate bījaṃ, tādisaṃ harate phalaṃ; kalyāṇakārī kalyāṇaṃ, 

pāpakārī ca pāpakaṃ. S. I. 227. 
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orangtua akan memiliki ottappa, yaitu takut dari 

akibat perbuatan jahat. Dengan menanamkan 

pengertian ini, berarti sebagai seorang anak telah 

membantu orangtua untuk dapat menghindarkan 

mereka dari perilaku-perilaku yang tidak baik. 

c) Kammassakatā-saddhā 

Kammassakata Saddhā yaitu keyakinan bahwa 

semua makhluk mempunyai karma masing-masing 

dan bertanggung jawab terhadap perbuatannya 

sendiri-sendiri. Seorang anak memberikan 

dorongan, pemahaman bahwa kita adalah pemilik 

perbuatan kita sendiri. Sehingga apa pun yang akan 

kita inginkan, tergantung dari bagaimana kita telah 

menyiapkannya. Keinginan untuk dapat terlahir di 

alam surga memerlukan persiapan yaitu harus 

memiliki kebajikan yang cukup. Selain itu, 

pemahaman ini akan mengajak orangtua untuk dapat 

berpikir dewasa dan bijaksana. Seperti misalnya, 

ketika kita sedang menghadapi kesulitan maupun 

keuntungan, kita menyadari bahwa ini merupakan 

salah satu akibat perbuatan kita sendiri. Sehingga 

kita tidak akan menyalahkan atau menghakimi orang 

lain sebagai penyebab penderitaan yang kita alami. 

Bersama pengertian ini, tidak ada alasan bagi kita 

untuk membenci dan menyalahkan pihak lain atas 

dasar prasangka dan kurangnya pengertian.  

d) Tathagatabodhi- saddhā 

Tathagatabodhi Saddhā yaitu keyakinan terhadap 

pencapaian penerangan sempurna dari Guru 
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Buddha, yakin bahwa Buddha adalah yang 

terberkahi, yang telah mencapai penerangan 

sempurna dengan usaha-Nya sendiri, yang 

sempurna dalam pengetahuan dan tindak tanduk-

Nya, yang maha suci, pengetahu segenap alam, 

pembimbing manusia yang tiada bandingnya, guru 

para dewa dan manusia.94 Keyakinan terhadap 

pencapaian penerangan sempurna yang telah dicapai 

oleh Buddha, juga mencakup keyakinan terhadap 

tiga pengetahuan sejati yang telah dicapai oleh Guru 

Agung Buddha Gotama. Sebagaimana dalam 

Tevijjavacchagotta Sutta, Majjhima Nikāya,95 

Buddha menyebutkan tiga pengetahuan sejati, yaitu 

pengetahuan untuk melihat kehidupan-kehidupan 

yang lampau (pubbenivāsānussati-ñāna), 

pengetahuan untuk melihat alam-alam halus dan 

muncul lenyapnya makhluk-makhluk yang 

bertumimbal lahir sesuai dengan karmanya masing-

masing atau mata dewa (dibba-cakkhu-ñāna), dan 

pengetahuan untuk menghancurkan noda-noda batin 

(āsavakkhaya-ñāna).  

Tetapi yang perlu diketahui bahwa, keyakinan 

terhadap pencapaian penerangan sempurna yang 

telah dicapai oleh Buddha, tidaklah hanya sebatas 

pengetahuan intelektualitas yang sekadar menaruh 

keyakinan terhadapnya. Namun, keyakinan seperti 

 
94 Iti pi so bhagavā: arahaṃ, sammāsambuddho, vijjācaraṇa sampanno, 

sugato, lokavidū, anuttaro purisadammasārathi, satthā devamanussānaṃ, 

buddho, bhagavā’ti. 
95 M. I. 481. 
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ini hendaknya ditransformasikan serta 

diimplementasikan ke dalam praktik kehidupan 

sehari-hari sebagai prinsip hidup yang sesuai dengan 

tindak-tanduk yang baik agar dapat diarahkan ke 

dalam pancapaian pembebasan. K. N. Jayatilleke 

memberikan komentar bahwa keyakinan mengacu 

pada tiga aspek, yaitu kebahagiaan, usaha, dan 

kebijaksanaan.96 Keyakinan dalam agama Buddha 

seharusnya didasari dengan kebijaksanaan 

(ākāravatī saddhā dassanamūlikā),97 bukan 

keyakinan yang tanpa dasar (amūlikā saddhā).98 

Dalam hal ini, kita diberitahu bahwa pencapaian 

penerangan sempurna yang dicapai oleh Buddha 

bukanlah karena bantuan makhluk lain atau dewa 

sang ‘Pencipta’, tetapi karena usaha Beliau serta 

kondisi-kondisi yang telah mendukung. Kita sebagai 

anak juga mampu mendorong orangtua bahwa 

pembebasan dapat diraih oleh siapa pun. Nilai-nilai 

yang terkandung dalam keyakinan ini, dapat kita 

terapkan dalam bentuk usaha penuh semangat, 

ketekunan, perjuangan serta banyak berbuat 

kebajikan sebagai kondisi pendukungnya. 

b. Tidak bermoral menjadi bermoral 

Adalah baik jika seorang anak dapat mengarahkan 

orangtuanya yang memiliki tabiat serta karakter yang 

tidak bermoral menjadi berbalik arah menuju pribadi 

 
96 Jayatilleke, K. N. Early Buddhist Theory of Knowledge. hlm. 386. 
97 M. I. 320. 
98 M. II. 170. 
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yang bermoral baik. Kemoralan yang paling mendasar 

adalah Pancasila Buddhis, yang mana dalam Pancasila 

Buddhis ini terdapat dua pokok elemen moral yaitu 

cinta kasih dan kejujuran. Dua elemen moral ini yang 

dipahami dalam pengertian moral secara umum. 

Melalui praktik lima latihan moral, seseorang dapat 

menumbuhkan kepedulian terhadap sesama.   

Di dalam Pancasila Buddhis terdapat lima kemoralan, 

yaitu: berlatih tidak membunuh makhluk hidup, tidak 

mengambil barang yang tidak diberikan, tidak berbuat 

asusila, ucapan yang tidak benar, dan tidak minum 

minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya 

kesadaran. Bagi orangtua yang memiliki kebiasaan 

selalu menyampingkan lima latihan moral ini, patut kita 

arahkan untuk dapat memulai dan menerapkan lima 

latihan ini dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian dan 

pengarahan tentang bagaimana untuk meninggalkan 

kebiasaan buruk seperti itu yang harus sering diberikan. 

Memberikan pengertian kepada orangtua untuk 

menghindari pelanggaran lima latihan moral tersebut 

tidak harus diartikan bahwa kita harus memberinya 

khotbah dhamma. Dalam hal ini, ada kaitannya dengan 

tugas anak kepada orangtua, yaitu memahami bahwa 

penyebab-penyebab orangtua kita melakukan hal itu 

karena didorong oleh apa. Apakah karena keterbatasan 

ekonomi, permasalahan keluarga, ataupun hal lain yang 

menyebabkan orangtua memiliki kebiasaan buruk 

untuk melanggar aturan moral. Dari identifikasi ini, 

kita dapat menemukan solusinya, utamanya ketika itu 
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disebabkan karena faktor ekonomi, kita dapat 

mengondisikan agar tidak terjadi hal demikian. Apabila 

ternyata ini dilakukan karena faktor masalah keluarga, 

kita bisa menyelesaikan dengan cara yang harmonis. 

Penanaman pengertian terhadap apa yang dibutuhkan 

orangtua merupakan langkah awal untuk membangun 

moral. 

Kebajikan dari perilaku bermoral mengandung dua 

aspek, yaitu aspek negatif dari penghindaran kejahatan 

(pāpassa akaraṇa) dan aspek positif dari penanaman 

kebajikan (kusalasa upasampadā). Pengertian moral 

bukanlah pengertian mati dalam hal menaati lima 

aturan semata. Di samping menaati lima latihan moral 

itu, terdapat kebajikan lain yang hendaknya 

dikembangkan, sebagai pengganti hal-hal yang perlu 

dihindari. Lima pengembangan kebajikan lain ini 

disebut pañcadhamma, yaitu mengembangkan cinta 

kasih dan kasih sayang, berpenghidupan benar, 

kepuasan, kejujuran, serta perhatian yang disertai 

kewaspadaan. Dalam pengertian moral akan lebih 

berjalan dengan baik apabila terdapat pemahaman 

tentang prinsip ekualitas dan juga prinsip timbal balik. 

Prinsip ekualitas dan timbal balik dalam memandang 

hak dan kewajiban antar makhluk hidup akan 

membantu dalam hal praktik moral. Ketika kita tidak 

menginginkan dilukai, kita hendaknya juga tidak 

melukai. Ketika kita menginginkan untuk diberi 

perhatian dan kepedulian oleh orang lain, kita 
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hendaknya juga memiliki kepedulian dan perhatian 

kepada orang lain, begitu juga seterusnya. 

Ketika seseorang menyadari bahwa semua orang takut 

pada hukuman dan kematian, setiap makhluk mencintai 

hidup, setelah membandingkan dirinya sendiri dengan 

yang lainnya, ia seharusnya tidak memukul atau 

membunuh yang lain.99  

Pembangunan moral tidak hanya lima latihan moral, 

tetapi masih banyak hal lainnya yang dikategorikan 

sebagai moral. Kepedulian, sopan santun, tahu diri, 

merupakan unsur yang tergantung dalam praktik moral. 

Ketika seseorang berperilaku baik, memiliki 

kepedulian, bersikap sopan, tahu menempatkan diri, 

dan lain sebagainya, itulah yang disebut dengan moral. 

Kehidupan sehari-hari yang menyertakan moral 

sebagai landasan akan selalu menghasilkan 

kenyamanan dan ketenteraman hidup. Jika seorang 

anak dapat membantu mengarahkan orangtua untuk 

dapat menerapkan moral sebagai landasan hidupnya, 

ini adalah apa yang dimaksud menanamkan moral 

kepada orangtua. Awal dari moral seperti ini yang akan 

bertingkat dalam pemahaman yang lebih tinggi. 

c. Kikir menjadi dermawan 

Istilah kikir dikemukakan sebagai sifat yang tidak suka 

memberi. Kebiasaan memberi sesuatu kepada orang 

 
99 Sabbe tasanti daṇḍassa, sabbe bhāyanti maccuno; 

Attānaṃ upamaṃ katvā, na haneyya na ghātaye.  

Sabbe tasanti daṇḍassa, sabbesaṃ jīvitaṃ piyaṃ; 

Attānaṃ upamaṃ katvā, na haneyya na ghātaye. Dhp. 129, 130.  
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lain yang sudah mengakar menjadi karakter adalah 

istilah untuk orang dermawan. Dermawan merupakan 

gelar bagi seseorang yang suka memberi, suka 

menolong, gemar membantu, serta tertanam kepedulian 

terhadap siapa pun yang membutuhkan. Sementara 

orang yang kikir adalah orang yang tidak memiliki 

kepedulian terhadap pihak lain, tetapi lebih 

mengedepankan pemuasan dan penimbunan untuk diri 

sendiri.  

Adalah baik jika seorang anak mampu mengarahkan 

dan menuntun orangtuanya yang awalnya tidak suka 

memberi menjadi suka memberi, yang awalnya tidak 

memiliki kepedulian menjadi memiliki kepedulian. 

Memberi tidak harus diartikan sebagai memberikan 

materi atau barang-barang kepada orang lain. Tetapi 

ada pemberian lain dalam bentuk tenaga. Sekalipun 

orangtua kita dalam kondisi yang serba kekurangan, 

perbuatan memberi tetap bisa dilakukan dengan 

memberikan tenaga untuk membantu orang lain. Ada 

pemberian yang sesungguhnya jauh lebih tinggi, yaitu 

pemberian nasihat-nasihat baik (dhamma).100 

Dalam khotbah Buddha tentang berkah utama, Buddha 

mencantumkan perbuatan memberi sebagai berkah 

 
100 Sabbadānaṁ dhammadānaṁ jināti; Dhp. 354. Dalam Dāna Sutta, 

dikatakan ada dua jenis pemberian, yaitu pemberian materi dan dhamma. 

Dari dua jenis tersebut, pemberian dhamma adalah pemberian tertinggi;  

(Dvemāni, bhikkhave, dānāni – āmisadānañca dhammadānañca. 

Etadaggaṃ, bhikkhave, imesaṃ dvinnaṃ dānānaṃ yadidaṃ – 

dhammadānaṃ) It. 98. 
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utama.101 Memberi merupakan langkah membangun 

keakraban serta persaudaraan yang memiliki kedekatan 

dengan dasar kepedulian. Seseorang yang gemar 

memberi berarti memiliki kepedulian terhadap pihak 

lain dan diri sendiri. Dalam kumpulan khotbah-khotbah 

Buddha banyak sekali ditemukan uraian yang 

menekankan tentang pentingnya perbuatan memberi 

(dāna). Perbuatan memberi digunakan sebagai dasar 

berbuat kebajikan. Dalam “khotbah bertingkat”, 

Buddha menempatkan dana sebagai langkah awal 

untuk memulai menapaki jalan kebajikan yang lainnya. 

Dikatakan bahwa berdana merupakan perbuatan yang 

paling dasar dan paling mudah. Alasannya adalah 

karena pebuatan berdana atau memberi, dapat 

dilakukan oleh siapa pun. Orang bermoral baik maupun 

orang yang tidak memiliki moral yang baik tetap bisa 

melakukan perbuatan memberi.  

Mungkin ini tidak terlalu sulit bagi seorang anak untuk 

mengarahkan orangtua untuk praktik memberi. 

Kalaupun orangtua tidak bisa memberikan sesuatu 

dikarenakan tidak memiliki barang yang hendak ingin 

didanakan, seorang anak dapat mendorongnya dengan 

menyediakan barang agar orangtua mau 

memberikannya kepada orang lain. Ini merupakan 

langkah awal yang akan mendorong kebiasaan 

memberi, sehingga kebiasaan ini akan menjadi karakter 

baik. Akhir dari usaha ini, orangtua akan merasakan 

 
101 Sn. 266. 
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sendiri tentang pentingnya perbuatan memberi tanpa 

harus kita pancing. 

d. Gelap batin menjadi bijaksana 

Memang untuk dapat meluruskan sikap orangtua agar 

dapat selaras dengan Dhamma, tidaklah semudah 

membalikkan telapak tangan begitu saja. Tetapi 

setidaknya, jika kita terus memberikan pemahaman 

dengan pengertian yang benar tanpa putus asa dan 

diimbangi dengan teladan kita, paling tidak orangtua 

akan tersentuh, apalagi jika apa yang telah kita 

contohkan telah memberikan manfaat yang mungkin 

dapat menggugah hati orangtua untuk sadar. Mungkin 

untuk dapat menghilangkan kebiasaan-kebiasaan lama 

yang telah biasa dilakukan orangtua, sulit untuk diubah 

begitu saja. Di sini perlu kesabaran untuk menunggu 

proses dan tetap berusaha. 

Yang dimaksud dengan gelap batin adalah gelap dalam 

arti tidak dapat melihat dan membedakan mana yang 

baik dan mana yang buruk. Dengan kacamata gelap 

sebagai cara pandangnya, orangtua tidak dapat melihat 

sesuatu yang baik dan buruk, akibatnya semua 

dianggapnya baik, walaupun itu sesungguhnya tidak 

baik. Tugas kita sebagai seorang anak adalah 

meluruskan dan memberikan pengarahan agar dapat 

melihat mana yang patut untuk dilakukan dan mana 

yang tidak patut untuk dilakukan. Paññā adalah hasil 

dari mereka yang telah memiliki kebijaksanaan, 

sehingga dapat meredamkan hingga melenyapkan 

kegelapan batin. 
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Di dalam paññā terdapat dua elemen penting sebagai 

penyusunnya, yaitu pandangan benar dan pikiran benar. 

Pandangan benar mencakup tentang pengertian tentang 

hakikat kehidupan, seperti mengerti bahwa penderitaan 

dapat diatasi, sehingga tidak ada kata pasrah untuk 

berserah diri dalam menerima nasib, tetapi berusaha 

untuk mencari jalan keluarnya dengan usaha rajin, 

tekun, ulet, pantang menyerah, dan kesabaran. Paññā 

jenis ini adalah implementasi dari kebijaksanaan atas 

pemahaman Empat Kebenaran Mulia. Dalam Empat 

Kebenaran Mulia diajarkan bahwa mengenali adanya 

dukkha, sebab dukkha, lenyapnya dukkha, dan jalan 

menuju lenyapnya dukkha. Dengan cara yang sama, 

dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman ini kita 

terapkan dalam pemecahan masalah. Semua masalah 

atas penderitaan, terdapat suatu jalan untuk 

menyelesaikannya. Dan jalannya telah ditunjukkan 

oleh Buddha, yaitu Dhamma. 

Kemudian, kebijaksanaan dalam memahami bahwa 

kehidupan tidak hanya sekali, tetapi ada kehidupan 

yang akan datang, dan semua itu kita sendiri yang 

menentukan, tergantung dari kebajikan yang telah 

dilakukan. Jadi sebagai bekal untuk melanjutkan 

perjalanan hidup yang lebih baik di alam kehidupan 

selanjutnya adalah dengan banyak melakukan 

perbuatan baik. Pengertian ini yang hendaknya 

diberikan seorang anak kepada orangtua. Pemahaman 

ini berisi tentang hukum punabhava yang memberikan 

penjelasan bahwa ada kelahiran kembali setelah 
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kehidupan ini. Di samping itu, dalam kebijakasanaan 

yang masih bersangkut paut dengan pemahaman 

kelahiran kembali adalah pemahaman tentang hukum 

kamma. Apa pun yang kita lakukan pada kehidupan 

sekarang ini, akan menjadi akibat di kehidupan yang 

akan datang.  

Masih banyak lagi uraian tentang pandangan benar, 

yaitu pemahaman tentang sebab musabab yang saling 

berkaitan, pemahaman tiga karakteristik kehidupan, 

dan lain sebagainya. Pada intinya, jika seseorang dapat 

memahami hukum ini, tidak ada alasan lagi untuk 

membenci dan menyombongkan diri sebagai superior, 

semuanya akan berlaku dan tidak ada pembedaan di 

antara kita semua. 

Kelompok kebijaksaanaan yang lain ialah pikiran 

benar. Pikiran benar mencakup pikiran yang bersekutu 

dengan cinta kasih dan kasih sayang. Pikiran ini dapat 

berkontribusi pada leburnya kebencian dan niat jahat. 

Di dalam pikiran benar, juga terdapat pikiran yang 

melepas segala bentuk kemelekatan. Pemahaman ini 

akan membantu seseorang untuk memahami esensi 

hidup yang intinya adalah melepas. Entah itu orang atau 

barang yang kita cintai, kesenangan-kesenangan 

indrawi, ideologi-ideologi, serta pandangan-pandangan 

yang mungkin menurut kita itulah yang paling benar. 

Alasannya, di setiap ada kemelekatan di sana muncul 

penderitaan.  
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Hingga akhirnya kebijaksanaan seperti demikan akan 

bertransformasi ke dalam kebijaksanaan yang lebih 

tinggi, yaitu tentang pengetahuan benar serta 

pembebasan benar. Jika kita sebagai seorang anak 

dapat mengarahkan orangtua sampai mencapai level 

ini, level pembebasan (Nibbāna), berarti kita telah 

berhasil dalam menjalankan tugas dan membalas budi 

kedua orangtua kita. 

Mempelajari hubungan timbal balik antara anak dengan 

orangtua diharapkan seorang anak mampu menghargai 

jasa kebajikan orangtua dan diharapkan bisa menjadi 

orang yang memiliki kataññū katavedī102 atau tahu 

balas budi.  

Untuk bisa menjadi orang yang tahu balas budi, 

pertama seorang anak perlu menyadari jasa-jasa besar 

orangtua yang telah dilakukannya terhadap anak. 

Dengan demikian, anak akan tergerak untuk menjadi 

orang yang tahu balas budi. 

B. Orangtua terhadap Anak 

Hubungan antara orangtua dengan anak sangatlah dekat 

dan seolah-olah tidak dapat dipisahkan. Orangtua menginginkan 

sekali kehadiran buah hati di dalam kehidupan rumah 

tangganya, demikian pula anak juga sangat memerlukan 

kehadiran orangtua. Keduanya sama-sama membutuhkan. 

Bahkan Buddha sendiri menyadari dan menganggap anak 

 
102 A. I. 266. 
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sebagai kekayaan terbesar untuk orangtua.103 Dilihat dari sini, 

tidak ada yang memiliki otoritas kuat untuk mengatur dengan 

keinginan sepihak. 

Kenyataannya, keberadaan anak seringkali mendapat 

posisi rendah di mana orangtua boleh bertindak semaunya 

terhadap anaknya. Kebiasaan yang sudah turun-temurun juga 

seringkali mendiskreditkan anak berada di bawah kuasa 

orangtua. Tidak heran jika banyak sekali ketimpangan antara 

anak dan orangtua karena adanya status. Kadang-kadang 

orangtua sering menjadikan anaknya sebagai bahan pelampiasan 

emosinya. Mereka memaksa anak untuk menjadi apa yang 

dimau orangtua tanpa melihat bagaimana perasaan anak 

tersebut. Anggapan bahwa status orangtua lebih tinggi sering 

kali yang membuat pikiran orangtua untuk menuntut kepada 

anak untuk mengikuti apa yang dimaunya. Walaupun anak tidak 

setuju, orangtua tetap memaksanya. Perilaku ini akan berujung 

pada rasa tertekan bagi anak. 

Menjadi orangtua bukan berarti memiliki kekuasaan untuk 

memperdaya anak sepenuhnya. Anak dan orangtua sama-sama 

saling membutuhkan satu sama lain. Seseorang yang menjalin 

hubungan keluarga bila tidak memiliki anak juga menjadi sangat 

kurang dan membuat mereka bersedih. Demikian pula anak 

yang lain dalam kondisi keluarga yang tidak baik, menjadikan 

anak menjadi tertekan dan sedih. Keduanya saling 

membutuhkan dan dibutuhkan.  

Menurut Buddha, orangtua maupun anak sama-sama 

memiliki tugas dan tanggung jawab yang bersifat timbal balik. 

 
103 Puttā vatthu manussānaṃ: S. I. 37. 
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Tidak hanya anak yang harus berperilaku begini dan begitu 

terhadap orangtua, tetapi orangtua juga memiliki tugas dan 

kewajiban yang harus dilakukan kepada anaknya. Berdasarkan 

Sigālovāda Sutta,104 terdapat lima hal yang harus dilakukan 

orangtua terhadap anaknya: 

1. Mencegahnya berbuat jahat (pāpā nivārenti) 

2. Mendorongnya berbuat baik (kalyāṇe nivesenti) 

3. Melatihnya dalam suatu profesi (sippaṃ sikkhāpenti) 

4. Mencarikan pasangan yang pantas baginya (patirūpena 

dārena saṃyojenti) 

5. Menyerahkan warisan pada waktu yang tepat (samaye 

dāyajjaṃ niyyādenti) 

Penjelasan 

1)  Mencegahnya berbuat jahat (pāpā nivārenti) 

Hubungan timbal balik antara orangtua dengan anak 

tidak hanya peduli dan merawat satu sama lain, tetapi juga 

memedulikan kesejahteraan moralnya.105 Mencegah anak 

berbuat jahat sangatlah penting untuk dilakukan oleh 

setiap orangtua. Guru pertama dari anak adalah orangtua. 

Anak dibesarkan dan dididik oleh orangtua. Ketika 

seorang anak berbuat salah dan orangtua membiarkannya, 

ini akan berdampak besar di kemudian hari. Sekecil apa 

pun perbuatan salah yang dilakukan oleh anak sudah 

semestinya diperingatkan bahwa itu adalah perbuatan 

 
104 D. III. 189. 
105 Kalupahana. David J. The Buddha and the conception of Law. hlm. 78. 
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yang tidak baik dan membuat penderitaan bagi diri sendiri 

dan makhluk lain.  

Kitab komentar menjelaskan bahwa apa yang 

dimaksud mencegah anak berbuat jahat adalah dengan 

memberitahu bahaya atau akibat buruk dari melakukan 

kejahatan yang bisa didapat di kehidupan ini maupun di 

kehidupan selanjutnya. Orangtua mencegahnya dengan 

mengatakan “Sayang, jangan lakukan itu!” Dan kalau 

orangtua mengetahui anaknya melakukan itu, orangtua 

boleh menegurnya.106  

Menegur ketika anaknya melakukan kejahatan 

adalah bentuk kepedulian orangtua terhadap anaknya. 

Menegur bukan karena kemarahan, tetapi karena kasih 

saying. Abhayarājakumāra Sutta107 memberikan 

gambaran menarik tentang hal ini. Pada waktu itu Buddha 

bertanya kepada Pangeran Abhaya, “Jika sewaktu engkau 

atau perawatmu sedang tidak merawatnya, anak ini 

memasukkan kayu atau kerikil ke dalam mulutnya, apa 

yang akan engkau lakukan?” Pangeran Abhaya kemudian 

menjawab “Yang Mulia, aku akan mengeluarkannya. Jika 

aku tidak mampu mengeluarkannya segera, aku akan 

memegang kepalanya dengan tangan kiriku, dan menekuk 

jari tangan kananku, dan aku akan mengeluarkannya 

walau itu dapat melukainya hingga berdarah. Ini karena 

aku memiliki belas kasih kepadanya.” Demikian juga, 

 
106 Pāpā nivārentīti pāṇātipātādīnaṃ diṭṭhadhammikasamparāyikaṃ 

ādīnavaṃ vatvā, ‘‘tāta, mā evarūpaṃ karī’’ti nivārenti, katampi garahanti. 

D.A. III. 953. 
107 M. I. 395.  
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ketika anak melakukan kesalahan, orangtua seharusnya 

mengingatkannya walau mungkin anaknya akan menangis 

atau kesal dengan orangtua sesaat. Demi belas kasih 

orangtua terhadap masa depan anaknya, hal ini harus 

dilakukan.  

Mungkin kita pernah mendengar kisah tentang 

seorang anak yang ditangkap raja untuk diberikan 

hukuman karena melakukan pencurian. Saat masih kecil, 

anak sering melakukan hal buruk, tetapi orangtuanya 

malah memujinya. Ketika di sekolah ia sering mengambil 

barang-barang temannya tanpa izin dan dibawa pulang ke 

rumah. Hari pertama ia berhasil mengambil bolpoin milik 

temannya. Ketika sampai di rumah, ia menceritakan ini 

kepada orangtuanya bahwa ia berhasil mengambil bolpoin 

temannya tanpa izin. Orangtuanya membiarkannya dan 

bahkan memujinya. Hal ini berlangsung hari-hari 

berikutnya, orangtuanya tetap saja diam. Akhirnya 

kebiasaan mengambil barang orang lain terbawa sampai 

anak itu dewasa. Kebiasaan mencuri menjadi karakter 

suka mencuri. Mengambil barang orang lain tanpa seizin 

pemiliknya adalah hal yang sudah biasa bagi anak itu, 

bahkan pencuriannya dalam skala besar-besaran. 

Suatu ketika ia ketahuan mencuri barang-barang 

milik istana dan tertangkap oleh petugas keamanan 

kerajaan. Anak yang mencuri ini diinterogasi oleh raja, 

dan akan diberikan hukuman. Anak ini menolak karena ini 

bukan ia yang bersalah. Kemudian raja bertanya, kalau 

bukan pencuri itu yang bersalah lantas siapa yang berada 

di balik semua ini dan siapa yang akan bertanggung jawab 
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atas semua ini? Anak itu menjawab bahwa ini adalah 

kesalahan orangtuanya. Orangtuanya yang selayaknya 

dihukum, karena orangtuanya membiarkannya mencuri 

ketika masih kecil tanpa adanya teguran. Kalau seadainya 

waktu itu orangtuanya memberikan teguran bahwa itu 

tidak baik dilakukan mungkin saja sekarang ia tidak akan 

menjadi pencuri. 

Melihat dari cerita ini, kita dapat memahami betapa 

pentingnya peranan orangtua dalam mendidik anak, 

mengarahkan anak untuk tetap sesuai jalan, dan memiliki 

keberanian untuk mencegah anaknya berbuat buruk. 

Kualitas dari anak yang ditampilkan saat ini juga 

mencerminkan bagaimana orangtua memberikan 

bimbingan. Pepatah mengatakan bahwa buah jatuh tidak 

jauh dari pohonnya. 

Orangtua memiliki kewajiban untuk membekali 

anak dengan pengetahuan dalam membedakan mana yang 

baik dan mana yang buruk. Sebagai panduannya, orangtua 

bisa melihat kriteria baik dan buruk seperti apa yang 

pernah disampaikan Buddha kepada Samaṇera Rāhula di 

dalam Ambalaṭṭhikārāhulovāda Sutta, Majjhima 

Nikāya.108 Di sini disebutkan bahwa apabila perbuatan itu 

dilakukan membawa kerugian bagi diri sendiri, makhluk 

lain, maupun keduanya (attabyābādhāyapi saṃvatteyya, 

parabyābādhāyapi saṃvatteyya, ubhayabyābādhāyapi 

saṃvatteyya), ini dapat dipertimbangkan sebagai 

perbuatan buruk dan sebaiknya dihindari. Apabila 

 
108 M. I. 415.  



64 

 

perbuatan itu dilakukan membawa manfaat bagi diri 

sendiri, makhluk lain, maupun keduanya, ini dapat 

dipertimbangkan sebagai perbuatan baik dan semestinya 

dilakukan.109 

2)  Mendorongnya berbuat baik (kalyāṇe nivesenti) 

Orangtua yang mengerti tidak hanya melarang 

anaknya untuk berbuat sesuatu yang buruk. Mereka juga 

akan memberikan sebuah alasan-alasan dan 

mendorongnya melakukan sesuatu yang baik beserta 

dengan alasannya. Tidak jarang ketika orangtua 

memerintah anak untuk melakukan sesuatu, anaknya 

bertanya mengapa hal ini perlu dilakukan. Pada saat inilah 

orangtua juga perlu menjelaskan tentang apa yang 

mendasari seseorang berbuat baik. Setelah anak 

memahami alasan berbuat baik, tugas orangtua adalah 

mendukung dan mendorong anaknya untuk berbuat baik.  

Mendorong anaknya untuk berbuat baik bukan 

hanya sebuah perintah atau nasihat yang terlontar dari 

mulut belaka. Orangtua perlu menjadi teladan dalam 

mendidik anak untuk berbuat baik. Contoh lebih baik 

daripada sekadar nasihat. Tidak hanya itu, memfasilitasi 

anak untuk berbuat baik juga sangat dibutuhkan, karena 

ketika fasilitas untuk berbuat baik sungguh sulit untuk 

didapat, seorang anak akan selalu mengabaikan berbuat 

baik dengan alasan tidak ada sarana untuk berbuat baik. 

Kitab komentar menjelaskan bahwa apa yang 

dimaksud dengan mendorong berbuat kebaikan adalah 

 
109 Ibid. 
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seperti yang dilakukan Anāthapiṇḍika, yaitu mendorong 

anaknya dalam praktik kemoralan dengan cara 

memberikan anaknya hadiah.110  

Kisah tentang usaha Anāthapiṇḍika membuat agar 

putranya, Kāḷa, mau mendengarkan Dhamma dari Buddha 

sungguh patut dicontoh dalam kasus ini. Kāḷa merupakan 

satu-satunya putra laki-laki yang dimiliki oleh 

Anāthapiṇḍika. Sifat ayahnya yang begitu dermawan 

kepada Buddha dan murid-muridnya begitu berbeda 

dengan anaknya. Anāthapiṇḍika menginginkan anaknya 

mendalami Dhamma yang diajarkan oleh Buddha. 

Anāthapiṇḍika berusaha membujuk putranya untuk 

mendengarkan Dhamma dan mendalami Dhamma. Dia 

memancing putranya untuk menjalankan uposatha dengan 

memberikannya seribu keping emas jika putranya mau 

melakukannya. Setelah itu dilakukannya, Anāthapiṇḍika 

memberikan penawaran lagi bahwa jika putranya mau 

meresapi satu bait Dhamma yang disampaikan oleh 

Buddha, ia bersedia memberikan lagi seribu keping emas. 

Karena usahanya yang giat untuk memahami apa yang 

dikhotbahkan oleh Buddha, akhirnya Kāḷa mencapai 

kesucian sotāpatti. Hingga akhirnya ia tak butuh lagi 

dipancing untuk memperdalam Dhamma.111 

 
110 Kalyāṇe nivesentīti anāthapiṇḍiko viya lañjaṃ datvāpi sīlasamādānādīsu 

nivesenti. D.A. III. 953. 

 
111 Dhp.A. III. 189. Baca juga di Kusaladhamma, Ashin. Kronologi Hidup 

Buddha. hlm. 245-246. 
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Cerita ini seharusnya dijadikan contoh bagi orangtua 

untuk mendidik anaknya di dalam hal yang baik. Ketika 

anak sulit untuk melakukannya, orangtua boleh 

memberikan umpan sebagaimana yang dilakukan oleh 

Anāthapiṇḍika. 

3) Melatihnya dalam suatu profesi (sippaṃ sikkhāpenti) 

Orangtua memiliki tugas besar untuk memberikan 

pendidikan semaksimal mungkin agar anaknya menjadi 

lebih pandai daripada orangtuanya. Melatih profesi berarti 

memberikan banyak pengetahuan yang nantinya dapat 

berguna ketika besar nanti. Pengetahuan yang telah 

didapat menjadi bekal untuk hidup mandiri tanpa 

bergantung pada orangtua lagi. Sehingga setelah orangtua 

sudah saatnya beristirahat, anaknya dapat menghidupi 

keluarganya dan menyokong orangtua beserta sanak 

keluarga yang lainnya. 

Orangtua seharusnya mempunyai rencana ini sejak 

kecil, sehingga setelah besar nanti anaknya tidak selalu 

bergantung padanya. Orangtua perlu berpikir panjang 

mengenai permasalahan penting ini. Sungguh 

menyedihkan ketika melihat seorang anak yang sudah 

besar dan sudah berkeluarga tetapi masih selalu 

bergantung pada orangtua karena tidak memiliki keahlian 

untuk bekerja dalam upaya memenuhi kebutuhan 

hidupnya.  

Di zaman dahulu, umumya apabila orangtuanya 

seorang pedagang, anaknya pun akan menjadi seorang 

pedagang. Apabila orangtuanya seorang petani, anaknya 
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akan menjadi seorang petani pula. Makanya kitab 

komentar menjelaskan bahwa orangtua setelah 

memberitahu dan membuat anaknya terampil dalam apa 

yang dinasihatkan sesuai dengan keturunan, orang 

mengajarkan keterampilan-keterampilan seperti 

menghitung, pengiriman barang, dsb.112 

Tapi sekarang dunia sudah berubah. Semua orang 

bisa menjadi apa yang menjadi pilihannya. Makanya anak 

bisa bekerja sesuai dengan kemampuan dan pilihannya 

masing-masing. Maka dunia modern membutuhkan 

pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan agar nanti bisa dijadikan 

bekal anak untuk memilih pekerjaanya sesuai dengan 

kemampuannya. 

Anak tidak hanya diberi pendidikan oleh orangtua 

saja di rumah, tetapi sekarang anak bisa belajar di sekolah 

dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Pendidikan 

yang disediakan di sekolah sesungguhnya memudahkan 

orangtua dalam mendidik anak. Anak tidak hanya belajar 

dengan orangtua saja, tetapi mereka belajar segala sesuatu 

dari banyak guru. Menyekolahkan anak agar dapat 

memiliki pengetahuan yang lebih luas ini adalah hal yang 

sungguh perlu dilakukan oleh orangtua. 

Semakin baik pendidikannya semakin terjamin 

kehidupannya. Inilah yang diharapkan dari pendidikan. 

Perlu diketahui juga bahwa pendidikan menentukan 

 
112 Sippaṃ sikkhāpentīti attano ovāde ṭhitabhāvaṃ ñatvā vaṃsānugataṃ 

muddāgaṇanādisippaṃ sikkhāpenti; D.A. III. 953. 
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karakter. Pola pikir orang yang berpendidikan dengan 

orang yang tidak berpendidikan sangat jauh berbeda. Oleh 

karena itu, dalam upaya memberikan kemudahan bagi 

anak di masa yang akan datang, orangtua harus 

memberikan pendidikan kepada anaknya.  

Orangtua berkewajiban memberikan pendidikan dan 

pelatihan untuk karier yang pantas bagi anak-anaknya. 

Gandhi, orang India yang terkenal, mengatakan bahwa 

anak seharusnya dilatih dalam 3H, yaitu Head, Heart, dan 

Hands.113 

a. Head berarti sebuah pendidikan yang pantas, 

mengembangkan pengetahuan, mengembangkan 

otak. 

b. Heart berarti mendisiplinkan mereka untuk menjadi 

baik hati dan menjadi peka terhadap orang lain.  

c. Hands berarti melatih mereka untuk menggunakan 

tangan-tangan secara efisien agar mereka dapat 

dilatih untuh profesi berdasarkan talentanya. 

 

4) Mencarikan pasangan yang pantas baginya (patirūpena 

dārena saṃyojenti) 

Patirūpena dārena saṃyojenti sebenarnya berarti 

mengikatnya atau menikahkannya kepada seorang wanita 

yang sesuai. Terjemahan ini cukup pantas apabila 

mengacu pada zaman Buddha dahulu di dalam masyarakat 

India. Secara kontemporer, untuk istilah tersebut lebih 

 
113 Jinasena, Winitha. Sigālovāda Sutta: a Practical Way for an Ideal Life. 

hlm. 25. 
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cocok diterjemahkan sebagai mengizinkan putra atau putri 

mereka untuk menemukan pasangan yang sesuai. 

Kitab komentar menjelaskan bahwa mencari 

pasangan harus mempertimbangkan keluarga, kemoralan, 

fisik, dsb.114 Di zaman Buddha, keluarga memang sangat 

perlu diperhatikan mengingat sistem kasta sangat melekat 

pada kebudayaan masyarakat. Oleh karena itu, biasanya 

orang akan menikah sesuai dengan kastanya. Namun 

karena agama Buddha tidak menerima sistem kasta, 

agama Buddha membebaskan pengikutnya untuk menikah 

dengan siapa saja. Oleh karena itu, agama Buddha lebih 

menekankan pada pentingnya memilih pasangan yang 

memiliki perilaku dan moral yang baik.  

Mengenai kepantasan seorang suami juga sedikit 

disinggung dalam Sigālovāda Sutta.  Dari enam bahaya 

berjudi yang disebutkan dalam Sutta ini, menunjukkan 

bahwa orang yang gemar berjudi adalah orang yang tidak 

disukai oleh calon mertua.115 Pada umumnya orangtua 

yang baik tentu tidak menginginkan anaknya mendapat 

orang yang gemar berjudi, karena ini akan menimbulkan 

banyak bahaya, terutama dalam memanajemen ekonomi. 

Seorang penjudi tidak diinginkan sebagai calon menantu 

karena orang-orang akan berkata bahwa dia adalah 

seorang penjudi dan tidak sesuai untuk menjaga istri. Oleh 

 
114 Patirūpenāti kulasīlarūpādīhi anurūpena. D.A. III. 953. 
115 Āvāhavivāhakānaṃ apatthito hoti – ‘akkhadhutto ayaṃ purisapuggalo 

nālaṃ dārabharaṇāyā’ti. D. III. 183. 
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karena itu, pasangan yang pantas bagi anaknya adalah 

bukan seorang penjudi.  

Sementara seorang perempuan yang paling pantas 

dijadikan istri adalah istri yang ramah, memiliki usia yang 

sepadan, berbakti, baik, mampu membesarkan anak, setia, 

senang berbuat bajik, dan lahir di keluarga yang baik-baik, 

inilah yang menjadi berkah bagi seorang istri.116 

Zaman sekarang sudah tidak zamannya bagi 

orangtua untuk mencarikan pasangan hidup untuk 

anaknya. Anak mendapat kebebasan untuk memilih calon 

pasangan hidup sendiri sesuai dengan kriteria masing-

masing. Pergaulan anak yang semakin luas membuat anak 

tidak memerlukan lagi bantuan orangtua untuk 

menemukan pasangan hidup. Walaupun demikian, 

orangtua masih memliki kewajiban untuk 

mempertimbangkan apa yang menjadi pilihan anaknya.  

Filosofi Jawa memberikan kriteria untuk memilih 

pasangan hidup dengan melihat bobot, bibit, dan bebet-

nya.  

a. Bobot adalah kualitas yang dimilikinya, baik secara 

fisik maupun batin. Pertimbangan bobot umumnya 

meliputi keimanan, pendidikan, pekerjaan, 

keterampilan, dan perilaku. Bobot dari menantu 

sangatlah penting untuk diperhatikan. Ketika calon 

menantu tidak memiliki kualitas yang baik ini akan 

merepotkan dan akan menciptakan banyak masalah. 

 
116 Yassa bhariyā tulyavayā samaggā, anubbatā dhammakāmā pajātā; 

Koliniyā sīlavatī patibbatā, dāresu ve sotthānaṃ tadāhu. J. 160. 
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Suatu contoh, ketika calon menantunya tidak 

berkualitas, tidak memiliki keterampilan, sebagai 

pengangguran, ini akan membuat rumah tangga 

menjadi tidak seimbang. Akibatnya permasalahan 

ekonomi hingga permasalahan yang lain dapat 

bermunculan silih berganti. 

Kualitas batin juga penting untuk diperhatikan. 

Kualitas batin biasanya mencangkup keimanan dan 

amal ibadahnya.  Orang yang taat pada agama sering 

diidentifikasikan sebagai orang yang memiliki 

kualitas batin. 

Standar dari prinsip bobot meliputi: 

• Jangkeping warni: sempurna secara tubuh, 

tidak cacat fisik maupun mental. 

• Rahayu ing mana: memiliki kecantikan dari 

dalam. Artinya ia mempunyai kebaikan hati. 

Biasanya ini juga dikonotasikan dengan 

keyakinan terhadap suatu agama. 

• Ngertos unggah-ungguh: mengerti tata krama 

dan sopan santun dalam berperilaku. 

• Wasis: memiliki keuletan dan etos kerja yang 

baik 

b. Bibit dapat diketahui dari keluarga mana dia 

dilahirkan. Apakah di keluarga baik-baik ataukah di 

keluarga yang tidak baik dan mendapat kecaman 

buruk dari masyarakat. Asal keluarga dan juga latar 

belakang yang jelas sangat penting untuk 

diperhatikan. Ketidakjelasan keluarga dan latar 

belakang dapat menimbulkan banyak masalah. 
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Orang seperti itu mungkin saja berbelit-belit untuk 

memberitahu keluarga dengan alasan ada maksud 

tersembunyi di balik hubungan ini. Dengan adanya 

keluarga yang jelas, kedua pihak keluarga dapat 

saling mengetahui dan memahami. 

 

c. Bebet adalah status sosial yang ia sandang. Prestis 

dan martabat yang dimilikinya biasanya 

memudahkannya diterima di masyarakat. Seorang 

calon mertua juga melihat bagian ini dari calon 

menantunya. Meskipun prestis tidak begitu 

memegang peranan penting, tetapi mertua 

cenderung mudah menerima orang yang 

bermartabat tinggi. Bebet dipertimbangkan untuk 

meningkatkan harga diri keluarga. Suatu contoh 

apabila anaknya menikah dengan seorang yang 

terkenal, bermartabat tinggi, disegani oleh banyak 

orang, nama baik juga akan datang kepada keluarga 

mertua.  

Menurut tradisi Thailand, orangtua perempuan 

memandang calon menantu yang pantas menikahi 

putrinya adalah mereka yang pernah menjalankan latihan 

sebagai bhikkhu. Tradisi masyarakat Thailand 

mengharuskan laki-laki untuk mencoba berlatih menjadi 

bhikkhu walau hanya sementara. Mereka percaya kalau 

seorang laki-laki pernah menjadi bhikkhu, walaupun 

hanya sebentar, paling tidak pria tersebut mengerti tata 

krama dan tahu bagaimana membina rumah tangga secara 

Buddhis. Sehingga ia dipertimbangkan mampu untuk 
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membimbing istrinya kelak di dalam keluarga yang 

harmonis. Dalam hal ini, sebaiknya sebelum menikah, 

seorang laki-laki diharapkan mau menyempatkan 

waktunya beberapa hari untuk menjalani kehidupan 

monastik.  

Orangtua seharusnya tidak menyetujui anaknya 

menikah dengan orang pengangguran, karena masalah 

besar akan muncul dalam rumah tangga. Calon menantu 

yang ideal adalah mereka yang sudah memiliki pekerjaan 

yang mapan dengan penghasilan yang cukup untuk 

menghidupi keluarga mereka. Bila tidak, masalah 

ekonomi akan menyebabkan ketidakharmonisan keluarga. 

5) Menyerahkan warisan pada waktu yang tepat (samaye 

dāyajjaṃ niyyādenti) 

Secara umum terdapat dua macam warisan, yaitu 

dalam bentuk materi dan non materi. Warisan dalam 

bentuk non materi dapat diberikan kapan saja dan di mana 

saja, sebagai contoh adalah warisan pengetahuan, nasihat, 

petunjuk, atau arahan. Orangtua bisa kapan saja 

memberikan pengarahan kepada anaknya dengan tujuan 

anaknya mendapat pengetahuan dan petunjuk untuk 

melakukan sesuatu. Sementara warisan dalam bentuk 

materi dapat diartikan sebagai pemberian orangtua dalam 

bentuk barang-barang, seperti tanah, rumah, kekayaan, 

dan lain sebagainya.  

Kitab komentar menjelaskan bahwa menyerahkan 

warisan di waktu yang tepat artinya memberikan kekayaan 

pada waktunya. Waktu yang dimaksud ada dua, yaitu: 
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setiap waktu dan pada waktu yang tepat.117 Setiap waktu 

artinya secara berkala atau secara berulang-ulang. Pada 

waktu yang tepat artinya setelah sesuai dengan umur.118 

Jadi, ada warisan yang bisa diberikan setiap saat, kapan 

saja sesuai dengan kebutuhan dan kejadian. Namun ada 

juga warisan yang seharusnya diberikan setelah menginjak 

umur yang tepat.  

Setiap saat, orangtua bisa memberikan nasihat untuk 

melakukan ini dan itu, menunjukkan sesuatu yang harus 

dilakukan dan seharusnya tidak dilakukan. Di waktu yang 

tepat, seperti ketika anak sudah siap belajar, sudah 

mengerti tentang mengatur pendapatan, atau ketika sudah 

menikah, orangtua dapat memberikan apa yang 

seharusnya diberikan. Sebelum meninggal, orangtua bisa 

berpesan sesuatu yang baik kepada anak-anaknya.119 

Dalam hal pembagian warisan materi, Sigālovāda 

Sutta menganjurkan bahwa pemberian warisan sebaiknya 

dilakukan pada waktu yang tepat. Nasihat Buddha kepada 

perumah tangga untuk memberikan warisan di waktu yang 

tepat tentu memiliki alasan yang mendasar. Namun 

sayangnya dalam Sutta ini tidak disebutkan mengapa 

 
117 Samaye dāyajjaṃ niyyādentīti samaye dhanaṃ denti. Tattha niccasamayo 

kālasamayoti dve samayā. D.A. III. 953. 
118 Niccabhūto samayo abhiṇhakaraṇakālo. Abhiṇhattho hi ayaṃ nicca-

saddo ‘‘niccapahaṃsito niccapahaṭṭho’’tiādīsu viya. Yuttapattakālo eva 

samayo kālasamayo. D.Ṭ. III. 180. 
119 Niccasamaye denti nāma ‘‘uṭṭhāya samuṭṭhāya imaṃ gaṇhitabbaṃ gaṇha, 

ayaṃ te paribbayo hotu, iminā kusalaṃ karohī’’ti denti. Kālasamaye denti 

nāma sikhāṭhapanaāvāhavivāhādisamaye denti. Apica pacchime kāle 

maraṇamañce nipannassa ‘‘iminā kusalaṃ karohī’’ti dentāpi samaye denti 

nāma. D.A. III. 953. 
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pemberian warisan harus dilakukan di waktu yang tepat. 

Walaupun demikian, kita bisa melihat betapa pentingnya 

pemberian warisan di waktu yang tepat. Mungkin saja 

kalau warisan itu diberikan kepada anak di usia yang tidak 

tepat, si anak belum punya cukup pengalaman untuk 

menjaganya. Akibatnya harta kekayaan orangtua akan 

lenyap karena kecerobohan anak maupun orangtuanya. 

Umur dan pengetahuan tentang mengelola warisan perlu 

dipertimbangkan. 

Penyerahan warisan bisa menjadi sangat berbahaya 

jika dilakukan di waktu yang tidak tepat, sekalipun anak 

mendesak kepada orangtua. Kisah tentang Raja Ajātasattu 

adalah contohnya. Raja Bimbisara memberikan semua 

tahta kepada putranya, Pangeran Ajātasattu, karena 

putranya meminta kedudukan itu. Atas nasihat bhikkhu 

Devadata, Pangeran Ajātasattu merebut kekuasaan 

ayahnya dan akhirnya ia menjadi Raja. Belum puas 

dengan itu, akhirnya Raja Ajātasattu membunuh ayahnya 

sendiri. 
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Bagian IV 

Arah Selatan: Hubungan Timbal Balik antara Murid 

dengan Guru 

Dalam bab sebelumnya telah dibahas mengenai 

simbolisasi dari arah timur yang diartikan sebagai hubungan 

timbal balik antar anak dan orangtua. Di sini, kita akan 

membahas tentang simbolisasi dari arah selatan yang diartikan 

sebagai hubungan timbal balik antar murid dengan guru. 

Murid 

Murid dalam bahasa Pāli disebut sebagai sissa, antevāsī, 

atau vijjatthī. Definisi murid tidak harus dipandang sebagai 

orang yang belajar di bangku sekolah saja. Dalam kehidupan 

monastik, definisi murid dan guru juga digunakan. 

Berdasarkan Sigālovāda Sutta,120 terdapat lima cara 

seorang murid harus memperlakukan guru-guru mereka seperti 

arah Selatan. 

1. Dengan bangkit dari tempat duduk untuk memberi 

penghormatan (uṭṭhānena) 

2. Dengan melayani mereka (upaṭṭhānena) 

3. Dengan bersemangat untuk belajar (sussusāya) 

4. Dengan memberikan jasa-jasa kepada mereka 

(pāricariyāya) 

5. Dengan memberikan perhatian sewaktu menerima 

ajaran dari mereka (sakkaccaṃ 

sippapaṭiggahaṇena) 

 
120 D. III. 189. 
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Penjelasan 

1) Dengan bangkit dari tempat duduk untuk memberi 

penghormatan (uṭṭhānena) 

Uṭṭhānena artinya adalah bangkit dari tempat duduk 

(uṭṭhānenāti āsanā uṭṭhānena). Bangkit dari tempat duduk 

ketika guru datang adalah bentuk penghormatan yang 

ditunjukkan kepada guru. Yang harus dilakukan seorang 

murid ketika melihat gurunya dari kejauhan 

mendatanginya adalah ia harus bangkit dari tempat 

duduknya, menjemput gurunya dan membantu membawa 

barang bawaan, kemudian mempersiapkan tempat duduk 

dan mempersilakan duduk, dan membersihkan kakinya 

dengan air.121  

Bentuk penghormatan semacam ini adalah 

kebiasaan masyarakat India pada waktu itu. Karena ini 

adalah bagian dari budaya, maka setiap negara memiliki 

cara yang berbeda untuk melakukan penghormatan. 

Kendatipun demikian, kebiasaan bangkit dari tempat 

duduk ketika guru atau orang yang senior datang, adalah 

kebiasaan yang juga berlaku di mana saja. 

Kebiasaan bangkit dan berdiri ketika guru datang 

juga diterapkan di sekolah-sekolah di Sri Lanka. Tidak 

hanya dalam lingkup sekolah, ketika bhikkhu lewat di 

 
121 Antevāsikena hi ācariyaṃ dūratova āgacchantaṃ disvā āsanā vuṭṭhāya 

paccuggamanaṃ katvā hatthato bhaṇḍakaṃ gahetvā āsanaṃ paññapetvā 

nisīdāpetvā bījanapādadhovanapādamakkhanāni kātabbāni. Taṃ sandhāya 

vuttaṃ ‘‘uṭṭhānenā’’ti. D.A. III. 954. 
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depan mereka yang sedang duduk, kebiasaan umat Sri 

Lanka adalah berdiri untuk menghormati bhikkhu yang 

sedang lewat. Bahkan sikap memberikan penghormatan 

tidak hanya dilakukan kepada para bhikkhu saja. Kita bisa 

menjumpai orang-orang Sri Lanka juga melakukan 

namaskara atau bersujud dengan memegang kaki kepada 

orang yang dianggap tua, seperti guru. 

2) Dengan melayani mereka (upaṭṭhānena) 

Tugas murid yang selanjutnya adalah dengan 

melayani guru. Sistem pendidikan di zaman Buddha 

adalah tinggal bersama dengan guru tersebut. Jadi, saat 

tinggal bersama, murid juga mengabdi melayani atau 

membantu kebutuhan guru. Biasanya murid melayani 

kebutuhan gurunya tiga kali sehari. Dan ketika waktunya 

belajar, murid juga harus mengikutinya.122 

Melayani guru berarti juga membantu menyediakan 

kebutuhan guru pada waktu mengajar. Barang kali guru 

akan mengajar dengan waktu yang cukup lama. Mungkin 

ia membutuhkan air minum. Tugas murid adalah 

menyediakan air minum bila itu memungkinkan, karena 

biasanya di sekolah-sekolah formal semua kebutuhan guru 

sudah diatur oleh sekolah.  

Melayani mereka di jam pembelajaran bisa dalam 

bentuk bantuan menyediakan apa yang diperlukan guru 

sebagai media pembelajaran. Sebagai contoh, ketika guru 

 
122 Upaṭṭhānenāti divasassa tikkhattuṃ upaṭṭhānagamanena. 

Sippuggahaṇakāle pana avassakameva gantabbaṃ hoti. D.A. III. 954. 
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menggunakan spidol untuk menulis di papan tulis, spidol 

bisa disediakan dan kalau habis bisa diisi ulang lagi. 

Contoh lain, ketika guru memerlukan media komputer dan 

Liquid Crystal Display (LCD) Proyektor, murid bisa 

membantu mempersiapkannya. 

3) Dengan bersemangat untuk belajar (sussusāya) 

Bersemangat belajar di sini artinya memiliki 

keyakinan untuk mendengar.123 Dengan memiliki 

keyakinan, maka murid akan memperhatikan dengan 

seksama apa yang diajarkan oleh gurunya.  

Sungguh beruntung bagi mereka yang dapat belajar 

dengan bimbingan guru. Oleh karena itu seorang murid 

harus menghargainya dengan belajar yang sungguh-

sungguh. Ketika seorang muridnya bersemangat dalam 

belajar, ini akan memengaruhi semangat guru dalam 

mengajar. Guru akan terpengaruh malas untuk mengajar 

ketika muridnya tidak sungguh-sungguh dalam belajar. 

Mereka menginginkan murid-muridnya pandai, maka 

ketika muridnya antusias untuk mengikutinya, guru juga 

akan antusias untuk memberikan pelajaran yang lebih 

mendetail. Adanya sikap antusias di antara guru dan murid 

ketika kegiatan pembelajaran berlangsung, ini membuat 

suasana kelas menjadi lebih menyenangkan dan tidak 

membosankan. 

 

 
123 Sussūsāyāti saddahitvā savanena. D.A. III. 954.  
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4) Dengan memberikan jasa-jasa kepada mereka 

(pāricariyāya) 

Sebagai bentuk rasa terima kasih terhadap guru yang 

telah banyak memberikan ilmu, seorang murid diharapkan 

mampu membantu gurunya.  

Di zaman Buddha, membantu guru adalah 

membantu kebutuhannya saat tinggal bersama. Yang 

harus dilakukan murid ketika tinggal bersama adalah 

bangun pagi-pagi demi membantu menyediakan air cuci 

muka dan menyikat gigi untuk gurunya. Ketika waktunya 

makan, menyediakan air minum dan melayani kebutuhan 

lainnya, lalu melakukan penghormatan terhadapnya. 

Membantu mencuci pakaian-pakaian kotornya dan 

mempersiapkan air mandi untuk gurunya. Ketika gurunya 

sedang tidak enak badan, membantu merawatnya. 

Melakukan semua tugas-tugas murid.124  

Zaman sekarang sudah berbeda dengan zaman dulu. 

Ketika zaman dulu memberikan jasa dapat dalam bentuk 

pengabdian, sekarang belajar di sekolah maupun di 

universitas, murid perlu membayar semua administrasi. 

Biaya administrasi tersebut digunakan untuk membiayai 

semua keperluan pembelajaran beserta guru yang 

mengajar. Membayar biaya administrasi itu bisa disebut 

memberikan jasa. Tapi seharusnya tidak cukup sampai di 

 
124 Antevāsikena hi ācariyassa pātova vuṭṭhāya mukhodakadantakaṭṭhaṃ 

datvā bhattakiccakālepi pānīyaṃ gahetvā paccupaṭṭhānādīni katvā vanditvā 

gantabbaṃ. Kiliṭṭhavatthādīni dhovitabbāni, sāyaṃ nahānodakaṃ 

paccupaṭṭhapetabbaṃ. Aphāsukāle upaṭṭhātabbaṃ. Pabbajitenapi sabbaṃ 

antevāsikavattaṃ kātabbaṃ. D.A. III. 954. 
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situ saja. Nanti setelah sukses sekalipun, seharusnya murid 

tidak melupakan jasa-jasa para gurunya. Kalau punya 

rejeki cukup, bisa digunakan untuk membantu mereka. 

5) Dengan memberikan perhatian sewaktu menerima ajaran 

dari mereka (sakkaccaṃ sippapaṭiggahaṇena) 

Memberikan perhatian dengan seksama ketika guru 

sedang mengajar dapat membuat murid bisa menguasai 

apa yang disampaikan oleh gurunya. Di sini, tugas seorang 

murid adalah menerima dengan baik pelajaran yang 

disampaikan oleh guru. Untuk menguasai pelajaran itu, 

seorang murid seharusnya mempelajarinya sedikit demi 

sedikit dan mengulangnya berulang kali. Satu persatu 

pelajaran harus dikuasai dengan sempurna.125 

Belajar di bawah bimbingan guru akan sungguh 

mendapatkan manfaat yang besar apabila murid mau 

memerhatikan guru ketika guru mengajar. Memerhatikan 

ketika guru mengajar juga termasuk sebagai bentuk 

penghormatan murid terhadap guru. Mengajar merupakan 

tugas mulia yang tidak mudah dilakukan. Tidak mudah 

untuk menjadi guru. Maka seorang murid perlu menaruh 

perhatian ketika guru sedang menyampaikan sesuatu.  

Guru 

Proses pembelajaran atau latihan bukanlah sesuatu yang 

otomatis. Itu dikondisikan oleh banyak faktor. Pertama dan yang 

 
125 Sakkaccaṃ sippapaṭiggahaṇenāti sakkaccaṃ paṭiggahaṇaṃ nāma 

thokaṃ gahetvā bahuvāre sajjhāyakaraṇaṃ, ekapadampi visuddhameva 

gahetabbaṃ. D.A. III. 954. 
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paling utama adalah ketersediaan guru.126 Kata guru dalam 

bahasa Pāli bisa muncul sebagai ācariya, sikkhetu, pāricaya, 

satthu, ajjhāyaka, atau anusāsako. 

Guru adalah figur yang menjadi panutan untuk dicontoh. 

Dalam bahasa Jawa, guru adalah kependekan dari digugu lan 

ditiru (ditaati dan dicontoh). Kualitas dan perilaku guru menjadi 

signifikan untuk menentukan apakah guru itu patut untuk 

dicontoh atau tidak. Apabila guru itu memiliki kualitas dan 

perilaku yang baik, mereka perlu dicontoh oleh murid-

muridnya. 

Sejak dulu, guru selalu diidentifikasikan sebagai sosok 

yang pandai dalam banyak bidang dan patut untuk diteladani. 

Pengertian guru di zaman dulu adalah orang yang memiliki 

pengetahuan tertentu dan mampu mengajarkannya kepada orang 

lain. Tetapi makna guru sekarang ini berubah menjadi seseorang 

yang mengajar di sekolah dan telah memiliki gelar akademik. 

Walaupun demikian, sosok guru tampaknya tetap menjadi 

sorotan masyarakat dan sebagai figur yang patut dicontoh. Posisi 

sebagai guru membuat seseorang menjadi figur terhormat di 

masyarakat. Guru, di depan memberi suri teladan, di tengah-

tengah membangun kemauan, dan di belakang memberi 

dorongan dan motivasi (ing ngarso sung tuladha, ing madya 

mangun karsa, tut wuri handayani).127 

Kepanjangan dari kata guru tidak hanya digugu lan ditiru. 

Apabila guru itu tidak berkualitas dan perilakunya tidak pantas 

untuk diteladani oleh murid-muridnya, guru tersebut pantas 

 
126 Kalupahana, David J. The Buddha and the Concept of Peace. hlm. 145. 
127 Semboyan Ki Hadjar Dewantara. 
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disebut guru dalam arti yang negatif, wagu tur saru (sudah 

janggal juga memalukan lagi). Guru yang seperti ini tidak akan 

membawa manfaat dan bahkan bisa menimbulkan banyak 

bahaya. Sebuah perumpamaan yang diberikan dalam Majjhima 

Nikāya sangatlah pas untuk menggambarkan betapa pentingnya 

memilih guru yang benar. Apabila tidak, orang tersebut 

bagaikan barisan orang buta yang mengikuti orang buta.128 

Nāvā Sutta, Sutta Nipāta memberikan kritik yang lebih 

tajam. Di sini dikatakan bahwa seseorang yang mengikuti guru 

bermutu rendah dan bodoh, yang tidak memahami arti, dan iri 

hati, akan mendekati kematian tanpa memahami Dhamma dan 

tak mengurangi keraguan.129 Sebagaimana seseorang yang 

terjatuh ke dalam sungai yang mengalir dengan air yang dalam 

dan sebuah aliran deras, terbawa oleh arus yang deras, 

bagaimana seseorang dapat membantu menyeberangkan orang 

lain?130 Terlebih lagi, dia yang tidak memahami Dhamma, tidak 

memerhatikan artinya sebagaimana yang diajarkan oleh orang 

terpelajar, karena dirinya sendiri tanpa pengetahuan, bagaimana 

ia dapat membuat orang lain memahami?131 

Sebaliknya, guru yang baik akan menunjukkan jalan yang 

sesungguhnya. Dalam Sutta yang sama lebih lanjut dikatakan 

bahwa sebagaimana seseorang yang menaiki sebuah perahu 

dengan dayung dan kemudi, dan mengetahui metode, terampil, 

 
128 M. II. 170. 
129 Khuddañca bālaṃ upasevamāno, anāgatatthañca usūyakañca; Idheva 

dhammaṃ avibhāvayitvā, avitiṇṇakaṅkho maraṇaṃ upeti. Sn. 320. 
130 Yathā naro āpagamotaritvā, mahodakaṃ salilaṃ sīghasotaṃ; So 

vuyhamāno anusotagāmī, kiṃ so pare sakkhati tārayetuṃ. Sn. 321. 
131 Tatheva dhammaṃ avibhāvayitvā, bahussutānaṃ anisāmayatthaṃ; 

Sayaṃ ajānaṃ avitiṇṇakaṅkho, kiṃ so pare sakkhati nijjhapetuṃ. Sn. 322. 
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dan bijaksana, dengan demikian dia dapat membantu banyak 

orang untuk menyeberang. Terlebih lagi dia yang telah 

mencapai pengetahuan dan memiliki pikiran yang terlatih, yang 

merupakan terpelajar dan teguh, mengetahui secara jelas, dia 

dapat membantu orang lain untuk memahami, yang penuh 

perhatian untuk mendengarkan dan siap untuk memahami.132 

Setelah memerhatikan dan mempertimbangkannya, orang 

bijaksana menaruh Dhamma ke dalam praktik, menjadi 

terpelajar, cerdas, dan berbakat, menjadi waspada, dia bergaul 

dengan guru yang demikian.133 Oleh karena itu, seseorang 

seharusnya secara pasti bergaul dengan orang-orang yang baik, 

yang terpelajar dan bijaksana. Dia seharusnya mengetahui 

makna dan praktik berdasarkannya, dan karena mencapai 

pemahaman Dhamma, dia akan mencapai kebahagiaan.134 

Signifikansi guru yang baik sangat perlu diperhatikan. 

Kualitas guru, baik atau buruk, akan mudah ditiru oleh murid-

muridnya. Murid yang taat akan selalu mematuhi perintah guru. 

Kalau perintah itu menuntun arah yang bermanfaat maka murid 

akan terarahkan ke jalan yang bermanfaat. Sebagai contohnya 

adalah Buddha, guru yang menunjukkan jalan pembebasan. 

Sementara guru yang memberikan nasihat buruk akan membuat 

murid menemui banyak bahaya dan tertuntun ke arah yang salah. 

 
132 Yathāpi nāvaṃ daḷhamāruhitvā, phiyena rittena samaṅgibhūto; So tāraye 

tattha bahūpi aññe, tatrūpayaññū kusalo mutīmā. Sn. 323. 
133 Tadaṭṭhikatvāna nisamma dhīro, dhammānudhammaṃ 

paṭipajjamāno;Viññū vibhāvī nipuṇo ca hoti, yo tādisaṃ bhajati appamatto. 

Sn. 319. 
134 Tasmā have sappurisaṃ bhajetha, medhāvinañceva bahussutañca; 

Aññāya atthaṃ paṭipajjamāno, viññātadhammo sa sukhaṃ labhethāti. Sn. 

325. 
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Aṅgulimala adalah salah satu contohnya.135 Walaupun dia 

adalah orang yang sangat pandai, tetapi karena atas permintaan 

gurunya untuk mengumpulkan seribu jari manusia sebagai balas 

jasa terhadapnya, Aṅgulimala dengan patuh menaati nasihatnya. 

Aṅgulimala tersesatkan nasihat gurunya untuk menjadi 

pembunuh demi memenuhi permintaan gurunya. 

Dalam Lohicca Sutta,136 Buddha mengatakan bahwa ada 

tiga jenis guru yang patut dicela, dan siapa pun yang 

mencelanya, celaannya adalah pantas, benar, sesuai kenyataan, 

dan tidak salah.  

a. Seorang guru yang telah meninggalkan keduniawian dan 

menjalankan kehidupan tak berumah, tetapi belum mencapai 

buah kepetapaan. Walaupun belum mencapai tujuan, dia 

mengajarkan suatu ajaran dengan mengatakan, “Ini untuk 

kebaikanmu, ini untuk kebahagiaanmu,” namun muridnya 

tidak ingin memerhatikan, mereka tidak mendengar, mereka 

tidak membangkitkan pikiran untuk mencapai pencerahan, 

dan nasihat guru ini dicemooh. Ini bagaikan seorang laki-

laki yang terus menerus mendekati seorang perempuan yang 

menolaknya dan merangkulnya walaupun ia berpaling. 

b. Seorang guru yang telah meninggalkan keduniawian dan 

menjalankan kehidupan tak berumah, tetapi belum mencapai 

buah kepetapaan. Walaupun belum mencapai tujuan, dia 

mengajarkan suatu ajaran dengan mengatakan, “Ini untuk 

kebaikanmu, ini untuk kebahagiaanmu,” muridnya ingin 

memerhatikan, mereka mendengarkan, mereka 

 
135 M. II. 98. 
136 D. I. 230.  
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membangkitkan pikiran untuk mencapai pencerahaan, dan 

nasihat guru tidak dicemooh. Ini bagaikan meninggalkan 

ladangnya sendiri, ia memikirkan ladang orang lain yang 

perlu dikerjakan. 

c. Seorang guru yang telah meninggalkan keduniawian dan 

menjalankan kehidupan tak berumah, dan telah mencapai 

buah kepetapaan. Dia mengajarkan suatu ajaran dengan 

mengatakan, “Ini untuk kebaikanmu, ini untuk 

kebahagiaanmu,” namun muridnya tidak ingin 

memerhatikan, mereka tidak menderngar, mereka tidak 

membangkitkan pikiran untuk mencapai pencerahan, dan 

nasihat guru ini dicemooh. Ini bagaikan seseorang yang 

meninggalkan satu belenggu lama dan membuat sebuah 

belenggu baru. 

Sementara Buddha adalah figur guru yang ideal untuk 

diteladani. Selain sebagai penemu ajaran, beliau juga sebagai 

guru yang lihai dalam menyampaikan ajarannya. Beliau 

mengetahui kemampuan pendengarnya dan mengajarkannya 

sesuai dengan tingkat kemampuan pendengarnya untuk 

memahami apa yang diajarkan.137 Buddha menyampaikan 

ajarannya secara tahap demi tahap (anupubbiṃ kathaṃ). 

Pertama Beliau mengajar tentang kedermawanan (dānakathaṃ), 

kemoralan (sīlakathaṃ), alam bahagia (saggakathaṃ), bahaya 

dari kesenangan indriawi (kāmānaṃ ādīnavaṃ okāraṃ 

saṃkilesaṃ), dan manfaat meninggalkan keduniawian 

 
137 Ditinjau berdasarkan kemampuannya, terdapat empat jenis orang, yaitu 

seseorang dapat memahami dengan cepat (ugghaṭitaññū), memahami dengan 

melalui elaborasi atau penjelasan detail (vipacitaññū), seseorang 

membutuhkan intruksi secara terus menerus (neyya), dan orang sangat sulit 

sekali untuk memahami (padaparama); A. II. 135. 
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(nekkhamme ānisaṃsaṃ). Setelah dirasa batin pendengarnya 

sudah matang untuk menerima ajaran inti dari Buddha 

(buddhānaṃ sāmukkaṃsikā dhammadesanā), kemudian Beliau 

mulai membabarkan Dhamma tentang Empat Kesunyataan 

Mulia.138 

Buddha sering menunjuk dirinya sendiri sebagai instruktor 

atau guru (akkhātāro)139 atau penunjuk jalan kebenaran 

(maggakkhāyī).140 Selain memberikan pengarahan, Beliau juga 

mempraktikkannya. Beliau disebut sebagai Tathāgata. 

Sebagaimana yang Beliau katakan, demikian yang Beliau 

lakukan; sebagaimana Beliau lakukan, demikian yang Beliau 

katakan (Yathāvādī tathākārī yathākārī tathāvādī).141 

Banyak para pendengarnya yang mampu merealisasi 

pemahaman berkat ajaran yang Beliau berikan. Seringkali  dari 

mereka yang tercerahkan setelah mendengar khotbah-Nya 

menyatakan kekagumannya, “Sungguh indah Bhagava, sungguh 

menakjubkan (abhikkantaṃ, bho gotama, abhikkantaṃ, bho 

gotama).” Kemudian mereka membuat sanjungan perumpamaan 

yang ditunjukkan kepada-Nya, “Seperti halnya seseorang yang 

menegakkan apa yang roboh, menunjukkan jalan bagi mereka 

yang tersesat, atau menyalakan pelita di dalam kegelapan, 

 
138 D. I. 148. 
139 Dhp. 276. 
140 M. III. 6. 
141 A. II. 24. 
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sehingga mereka yang memiliki mata dapat melihat apa yang 

ada di sana.142  

Bahkan Buddha bukan hanya sebagai guru para manusia, 

tetapi juga merupakan guru bagi para dewa (satthā 

devamanussānaṃ).143 Beliau menyampaikan Dhamma dengan 

dasar belas kasih. Beliau pernah mengatakan di dalam Sallekha 

Sutta bahwa apapun yang harus dilakukan untuk para muridnya 

demi belas kasih seorang guru yang mengusahakan 

kesejahteraan murid-muridnya telah dilakukannya.144 Oleh 

karena itu, Beliau dijuluki sebagai guru yang memiliki belas 

kasih untuk dunia (Kāruṇiko satthā sabbalokānukampako).145 

Aṅgulimāla yang dulu seorang pembunuh yang kemudian takluk 

karena belas kasih Buddha dan akhirnya menjadi bhikkhu, 

 
142 Seyyathāpi, bho gotama, nikkujjitaṃ vā ukkujjeyya, paṭicchannaṃ vā 

vivareyya, mūḷhassa vā maggaṃ ācikkheyya, andhakāre vā telapajjotaṃ 

dhāreyya, ‘cakkhumanto rūpāni dakkhantī’ti. D. I. 85. 
143 D. I. 49. Banyak Sutta menceritakan bahwa Buddha tidak hanya mengajar 

umat manusia saja, tetapi Beliau juga mengajar para dewa. Bahkan Buddha 

mengutus enam puluh arahant bhikkhu untuk menyebarkan Dhamma demi 

kesejahteraan para dewa dan manusia. ‘Carantha bhikkhave cārikaṃ 

bahujana hitāya, bahujana sukhāya lokānukampāya attāya hitāya sukhāya 

devamanussānaṃ’ S. I. 106. Di samping itu, kegiatan-sehari-hari Buddha 

dapat dibagi menjadi lima sesi, yaitu (1) kegiatan pagi hari (purebhatta 

kicca), (2) kegiatan siang hari (pacchabhatta kicca), (3) kegiatan malam 

waktu jaga pertama (purimayama kicca), (4) kegiatan malam waktu jaga 

pertengahan (majjhimamayama kicca), dan (5) kegiatan malam waktu jaga 

terakhir (pacchimayama kicca). Di kegiatan malam waktu jaga pertengahan 

(22.00-02.00) Buddha membabarkan Dhamma kepada para makhluk 

surgawi, dewa dan brahma. Lihat Kusaladhamma, Ashin. 2015. Kronologi 

Hidup Buddha. Jakarta: Ehipassiko Foundation. hlm. 352. 
144 Satthārā karaṇīyaṃ sāvakānaṃ hitesinā anukampakena anukampaṃ 

upādāya, kataṃ vo taṃ mayā. M. I. 46. 
145 Thag. 625. 
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menjuluki Buddha sebagai petapa yang besar belas kasih 

(Buddho ca kho kāruṇiko mahesi).146 

Selain sebagai guru, Buddha juga berperan sebagai 

penyelamat dalam ketidaklurusan ajaran lain. Berkat ajaran yang 

diberikannya, orang-orang yang terperosok dalam pandangan 

keliru segera terselamatkan dari curamnya jurang yang 

mematikan. Sebagai contohnya, dalam Lohicca Sutta, Brahmana 

Lohica yang setelah terinspirasi dengan khotbah yang 

disampaikan oleh Buddha kepadanya, memuji Buddha dengan 

ungkapan “Y.M. Gotama ini bagaikan menarik rambut 

seseorang yang terpeleset dan jatuh ke dalam lubang, dan 

meletakkanya di atas tanah yang kokoh.”147 

Selain meneladani apa yang telah diupayakan Buddha 

dalam menyampaikan ajarannya, sebagai tambahan, 

sebagaimana dalam Aṅguttara Nikāya,148 seorang guru atau 

bhikkhu yang memberikan bimbingan akan sukses dalam sebuah 

misi apabila mereka memiliki delapan kualitas; dia adalah 

seorang pendengar dan dapat membuat orang lain mendengar, 

seorang pelajar yang baik dan membuat orang lain terpelajar, 

dapat memahami dan berkomunikasi dengan baik, terampil 

dalam mengetahui apakah sesuatu itu relevan atau tidak relevan, 

dan dia tidak menimbulkan perselisihan. Sebagai contohnya, di 

akhir khotbah ini Buddha menunjukkan bahwa Bhante Sāriputta 

 
146 M. II. 100. 
147 Bho gotama, puriso purisaṃ narakapapātaṃ patantaṃ kesesu gahetvā 

uddharitvā thale patiṭṭhapeyya.... D. I. 234. 
148 A. IV. 195. 
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adalah salah satu contoh bhikkhu yang memiliki delapan kualitas 

ini. 

Delapan kualitas itu diharapkan dimiliki oleh seorang guru 

dalam mengemban tugas sebagai guru. Kompetensi dan 

profesionalitas seorang guru sebagaimana yang disebutkan 

dalam delapan kualitas itu menjadi sangat penting untuk 

diperhatikan. Seorang guru tidak hanya mengajar, tetapi juga 

sebagai pendengar yang baik. Guru yang sering banyak 

mendengar akan mudah mendapatkan banyak pengetahuan 

untuk kembali ditularkan kepada murid-muridnya. Oleh 

karenanya dalam suatu kesempatan Buddha pernah mengatakan 

bahwa melalui banyak mendengar, kebijaksanaan akan dapat 

diperoleh (sutamayā paññā).149 

Selanjutnya, seorang guru juga perlu menambah 

pengetahuan secara luas dan mendalam150 tentang apa yang akan 

diajarkan kepada murid-muridnya. Pengetahuan tidak akan ada 

habis-habisnya untuk dipelajari. Meskipun sudah menjadi 

seorang guru, seorang pengajar masih perlu banyak belajar 

untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih. Kualitas guru yang 

diharapkan dari Sutta tadi adalah selain terpelajar, guru juga 

mesti pandai dalam menyampaikan informasi. Profesionalitas 

 
149 D. III. 219. Di sini disebutkan tiga kebijaksanaan berdasarkan cara 

perolehannya, yaitu: berdasarkan pemikiran (cintāmayā paññā), belajar atau 

mendengar (sutamayā paññā), dan pengembangan batin atau meditasi 

(bhāvanāmayā paññā). 
150 Buddha sendiri memuji orang yang memiliki pengetahuan luas. Dalam 

Maha Maṅgala Sutta, berpengetahuan luas merupakan salah satu berkah 

(bāhusacca). Sn. 261.  
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dalam mengajar diharapkan dapat memudahkan murid untuk 

memahami materi.  

Memahami apa yang disampaikan dan mampu 

menyampaikan dengan baik adalah syarat untuk menjadi guru 

yang sukses. Selain memahami dengan baik, cara 

berkomunikasi dalam menyampaikan informasi juga memegang 

peranan penting dalam proses mengajar. Kegiatan belajar yang 

monoton dan cenderung membosankan membuat murid sulit 

untuk menyerap apa yang disampaikan. Terlebih lagi cara 

berkomunikasi yang digunakan guru untuk mengajar tidak patut 

diandalkan dan sulit dimengerti. Kemampuan berkomunikasi 

sangatlah penting, karena ketika guru dapat menyampaikan 

informasi dengan komunikasi yang menarik dan profesional, 

secara otomatis murid akan menaruh perhatian lebih kepadanya. 

Murid akan berpikir bahwa guru tersebut berkompeten dalam 

mengajar, sehingga menimbulkan daya tarik untuk belajar. 

Guru juga diharapkan mampu memahami apakah ilmu 

yang diajarkan relevan atau tidak. Dunia modern menuntut lebih 

untuk dapat berpikir kritis. Ini yang menyebabkan anak berpikir 

kritis dalam menerima sesuatu. Murid memerlukan alasan-

alasan yang logis sesuai dengan pola pikir pada umumnya. 

Ketika guru menyampaikan materi yang pada kenyataannya 

hanyalah hasil kontruksi spekulasi sendiri yang tidak mendasar 

pada kenyataan atau di luar nalar, pantas bagi murid untuk 

menyelidikinya.  

Kemudian yang terakhir adalah guru seharusnya tidak 

menimbulkan perselisihan. Guru sebagai panutan dan sebagai 

orang yang dipercaya berkewajiban mendidik murid-muridnya 
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di dalam hal-hal yang baik. Perselisihan adalah hal yang 

seharusnya dicegah oleh guru.  

Dari penjelasan itu menunjukkan bahwa untuk dapat 

menjadi guru yang profesional dan berkompeten dalam 

mengajar, seorang guru harus bisa memiliki kualitas-kualitas 

seperti apa yang sudah diuraikan di atas. 

Sigālovāda Sutta151 memberikan uraian secara terperinci 

tentang tugas dan kewajiban yang seharusnya dilakukan 

terhadap murid-muridnya. Tugas dan kewajiban guru yang 

disebutkan di sini bahkan masih sangat relevan untuk diterapkan 

di dunia modern seperti sekarang ini. Di sini disebutkan bahwa 

terdapat lima kewajiban guru sebagai berikut: 

1. Melatihnya sedemikian rupa sehingga ia menjadi pandai 

(suvinītaṃ vinenti) 

2. Membuatnya menguasai apa yang telah diajarkan 

(suggahitaṃ gāhāpenti) 

3. Mengajarnya secara menyeluruh dalam berbagai ilmu 

dan seni (sabbasippassutaṃ samakkhāyino bhavanti) 

4. Memuji murid-muridnya di antara sahabat-sahabatnya 

dan kawan-kawannya (mittāmaccesu paṭiyādenti) 

5. Menjaga keselamatannya di semua tempat (disāsu 

parittāṇaṃ karonti) 

 

 

 

 

 

 
151 D. III. 189. 
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Penjelasan  

1) Melatihnya sedemikian rupa sehingga ia menjadi pandai 

(suvinītaṃ vinenti) 

Tugas utama seorang guru adalah mendidik 

muridnya untuk menguasai apa yang dia ajarkan. Guru 

tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan saja, tetapi 

mendidik murid-muridnya agar menjadi orang yang baik. 

Dalam hal ini, kitab komentar menjelaskan bahwa guru 

mengajar tata susila, tentang bagaimana duduk, berdiri, 

makan, menghindari bergaul dengan orang yang jahat, dan 

bergaul dengan orang yang baik.152  

Guru mengajar demi kepentingan murid-muridnya. 

Sosok guru di waktu lalu mendapat penghargaan baik 

karena tujuan mereka sangat mulia, yaitu memberikan 

pengetahuan kepada murid-muridnya dan mendidiknya 

menjadi orang yang bermoral. Oleh karenanya guru adalah 

pahlawan tanpa tanda jasa. Guru mengajar bukan untuk 

mencari penghasilan semata, tetapi untuk membagikan 

pengetahuan yang dimiliki kepada murid-muridnya. 

Sementara gaji adalah bonus tambahan yang seharusnya 

bukan menjadi tujuan utama dari mengajar.  

Kegiatan mengajar bukan semata-mata bertujuan 

untuk mendapatkan upah. Mendidik murid menjadi 

pandai, menguasai apa yang diajarkannya, dan bermoral 

baik adalah yang seharusnya diprioritaskan. 

 
152 Suvinītaṃ vinentīti ‘‘evaṃ te nisīditabbaṃ, evaṃ ṭhātabbaṃ, evaṃ 

khāditabbaṃ, evaṃ bhuñjitabbaṃ, pāpamittā vajjetabbā, kalyāṇamittā 

sevitabbā’’ti evaṃ ācāraṃ sikkhāpenti vinenti; D.A. III. 954. 
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2) Membuatnya menguasai apa yang telah diajarkan 

(suggahitaṃ gāhāpenti) 

Guru tidak hanya sekadar memberikan penjelasan 

kepada murid-muridnya. Guru juga berkewajiban 

membuat murid-muridnya menguasai dan benar-benar 

memahami apa yang dimaksudkan gurunya. Cara 

mengajar guru juga perlu dipertimbangkan baik-baik 

supaya murid-muridnya tertarik dan memahami dengan 

jelas apa yang dimaksud. Guru harus mencari cara agar 

murid-muridnya bisa menguasai apa yang diajarkan. 

Menurut kitab, di sini seorang guru menjelaskan arti dan 

penulisannya, serta memberikannya latihan-latihan.153 Di 

sini artinya seorang guru tidak hanya mengajar, tetapi juga 

harus melihat sejauh mana muridnya sudah menguasai apa 

yang diajarkan. 

Udāyī Sutta, Aṅguttara Nikāya154 memberikan lima 

hal yang harus diperhatikan seorang guru dalam mengajar. 

Lima hal itu adalah sebagai berikut: 

a. Mengajar dengan cara bertahap (anupubbiṃ 

kathaṃ) 

b. Mengajar dengan menunjukkan alasanya 

(pariyāyadassāvī kathaṃ) 

c. Mengajar dengan dorongan cinta kasih 

(anuddayataṃ paṭicca kathaṃ) 

 
153 Suggahitaṃ gāhāpentīti yathā suggahitaṃ gaṇhāti, evaṃ atthañca 

byañjanañca sodhetvā payogaṃ dassetvā gaṇhāpenti. D.A. III. 954. 
154 A. III. 184. 
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d. Mengajar bukan bertujuan untuk kepentingan 

pribadi (na āmisantaro kathaṃ) 

e. Mengajar tanpa membahayakan diri sendiri dan 

orang lain (attānañca parañca anupahacca kathaṃ) 

Guru juga harus tahu bahwa kemampuan di antara 

muridnya tidak sama. Sebagian dari mereka dapat dengan 

mudah memahami apa yang guru berikan. Sebagian lagi 

mereka hanya mampu memahami sebagian. Namun ada 

juga di antara mereka yang sama sekali tidak paham apa 

yang diberikan oleh gurunya. Mempertimbangkan hal ini, 

guru harus berusaha keras dengan berbagai cara agar 

murid-muridnya paham apa yang diajarkannya. Di 

samping itu, materi yang diberikan juga perlu 

dipertimbangkan dengan kemampuan muridnya. Guru 

seharusnya tidak boleh hanya kejar target tanpa 

memedulikan murid-muridnya yang tidak paham. 

Buddha memberikan banyak solusi tentang 

bagaimana cara mengajar agar mudah dipahami oleh 

pendengarnya. Salah satu caranya adalah dengan 

memberikan perumpamaan. Buddha menyadari 

pentingnya perumpamaan, sehingga dalam banyak 

khotbah Beliau menerapkannya agar mudah dipahami 

oleh pendengarnya. Beliau sering mengatakan bahwa 

beberapa orang bijaksana akan memahami apa yang 

dikatakan melalui perumpamaan.155 

 
155 Tena hi, rājañña, upamaṃ te karissāmi. Upamāya midhekacce viññū 

purisā bhāsitassa atthaṃ ājānanti. D. II. 324. 
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Dalam dunia modern, kegiatan pembelajaran akan 

jauh lebih menarik bila menggukan media tambahan yang 

dapat membantu murid dalam memahami apa yang 

diajarkan. Pembelajaran akan bisa lebih mudah dipahami 

apabila penyampaian informasi dapat dicerap melalui 

indra lebih dari satu. Makanya penggabungan antara indra 

penglihatan, pendengaran, dan indra yang lain akan lebih 

mudah dicerap daripada hanya satu indra saja. 

3) Mengajarnya secara menyeluruh dalam berbagai ilmu dan 

seni (sabbasippassutaṃ samakkhāyino bhavanti)156 

Ada pepatah mengatakan kalau melakukan sesuatu 

harus dilakukan dengan sepenuh hati, kalau hanya 

setengah hati maka hasilnya pun hanya akan setengah jadi. 

Demikian juga guru sebisa mungkin harus mengajarkan 

kepada murid-muridnya secara menyeluruh sehingga 

murid tidak menemui kesulitan lantaran guru hanya 

menjelaskan sepotong-sepotong. 

Biasanya, di sekolah ataupun universitas, guru 

membidangi mata pelajaran sendiri-sendiri sesuai dengan 

kemampuannya. Materi pembelajaran pun disesuaikan 

dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Dengan begitu, 

guru harus menyesuaikan dengan kurikulum dan berusaha 

mengajar dengan semaksimal mungkin agar murid mampu 

menangkap ilmu yang bisa diberikan.  

 

 
156 Merujuk kata “sippa” yang berarti seni dan kerajinan, seharusnya tidak 

hanya dipahami sebagai ilmu seni dan kerajinan semata. Di sini juga dapat 

mengacu pada pengetahuan-pengetahuan yang dibutuhkan pada zaman 

sekarang. 
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4) Memuji murid-muridnya di antara sahabat-sahabatnya dan 

kawan-kawannya (mittāmaccesu paṭiyādenti) 

Guru juga harus membawa nama baik murid-

muridnya. Apabila salah satu dari muridnya ada yang 

memiliki kemampuan lemah, guru seharusnya tidak 

membicarakan ketidakmampuan muridnya di tempat 

umum atau kepada sahabat dan kawannya. Guru harus 

menjaga nama murid-muridnya. Tetapi apabila murid-

muridnya pandai, guru boleh saja membicarakan 

kepandaian murid-muridnya kepada sahabat dan 

kawannya. Di antara teman-dan kawan-kawannya, 

seorang guru memuji kualitas baik muridnya, dengan 

mengatakan “Dia adalah murid kami, pandai, terpelajar, 

sejajar dengan saya.”157 

Keberhasilan seorang guru terletak bagaimana hasil 

kemampuan murid dalam memahaminya. Ketika seorang 

murid bahkan sulit untuk memahami apa yang diajarkan 

guru, guru yang baik akan melihat kekurangannya sendiri 

dan mencoba mencari solusinya. Maka tidaklah etis 

apabila guru menyebarkan ketidakmampuan muridnya. 

Menyebarkan ketidakmampuan muridnya sama saja 

menyebarkan ketidakmampuannya sendiri. 

5) Menjaga keselamatannya di semua tempat (disāsu 

parittāṇaṃ karonti) 

Merujuk pernyataan ini, tugas guru berarti bukan 

hanya di lingkup sekolah saja. Banyak anggapan bahwa 

 
157 Mittāmaccesu paṭiyādentīti ‘‘ayaṃ amhākaṃ antevāsiko byatto bahussuto 

mayā samasamo, etaṃ sallakkheyyāthā’’ti evaṃ guṇaṃ kathetvā 

mittāmaccesu patiṭṭhapenti. D.A. III. 954. 



98 

 

tugas-tugas guru hanya sebatas lingkup sekolah pada saat 

jam pembelajaran saja. Selebihnya merupakan kewajiban 

orangtua yang guru tidak perlu ikut campur. Tetapi di sini 

ternyata guru juga berkewajiban menjaga keselamatan di 

semua tempat.  

Tugas guru dalam menjaga muridnya tidak hanya 

pada lingkup sekolah saja. Guru juga perlu mengawasi 

bagaimana perilaku murid-muridnya di luar sekolah. Ini 

diharapkan seorang guru juga mampu melindungi murid-

muridnya dari bahaya-bahaya luar seperti aksi tawuran, 

pergaulan bebas, dan penggunaan obat-obat terlarang. 

Guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan 

saja, lebih dari itu guru juga diharapkan mampu 

membentuk kepribadian murid menjadi orang yang 

bermoral. Ketika muridnya melakukan kesalahan, tugas 

guru adalah menegur dan membuatnya tidak melakukan 

kesalahan lagi. Ini seharusnya juga dipahami oleh 

orangtua murid. Ini dilakukan demi keberhasilan anaknya.  

Hubungan guru dengan murid juga muncul dalam 

kehidupan monastik. Guru disebut sebagai upajjhaya, dan 

murid disebut sebagai saddhivihārika.158 

Tugas saddhivihārika terhadap upajjhaya: 

a. Merawat upajjhaya-nya 

b. Menerima nasihat 

c. Mencegah penyimpangan pada upajjhaya-nya yang 

akan atau telah terjadi 

 
158 Vinaya Mukha. hlm. 46 
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d. Berusaha agar upajjhaya-nya ceria 

e. Menghormatinya 

f. Meminta izin sebelum bepergian 

g. Merawat upajjhaya-nya yang sedang sakit 

Tugas upajjhaya terhadap saddhivihārika: 

a. Mendidik saddhivihārika 

b. Membantu kebutuhannya 

c. Melindungi terhadap penyimpangan yang belum 

atau sudah terjadi 

d. Memandang saddhivihārika sebagai anak sendiri 

Ini juga perlu ditekankan bahwa prinsip hubungan 

guru dengan murid adalah sejajar yang dapat diterapkan 

untuk umat perumah tangga. Sigala Sutta (Sigālovāda 

Sutta) membuatnya jelas bahwa hubungan guru dengan 

murid apakah dalam komunitas atau sekuler, hubungan 

antara guru dan murid yang baik adalah dasar untuk 

pembelajaran yang efektif.159 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
159 Weerasinghe, Henry. Education for Peace: The Buddha’s Way.  hlm. 24 
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Bagian V 

Arah Barat: Hubungan Timbal Balik antara Istri dengan 

Suami 

Kita telah membahas simbolisasi dari arah selatan yang 

diartikan sebagai hubungan timbal balik antara murid dengan 

guru. Di bab ini, pembahasan akan dilanjutkan dengan melihat 

simbolisasi dari arah barat yang diartikan sebagai hubungan 

timbal balik antara suami dan istri. Hubungan antara suami dan 

istri akan dijelaskan dengan melihat konsep pernikahan dalam 

agama Buddha. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan 

mengenai tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh 

suami dan istri dalam upaya membangun keluarga yang 

harmonis. 

Pernikahan 

Pernikahan merupakan hal wajar diharapkan bagi 

perumah tangga. Para antroplogis percaya bahwa pernikahan 

adalah institusi sosial terawal yang diciptakan oleh manusia, dan 

tradisi pernikahan diamati dalam setiap historikal yang dikenal 

masyarakat.160  

Hubungan antara suami dan istri: cinta antara suami dan 

istri dianggap sangat religius dan rahasia. Ini disebut sadāra-

brahmacariya (kehidupan luhur bersama istri). Pentingnya 

istilah brahma seharusnya dicatat sebagai penghormatan 

tertinggi yang diberikan untuk hubungan ini.161  

 
160 Piyasilo, Ven. (editor). Love and Marriage: A Buddhist Perspective. hlm. 

211. 
161 Rahula, Walpola. What the Buddha Taught. hlm. 79. 
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Pandangan Buddhis tentang pernikahan sangatlah liberal; 

dalam Buddhisme, pernikahan dianggap sepenuhnya sebagai 

urusan personal dan individu, dan bukan sebagai kewajiban 

keagamaan.162 Seseorang boleh memilih menikah atau hidup 

selibat tergantung kehendak masing-masing.  

Pandangan agama Buddha tentang poligami dan 

monogami bisa dilacak dalam literatur Pāli. Namun Buddha 

secara spesifik tidak membahas apakah dia lebih setuju dengan 

monogami atau poligami. Yang jelas, Buddha selalu 

menekankan kepuasan. 

Pernikahan poligami dapat dilihat di berbagai Sutta. 

Mahāgovinda Sutta melaporkan Brahmana Mahāgovinda 

memiliki empat puluh istri.163 Raṭṭhapāla diceritakan juga 

memiliki lebih dari satu istri.164 Sementara pernikahan 

monogami juga bisa dilacak dalam Sutta. Pernikahan dengan 

satu istri adalah pernikahan yang dipuji agama Buddha, karena 

seseorang memiliki kepuasan dan kesetiaan pada satu pasangan 

hidup untuk selamanya. 

Terdapat empat macam pernikahan sebagaimana yang 

dikatakan Buddha mengenai hidup bersama:165 

1. Orang yang buruk hidup bersama dengan seorang yang 

buruk (chavo chavāya saddhiṃ saṃvasati) 

 
162 Dhammananda, Sri K. What Buddhists Believe. hlm. 322. 
163 D. II. 238. 
164 M. II. 64. 
165 Cattārome, gahapatayo, saṃvāsā. Katame cattāro? Chavo chavāya 

saddhiṃ saṃvasati, chavo deviyā saddhiṃ saṃvasati, devo chavāya saddhiṃ 

saṃvasati, devo deviyā saddhiṃ saṃvasati. A. II. 57. 
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Seorang suami adalah seorang yang membunuh, 

mengambil apa yang tidak diberikan, melakukan 

perbuatan asusila, berbohong, dan menikmati minuman 

keras, anggur, dan minuman yang memabukkan, yang 

melemahkan kesadaran; ia tidak bermoral, berkarakter 

buruk, ia berdiam di rumah dengan pikiran yang 

dikuasai oleh kekikiran; ia menghina dan mencela para 

petapa dan brahmana. Dan istrinya juga merupakan 

seorang yang memiliki karakteristik buruk 

sebagaimana yang dimiliki oleh suaminya. 

 

2. Seorang yang buruk hidup bersama dengan dewa 

perempuan (chavo deviyā saddhiṃ saṃvasati) 

Seorang suami adalah seorang yang membunuh, 

mengambil apa yang tidak diberikan, melakukan 

perbuatan asusila, berbohong, dan menikmati minuman 

keras, anggur, dan minuman yang memabukkan, yang 

melemahkan kesadaran; ia tidak bermoral, berkarakter 

buruk, ia berdiam di rumah dengan pikiran yang 

dikuasai oleh kekikiran; ia menghina dan mencela para 

petapa dan brahmana. Tetapi istrinya adalah orang yang 

menghindari membunuh, mengambil apa yang tidak 

diberikan, melakukan perbuatan asusila, berbohong, 

dan menikmati minuman keras, anggur, dan minuman 

yang memabukkan, yang melemahkan kesadaran; ia 

bermoral dan berkarakter baik; ia berdiam di rumah 

dengan pikiran yang bebas dari kekikiran; ia tidak 

menghina dan mencela para petapa dan brahmana. 
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3. Dewa hidup bersama dengan seorang yang buruk (devo 

chavāya saddhiṃ saṃvasati) 

Suami adalah seorang yang menghindari membunuh, 

mengambil apa yang tidak diberikan, melakukan 

perbuatan asusila, berbohong, dan menikmati minuman 

keras, anggur, dan minuman yang memabukkan, yang 

melemahkan kesadaran; ia bermoral dan berkarakter 

baik; ia berdiam di rumah dengan pikiran yang bebas 

dari kekikiran; ia tidak menghina dan mencela para 

petapa dan brahmana. Namun istrinya adalah seorang 

yang membunuh, mengambil apa yang tidak diberikan, 

melakukan perbuatan asusila, berbohong, dan 

menikmati minuman keras, anggur, dan minuman yang 

memabukkan, yang melemahkan kesadaran; ia tidak 

bermoral, berkarakter buruk, ia berdiam di rumah 

dengan pikiran yang dikuasai oleh kekikiran; ia 

menghina dan mencela para petapa dan brahmana. 

 

4. Dewa hidup bersama dengan dewi (devo deviyā 

saddhiṃ saṃvasati) 

Suami adalah seorang yang menghindari membunuh, 

mengambil apa yang tidak diberikan, melakukan 

perbuatan asusila, berbohong, dan menikmati minuman 

keras, anggur, dan minuman yang memabukkan, yang 

melemahkan kesadaran; ia bermoral dan berkarakter 

baik; ia berdiam di rumah dengan pikiran yang bebas 

dari kekikiran; ia tidak menghina dan mencela para 

petapa dan brahmana. Demikian halnya istrinya. 
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Di India, sebelum dan selama zaman Buddha, terdapat tiga 

jenis Pernikahan: 

1) Diatur oleh orangtua kedua calon (āvāha vivāha) 

2) Seorang perempuan memilih suami (svayaṁvara) 

3) Laki-laki maupun perempuan membuat berdasarkan 

pilihan sendiri (gandharva)166 

Dalam buku “Wonder That was India”167 A.L. Basham 

mencatat delapan tipe pernikahan yang disebutkan dalam teks-

teks kuno. Delapan itu antara lain: 

1. Brahma Vivāha: perempuan atau gadis muda yang belum 

menikah harus dinikahkan kepada pria atau anak laki-laki 

muda yang kastanya sama. Pengantin perempuan harus 

pergi ke rumah ruang pertemuan dengan membawa mas 

kawin. 

2. Daiva Vivāha: anak perempuan diberikan pada saat 

pengorbanan untuk pendeta yang memimpin sebagai 

bayarannya. 

3. Ārsha Vivāha: pemberian sebuah sapi betina maupun 

jantan dalam pernikahan daripada mas kawin. 

4. Prājāpatya: pemberian anak perempuan dalam pernikahan 

tanpa sebuah mas kawin. 

5. Gāndharva Vivāha: pernikahan yang dilakukan dengan 

pilihan atau persetujuan dari laki-laki dan perempuan. 

6. Asura Vivāha: membeli wanita sebagai istri. 

7. Rākshasa Vivāha: membawa gadis yang belum menikah 

dengan memaksa dan menikahinya. 

 
166 Piyasilo, Ven. (editor). Love and Marrige: A Buddhist Perspective. hlm. 

77. 
167 Basham, A.L. Wonder That was India. hlm. 169. 
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8. Paisācha: setelah melakukan hubungan seksual dengan 

wanita penidur atau pemabuk. 

Di sisi lain, dalam Vinaya juga terdapat penjelasan 

mengenai sepuluh tipe pernikahan dengan melihat sepuluh 

macam istri. Sepuluh itu sebagai berikut: 

1. Ketika seorang istri dibawa dengan cara dibeli dengan uang 

(dhanakkītā) 

2. Ketika seorang istri tinggal karena persetujuannya sendiri 

dengan seorang pria (chandavāsinī) 

3. Ketika seorang pria memberinya uang (bhogavāsinī) 

4. Ketika seorang pria memberinya pakaian (paṭavāsinī) 

5. Ketika pembersihan air religius dilakukan (odapattakinī) 

6. Ketika dia melepas penutup kepalanya (obhaṭacumbaṭā) 

7. Ketika dia juga merupakan seorang budak perempuan (dāsī 

ca bhariyā ca) 

8. Ketika dia merupakan pelayan (kammakārī ca bhariyā ca) 

9. Ketika dia ditangkap dalam sebuah penyerangan (dhajāhaṭā)  

10. Ketika dia dengan pria secara sementara (muhuttikā)168 

Dalam budaya India, terdapat tiga kondisi yang 

diharapkan dalam pernikahan. Pertama adalah melakukan 

pengorbanan dan persembahan untuk dewa-dewa yang 

dimungkinkan oleh agama. Kedua adalah melanjutkan tradisi 

keluarga. Yang terakhir adalah untuk kesenangan indrawi.169 

Membahas tentang membangun rumah tangga yang 

bahagia di dunia ini maupun di dunia selanjutnya, Buddha 

mengatakan bahwa jika seorang suami dan istri ingin tetap 

 
168 Vin. III. 139. 
169 Basham, A.L. Wonder That was India. hlm. 155. 
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bersatu di dalam kehidupan yang akan datang mereka 

seharusnya memiliki keyakinan (samasaddhā), sila (samasīlā), 

kedermawanan (samacāgā), dan kebijaksanaan (samapaññā) 

yang setara.170 

 

Suami 

Dalam suatu pernikahan diawali dengan hubungan suami 

dan istri. Kata suami dalam bahasa Pāli bisa mengacu pada pati, 

bhattu, sāmika, atau dhava.  

Terdapat lima faktor yang membuat pria tidak menarik 

bagi perempuan, yaitu: 

1. Tidak tampan (na ca rūpavā hoti) 

2. Tidak kaya (na ca bhogavā hoti) 

3. Tidak bajik (na ca sīlavā hoti) 

4. Malas (alaso ca hoti) 

5. Tidak dapat menurunkan anak (pajañcassa na 

labhati)171 

Terdapat lima faktor yang membuat pria sangat menarik 

bagi perempuan, yaitu: 

1. Tampan (rūpavā ca hoti) 

2. Kaya (bhogavā ca hoti) 

3. Bajik (sīlavā ca hoti) 

4. Cerdas dan rajin (dakkho ca hoti analaso) 

5. Dapat menurunkan anak (pajañcassa labhati)172 

 
170 Ākaṅkheyyuṃ ce, bhikkhave, ubho jānipatayo diṭṭhe ceva dhamme 

aññamaññaṃ passituṃ abhisamparāyañca aññamaññaṃ passituṃ ubhova 

assu samasaddhā samasīlā samacāgā samapaññā; A. II. 62. 
171 S. IV. 238. 
172 S. IV. 239. 
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Di dalam Buddhisme, hubungan antara istri dan suami 

bersikap timbal balik. Dari keduanya tidak ada yang paling 

superior yang memegang otoritas dan bisa mengatur seenaknya 

sendiri. Berdasarkan Sigālovāda Sutta,173 terdapat lima cara 

seorang suami harus memperlakukan istrinya seperti arah Barat. 

1. Dengan menghormati (sammānanāya) 

2. Dengan bersikap ramah-tamah (anavamānanāya) 

3. Dengan kesetiaan (anaticariyāya) 

4. Dengan menyerahkan kekuasaan rumah tangga 

kepadanya (issariyavossaggena) 

5. Dengan memberi barang-barang perhiasan kepadanya 

(alaṅkārānuppadānena) 

 

Penjelasan 

1) Dengan menghormatinya (sammānanāya) 

Walau suami adalah kepala rumah tangga, ia harus tetap 

menghormati istrinya. Dalam mengambil keputusan 

keluarga hendaknya dibicarakan bersama-sama. Istri 

berhak memiliki kebebasan dalam berpendapat. Ketika 

salah satu pihak tidak setuju, pihak satu tidak boleh 

memaksakan kehendaknya sendiri. 

 

2) Dengan bersikap ramah-tamah (anavamānanāya) 

Untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, 

seorang suami harus tetap bersikap ramah terhadap 

istrinya. Keramahan seharusnya tidak hanya di hari-hari 

awal atau sebelum pernikahan saja. Sampai tua pun, 

keramahan satu sama lain harus tetap dilakukan.  

 
173 D. III. 190. 
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3) Dengan kesetiaan (anaticariyāya) 

Kesetiaan terhadap istri sangatlah penting dalam menjalin 

keluarga yang harmonis. Ketika seorang suami tidak lagi 

setia kepada istrinya, pergi keluar dengan istri orang lain, 

ini akan membuat rumah tangga menjadi berantakan. 

Dalam Parābhava Sutta dikatakan bahwa tidak puas 

dengan istrinya, tetapi pergi dengan pelacur atau istri-istri 

orang lain merupakan sebab keruntuhan.174  

 

Setia selalu diindikasikan dengan kepuasan. Setia dalam 

Buddhisme juga tidak ditunjukkan secara pasti tentang 

satu istri saja. Mengenai kepuasan, dalam Aṅguttara 

Nikāya, dikatakan bahwa seseorang seharusnya puas 

dengan istri-istrinya sendiri (sehi dārehi santuṭṭho), dan 

menahan diri dari istri-istri orang lain (paradārañca 

ārame).175 Walaupun teks-teks Buddhis diam tentang 

subjek dari monogami dan poligami, Buddhis dianjurkan 

untuk membatasi dirinya untuk satu pasangan.176 Merasa 

puas dengan istrinya (santuṭṭhi) juga merupakan sila aktif, 

selain menghindari diri dari perbuatan asusila 

(kāmesumicchācārā).  

 

4) Dengan menyerahkan kekuasaan rumah tangga kepadanya 

(issariyavossaggena) 

 
174 Sehi dārehi asantuṭṭho vesiyāsu padussati dussati paradāresu, taṃ 

parābhavato mukhaṃ. Sn. 108. 
175 A. III. 213. 
176 Dhammananda, Sri K. What Buddhists Believe. hlm. 321. 
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Seorang suami diharapkan mempercayakan semua urusan 

keluarga terhadap istrinya. Ketika seorang suami 

berangkat bekerja, seorang istri akan melakukan semua 

urusan keluarga sebagai ibu rumah tangga. Biasanya, 

semua penghasilan yang diperoleh suami akan diserahkan 

kepada istri agar digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari. Seorang istri membutuhkan uang untuk 

memenuhi semua tugas keluaga seperti belanja bahan 

masakan dan semua urusan keluaga. Oleh karena itu, 

seorang suami harusnya memercayakan semua urusan 

rumah tangga kepada istrinya. 

 

5) Dengan memberi barang-barang perhiasan kepadanya 

(alaṅkārānuppadānena) 

Pada umumnya, seorang suami adalah yang menjadi 

kepala rumah tangga. Suami juga dianggap sebagai tulang 

punggung keluarga karena beberapa istri tidak bekerja; 

mereka melakukan tugas rumah atau mengasuh anak, 

sehingga semua kebutuhan bergantung sepenuhnya 

kepada suami.177 Bahkan sangat umum sebelum sepasang 

kekasih menikah, seorang pria harus meminangnya 

dengan sejumlah barang dan perhiasan. Namun beberapa 

daerah di Indonesia dan Sri Lanka, wanita malah yang 

harus memberikan sesuatu kepada lelaki. Sementara 

menurut Sutta ini, suami bertugas memberikan barang-

barang atau perhiasan kepada istrinya.  

 

 
177 Suami diindikasikan sebagai orang yang secara konstan mendukung 

kebutuhan istri, yang dengan bersemangat dan dengan tekun selalu 

membawakan apa yang menjadi keinginan istrinya. A. III. 38.  
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Wanita 

Agama Buddha menyikapi wanita sebagai setara dengan 

laki-laki. Walaupun di India pada waktu itu, posisi wanita berada 

dalam posisi yang sangat rendah, tetapi Buddha tidak seperti itu. 

Buddha tidak mendiskriminasi keberadaan wanita. Bahkan 

Buddha juga mengizinkan wanita untuk menjadi bhikkhuni di 

bawah bimbingannya. Wanita juga bisa mencapai 

pembebasan.178 

Dalam Mallikā Sutta dikatakan bahwa seorang wanita 

dapat lebih baik dari pada seorang laki-laki, bijaksana dan 

bermoral, menjadi istri yang baik, yang hormat pada mertua.179 

Di lain kesempatan wanita dikatakan sebagai benda yang paling 

baik (Itthī bhaṇḍānamuttamaṃ).180 Ini karena wanita adalah 

barang yang seharusnya tidak diberikan 

(avissajjanīyabaṇḍattā); karena semua Bodhisatta dan raja 

pemutar roda dikandung dalam rahim seorang ibu. Bahkan 

permata yang paling berharga tidak disebut “benda terbaik” 

karena masih termasuk dalam kelompok barang yang dapat 

diberikan; tetapi seorang perempuan yang telah meninggalkan 

keluarganya tidak boleh dilepaskan kepada orang lain. Itulah 

mengapa wanita disebut sebagai benda terbaik. Lebih jauh lagi, 

seorang perempuan disebut benda terbaik karena ia adalah 

sumber pertama, tubuhnya adalah tempat lahirnya manusia 

berdarah murni yaitu para Buddha dan Arahanta.  

 
178 A. IV. 276. 
179 Itthīpi hi ekacciyā, seyyā posa janādhipa; 

Medhāvinī sīlavatī, sassudevā patibbatā. S. I. 86. 
180 S. I. 43. 
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Terdapat lima faktor yang membuat perempuan tidak 

menarik bagi pria, yaitu: 

1. Tidak cantik (na ca rūpavā hoti) 

2. Tidak kaya (na ca bhogavā hoti) 

3. Tidak bajik (na ca sīlavā hoti) 

4. Malas (alaso ca hoti) 

5. Tidak dapat melahirkan anak (pajañcassa na labhati)181 

Terdapat lima faktor yang membuat perempuan sangat 

menarik bagi pria, yaitu: 

1. Cantik (rūpavā ca hoti) 

2. Kaya (bhogavā ca hoti) 

3. Bajik (sīlavā ca hoti) 

4. Cerdas dan rajin (dakkho ca hoti analaso) 

5. Dapat melahirkan anak (pajañcassa labhati)182 

Terdapat lima penderitaan yang hanya dialami oleh 

perempuan (mātugāmassa āveṇikāni dukkhāni): 

1. Ketika masih muda, seorang perempuan menetap bersama 

keluarga suaminya dan terpisah dari sanak saudaranya 

(mātugāmo daharova samāno patikulaṃ gacchati, 

ñātakehi vinā hoti) 

2. Seorang perempuan mengalami menstruasi (mātugāmo 

utunī hoti) 

3. Seorang perempuan akan hamil (mātugāmo gabbhinī hoti) 

4. Seorang perempuan akan melahirkan anak (mātugāmo 

vijāyati) 

 
181 S. IV. 238. 
182 Ibid. 
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5. Seorang perempuan harus melayani laki-laki (mātugāmo 

purisassa pāricariyaṃ upeti).183 

Terdapat lima kekuatan pada perempuan: 

1. Kekuatan kecantikan (rūpabalaṃ) 

2. Kekuatan kekayaan (bhogabalaṃ) 

3. Kekuatan sanak saudara (ñātibalaṃ) 

4. Kekuatan anak-anak (puttabalaṃ) 

5. Kekuatan kemoralan (sīlabalaṃ) 184 

 

Istri 

Kata istri dalam bahasa Pāli adalah patinī, bhariyā, jāya, 

dutiyikā; pajāpatī, atau pādaparicārikā. Dalam sebuah 

kesempatan, Buddha pernah menjelaskan tentang tujuh jenis 

istri kepada Sujātā, menantu dari Anāthapiṇḍika.185 Diceritakan 

Sujātā tidak mematuhi ayah mertuanya, ibu mertuanya, atau 

suaminya, bahkan dikatakan dia tidak memiliki rasa hormat 

kepada Buddha. Atas dasar ini, Anāthapiṇḍika menyampaikan 

keluhan ini dan akhirnya Buddha memberi nasihat mengenai 

tujuh jenis istri ini kepada Sujātā. Tujuh jenis istri itu antara lain 

sebagai berikut: 

1. Istri Pembunuh (vadhaka-bhariyā) adalah seorang istri 

yang tak tahu belas kasih, batinnya kotor, membenci 

suami, menginginkan pria lain, bahkan berusaha untuk 

membunuh suaminya sendiri. 

 
183 S. IV. 239. 
184 S. IV. 246. 
185 Satta kho imā, sujāte, purisassa bhariyāyo. Katamā satta? Vadhakasamā, 

corīsamā, ayyasamā, mātāsamā, bhaginīsamā, sakhīsamā, dāsīsamā. A. IV. 

92. 
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2. Istri Panjang Tangan (cora-bhariyā) adalah seorang istri 

yang walaupun seluruh hasil pendapatan suaminya sudah 

diserahkan pada istrinya, namun istrinya selalu 

menyembunyikan harta itu untuk kepentingan dirinya 

sendiri. 

3. Istri Kejam (ayyā-bhariyā) adalah seorang istri yang 

malas, kaku, rakus, bengis, bicara kasar, suka bergunjing, 

menguasai suami, boros, memperbudak suami, dan 

menjelek-jelekkan suami. 

4. Istri Ibu (mātu-bhariyā) adalah seorang istri yang selalu 

memerhatikan suaminya bagaikan seorang ibu yang 

menyayangi putra tunggalnya, menjaga dengan baik 

kekayaan keluarga yang diperoleh suaminya. 

5. Istri Saudara (bhagini-bhariyā) adalah seorang istri yang 

memperlakukan suaminya seperti adik terhadap kakak, 

melayani suaminya dengan penuh sopan dan berbakti 

dengan lemah lembut. 

6. Istri Sahabat (sakhī-bhariyā) adalah seorang istri yang 

selalu bersikap riang terhadap suaminya, menyenangi 

kehadiran suaminya, bagaikan bertemu sahabat yang telah 

lama tidak berjumpa. Istri yang berkepribadian anggun 

dan berbudi luhur, tulus mengabdi, dan dapat 

mengarahkan suaminya. 

7. Istri Pembantu (dāsi-bhariyā) adalah seorang istri yang 

bersifat tenang, bebas dari kemarahan, dengan hati yang 

tenang bersedia menanggung derita bersama suaminya. 

Tanpa rasa dendam dan selalu patuh terhadap suaminya, 

mendengarkan kata-kata suami dengan rendah hati. 
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Sebagai tambahan, Anuruddha Sutta,186 Aṅguttara 

Nikāya, menjelaskan tentang delapan kualitas wanita yang 

apabila dimiliki maka setelah kematian akan terlahir kembali 

dalam para kumpulan dewa yang bertubuh menyenangkan.187 

1. Kepada suami mana pun orang tuanya menyerahkannya 

yang melakukannya karena menginginkan kebaikannya, 

mengusahakan kesejahteraannya, berbelas kasih padanya, 

bertindak demi belas kasihan padanya; seorang 

perempuan bangun sebelum suaminya dan pergi tidur 

setelah suaminya, melakukan apa pun yang perlu 

dilakukan, menyenangkan dalam perilakunya dan disukai 

dalam ucapannya.188 

2. Ia menghormati, menghargai, menjunjung, dan 

memuliakan siapa pun yang dihormati oleh suaminya, ibu 

dan ayahnya, para petapa dan brahmana; dan ketika 

mereka datang ia mempersembahkan tempat duduk dan air 

kepada mereka.189  

3. Ia terampil dan rajin dalam mengerjakan urusan-urusan 

rumah tangga suaminya, apakah merajut atau menenun; ia 

 
186 Sebenarnya nasihat ini sama dengan Sutta-Sutta di berikutnya, yaitu 

Dutiyavisākhā Sutta dan Nakulamātā Sutta. 
187 A. IV. 264. 
188 Mātugāmo yassa mātāpitaro bhattuno denti atthakāmā hitesino 

anukampakā anukampaṃ upādāya tassa hoti pubbuṭṭhāyinī pacchānipātinī 

kiṅkārapaṭissāvinī manāpacārinī piyavādinī. A. IV. 265. 
189 Ye te bhattu garuno honti – mātāti vā pitāti vā samaṇabrāhmaṇāti vā – te 

sakkaroti, garuṃ karoti, māneti, pūjeti, abbhāgate ca āsanodakena 

paṭipūjeti. Ibid. 
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memiliki penilaian yang baik atas urusan-urusan itu untuk 

dapat melaksanakan dan mengaturnya dengan benar.190 

4. Ia mencari tahu apa yang telah dilakukan dan belum 

dilakukan oleh para pembantu rumah tangga suaminya, 

apakah budak-budak, utusan-utusan, atau para pekerja; ia 

mencari tahu kondisi dari mereka yang sakit; dan ia 

membagikan porsi makanan yang selayaknya bagi mereka 

masing-masing.191 

5. Ia menjaga dan melindungi pendapatan apa pun yang 

dibawa pulang oleh suaminya, apakah uang, beras, perak, 

atau emas; dan ia tidak menghambur-hamburkan, 

mencuri, memboroskan, atau menyia-nyiakan 

pendapatannya itu.192 

6. Ia adalah seorang umat awam perempuan yang telah 

berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Saṅgha.193 

7. Ia bermoral, menghindari pembunuhan, menghindari 

mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari 

hubungan seksual yang salah, menghindari berbohong, 

 
190 Ye te bhattu abbhantarā kammantā – uṇṇāti vā kappāsāti vā – tattha 

dakkhā hoti analasā tatrupāyāya vīmaṃsāya samannāgatā alaṃ kātuṃ alaṃ 

saṃvidhātuṃ. Ibid. 
191 Yo so bhattu abbhantaro antojano – dāsāti vā pessāti vā kammakarāti vā 

– tesaṃ katañca katato jānāti akatañca akatato jānāti, gilānakānañca 

balābalaṃ jānāti khādanīyaṃ bhojanīyañcassa paccaṃsena saṃvibhajati. 

A. IV. 266 
192 Yaṃ bhattu āharati dhanaṃ vā dhaññaṃ vā jātarūpaṃ vā taṃ ārakkhena 

guttiyā sampādeti, tattha ca hoti adhuttī athenī asoṇḍī avināsikā. Ibid. 
193 Upāsikā kho pana hoti buddhaṃ saraṇaṃ gatā dhammaṃ saraṇaṃ gatā 

saṅghaṃ saraṇaṃ gatā. Ibid. 
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dan menghindari minuman keras, anggur, dan minuman 

memabukkan, yang menjadi landasan bagi kelengahan.194 

8. Ia dermawan, seorang yang berdiam di rumah dengan 

pikiran yang hampa dari noda kekikiran, dermawan 

dengan bebas, bertangan terbuka, bersenang dalam 

melepaskan, menekuni derma, bersenang dalam memberi 

dan berbagi.195 

Dalam Paṭhamaidhalokika Sutta, Aṅguttara Nikāya,196 

Buddha menyampaikan khotbah kepada Visakha bahwa dengan 

memiliki empat kualitas ini, seorang perempuan mengarah pada 

kemenangan di dunia ini dan kehidupannya di dunia berikutnya. 

Untuk mendapatkan kemenangan atau keberhasilan di dunia ini, 

seorang istri harus: 

1. Mampu melakukan pekerjaannya (susaṃvihitakammanto 

hoti) 

Seorang perempuan terampil dan rajin dalam mengerjakan 

urusan-urusan rumah tangga suaminya, apakah merajut 

atau menenun; ia memiliki penilaian yang baik atas urusan 

urusan itu untuk dapat melaksanakan dan mengaturnya 

dengan benar.197 

2. Mengatur bantuan rumah tangga (saṅgahitaparijano) 

 
194 Sīlavatī kho pana hoti – pāṇātipātā paṭiviratā, adinnādānā paṭiviratā, 

kāmesumicchācārā paṭiviratā, musāvādā paṭiviratā, 

surāmerayamajjapamādaṭṭhānā paṭiviratā. Ibid. 
195 Cāgavatī kho pana hoti. Vigatamalamaccherena cetasā agāraṃ 

ajjhāvasati muttacāgā payatapāṇinī vossaggaratā yācayogā 

dānasaṃvibhāgaratā. Ibid. 
196 A. IV. 269. 
197 Mātugāmo ye te bhattu abbhantarā kammantā – uṇṇāti vā kappāsāti vā – 

tattha dakkhā hoti analasā tatrupāyāya vīmaṃsāya samannāgatā alaṃ kātuṃ 

alaṃ saṃvidhātuṃ. A. IV. 269. 
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Seorang perempuan mencari tahu apa yang telah 

dilakukan dan belum dilakukan oleh para pembantu rumah 

tangga suaminya, apakah budak-budak, utusan-utusan, 

atau para pekerja; ia mencari tahu kondisi dari mereka 

yang sakit; dan ia membagikan porsi makanan yang 

selayaknya bagi mereka masing - masing.198 

3. Bersikap menyenangkan bagi suaminya (bhattu manāpaṃ 

carati) 

Seorang perempuan tidak melakukan perbuatan buruk 

yang dianggap tidak menyenangkan oleh suaminya, 

bahkan dengan taruhan hidupnya.199 

4. Menjaga pendapatan suaminya (sambhataṃ anurakkhati) 

Seorang perempuan menjaga dan melindungi pendapatan 

apa pun yang dibawa pulang oleh suaminya, apakah uang, 

beras, perak, atau emas; dan ia tidak menghambur-

hamburkan, mencuri, memboroskan, atau menyia-nyiakan 

pendapatannya itu.200 

Untuk mendapatkan kemenangan di dunia selanjutnya, 

seorang istri harus memiliki empat hal berikut, yaitu: 

memiliki keyakinan (saddhāsampanno hoti), memiliki 

moralitas (sīlasampanno hoti), memiliki kedermawanan 

 
198 Mātugāmo yo so bhattu abbhantaro antojano – dāsāti vā pessāti vā 

kammakarāti vā – tesaṃ katañca katato jānāti akatañca akatato jānāti, 

gilānakānañca balābalaṃ jānāti khādanīyaṃ bhojanīyañcassa paccaṃsena 

saṃvibhajati. A. IV. 270. 
199 Mātugāmo yaṃ bhattu amanāpasaṅkhātaṃ taṃ jīvitahetupi na 

ajjhācarati. Ibid. 
200 Mātugāmo yaṃ bhattā āharati dhanaṃ vā dhaññaṃ vā rajataṃ vā 

jātarūpaṃ vā taṃ ārakkhena guttiyā sampādeti, tattha ca hoti adhuttī athenī 

asoṇḍī avināsikā. Evaṃ kho, visākhe, mātugāmo sambhataṃ anurakkhati. 

Ibid. 
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(cāgasampanno hoti), dan memiliki kebijaksanaan 

(paññāsampanno hoti).201 

Uggaha Sutta dalam Aṅguttara Nikāya202 berisi pesan 

penting mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang 

istri. Dikisahkan bahwa pada suatu ketika Buddha menghadiri 

undangan makan dari Uggaha. Setelah selesai makan, Uggaha 

mendekat ke Buddha dan mengatakan bahwa putri-putrinya 

akan pergi ke keluarga suaminya, kemudian Uggaha memohon 

kepada Buddha agar memberikan wejangan tentang jalan yang 

akan menuntunnya pada kesejahteraan dan kebahagiaan untuk 

waktu yang lama. Kemudian Buddha memberikan nasihat 

penting untuknya.  

1. Kepada suami mana pun orangtua berikan kepada kita, yang 

dilakukan demi kebaikan kami, mengupayakan 

kesejahteraan kami, karena kasih sayang kepada kita, 

bertindak karena kasih sayang kepada kita; kita akan bangun 

sebelumnya dan beranjak tidur setelahnya, melakukan apa 

saja yang perlu dikerjakan, dapat diterima dalam perilaku 

dan menyenangkan dalam ucapan kita. 

2. Kami akan menghargai, menghormat, dan memuliakan 

mereka yang suami kita hormati, ibu dan ayahnya, petapa 

dan brahmana; dan ketika mereka sampai kita akan 

mempersembahkan tempat duduk dan air.  

3. Kami akan terampil dan rajin dalam mengerjakan tugas-

tugas rumah tangga suami kami, apakah merajut atau 

menenun; kita akan memiliki penilaian tentangnya untuk 

menjalankan dan mengaturnya secara tepat. 

 
201 A. IV. 270. 
202 A. III. 37. 
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4. Kita akan mencari tahu apa yang telah dikerjakan dan belum 

diselesaikan oleh pembantu atau pekerja; dan kita akan 

mencari tahu kondisi dari mereka yang sakit; dan kita akan 

memberikan makanan yang pantas kepada mereka. 

5. Kita akan menjaga dan melindungi pendapatan yang dibawa 

ke rumah, apakah uang atau beras, perak atau emas; dan 

kami tidak akan memboroskan, mencuri, dan menghambur-

hamburkan pendapatannya. 

Sepuluh Nasihat untuk Visakha 

Nasihat untuk Visakha ketika mau dibondong ke rumah 

mertuanya juga penting untuk diperhatikan. Dhanañjaya, ayah 

dari Visakha, menasihatinya dengan memberikan sepuluh asas 

sebagai berikut: 

1. Selama tinggal di rumah ayah mertua jangan membawa ke 

luar api dari dalam rumah (sasurakule vasantiyā nāma 

antoaggi bahi na nīharitabbo). 

2. Jangan membawa masuk api dari luar rumah (bahiaggi 

anto na pavesetabbo). 

3. Berilah mereka yang memberi (dadantasseva dātabbaṃ). 

4. Jangan memberi mereka yang tidak memberi 

(adadantassa na dātabbaṃ). 

5. Berilah mereka yang memberi dan tidak memberi 

(dadantassāpi adadantassāpi dātabbaṃ). 

6. Duduklah dengan bahagia (sukhaṃ nisīditabbaṃ). 

7. Makanlah dengan bahagia (sukhaṃ bhuñjitabbaṃ). 

8. Tidurlah dengan bahagia (sukhaṃ nipajjitabbaṃ). 

9. Jagalah api (aggi paricaritabbo). 
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10. Hormatilah para dewa di rumah (antodevatā 

namassitabbā).203 

Sepuluh asas ini diberikan kepada Visakha guna 

memperoleh keharmonisan di dalam rumah tangganya. Sepuluh 

asas ini harus dipahami sebagai berikut: 

1. Istri jangan sampai membocorkan perkara suami dan 

mertuanya kepada orang luar. Jangan sampai pula hal-hal 

yang menyangkut mereka ataupun pertengkaran keluarga 

diceritakan kepada orang lain. 

2. Istri jangan sampai melaporkan kepada anggota keluarga 

lainnya mengenai kritik yang dilancarkan keluarga lain 

terhadap keluarganya. 

3. Barang boleh dipinjamkan kepada mereka yang 

mengembalikannya. 

4. Jangan meminjamkan barang kepada orang yang tidak 

mengembalikannya. 

5. Sanak keluarga dan sahabat yang miskin harus dibantu, 

meskipun mereka mau membayar kembali atau tidak. 

6. Istri harus duduk dengan cara yang baik. Saat melihat 

mertua dan suaminya, ia harus berdiri dan jangan sampai 

hanya duduk saja. Ini adalah bentuk penghormatan kepada 

mereka. Ini menunjukkan agar dia terlihat peduli dan tidak 

cuek ketika mertua datang. 

7. Sebelum makan, istri harus terlebih dahulu memastikan 

bahwa mertua dan suaminya telah dilayani. Ia juga harus 

memastikan bahwa para pelayannya terurus dengan baik. 

8. Sebelum tidur, istri harus memastikan bahwa semua pintu 

telah tertutup, perabotan telah aman, para pembantu telah 

 
203 Dhp.A. I. 397. 
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melakukan tugas mereka, dan mertuanya telah 

beristirahat. Tidak pantas seorang istri tidur lebih awal dari 

ibu dan ayah mertuanya. 

9. Mertua dan suami harus dipandang laksana api yang 

membara atau raja naga yang harus senantiasa 

diperlakukan dengan hati-hati dan dihormati. 

10. Mertua dan suami harus dipandang laksana dewa. Buddha 

merujuk orangtua sebagai dewa. Sehingga maksudnya 

adalah dengan menghormati orangtua sebagaimana 

mestinya.204 

Sebagai tambahan, laki-laki atau perempuan akan dapat 

terikat kepada lawan jenisnya dengan berbagai macam cara. 

Buddha menyadari hal ini dan mengatakan kepada para bhikkhu 

bahwa ada delapan cara laki-laki atau perempuan terikat pada 

lawan jenisnya. Seorang perempuan memikat seorang pria 

melalui delapan cara, yaitu: melalui bentuknya, senyumannya, 

ucapannya, nyayiannya, tangisannya, penampilannya, 

kehadirannya, dan sentuhannya.205 

Mempunyai istri yang cantik pastilah diidam-idamkan 

oleh para pria. Sebagaimana Visakha yang memiliki lima jenis 

kecantikan membuatnya dipilih oleh Puṇṇavaḍḍhana yang 

bersikeras hanya akan menikahi gadis yang memiliki lima jenis 

kecantikan yaitu kecantikan rambut (kesakalyāṇa), kecantikan 

 
204 Ibid.  
205 Ruṇṇena, bhikkhave, itthī purisaṃ bandhati; hasitena, bhikkhave, itthī 

purisaṃ bandhati; bhaṇitena, bhikkhave, itthī purisaṃ bandhati; ākappena, 

bhikkhave, itthī purisaṃ bandhati; vanabhaṅgena, bhikkhave, itthī purisaṃ 

bandhati; gandhena, bhikkhave, itthī purisaṃ bandhati; rasena, bhikkhave, 

itthī purisaṃ bandhati; phassena, bhikkhave, itthī purisaṃ bandhati. A. IV. 

196. 
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bibir (maṃsakalyāṇa), kecantikan gigi (aṭṭhikalyāṇa), 

kecantikan kulit (chavikalyāṇa), dan kecantikan masa muda 

(vayakalyāṇa).206 Kitab komentar menjelaskan lagi bahwa yang 

dimaksud dengan kecantikan rambut adalah rambutnya seperti 

ekor burung merak, dan ketika rambutnya dilepaskan dan 

diizinkan jatuh, itu menyentuh kerah pada pakaiannya, dan 

kemudian ujung rambutnya mengeriting dan memutar ke atas. 

Kecantikan bibir yaitu bibirnya memiliki warna seperti sebuah 

labu merah cemerlang dan lembut untuk disentuh. Kecantikan 

gigi yaitu giginya putih dan tanpa celah-celah dan berkilau 

seperti deretan berlian yang tertata rapi atau seperti potongan 

cangkang kerang yang datar. Kecantikan kulit yaitu kulitnya 

tanpa menggunakan pewangi atau berbagai kosmetik lainnya, 

sehalus untaian bungai lili dan seputih untaian bunga-bunga 

kaṇikāra. Kecantikan masa muda yaitu walaupun sudah usia 

lanjut namun ia masih tampak muda.207 

Tugas dan Kewajiban Istri terhadap Suami 

Untuk membina rumah tangga yang bahagia, suami dan 

istri harus tahu peranannya masing-masing. Mengetahui tugas 

dan apa yang harus dilakukannya adalah dasar untuk 

membangun rumah tangga yang harmonis. Istri harus 

melakukan apa yang seharusnya istri lakukan dan suami harus 

melakukan apa yang seharusnya suami lakukan. 

Apa yang harus dilakukan istri terhadap suaminya 

terangkum dalam Sigālovāda Sutta208 sebagai berikut: 

 
206 Dhp.A. I. 387. 
207 Ibid.  
208 D. III. 190. 
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1. Menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan baik 

(susaṃvihitakammantā) 

2. Bersikap ramah-tamah terhadap sanak keluarga kedua 

belah pihak (saṅgahitaparijanā) 

3. Dengan kesetiaan (anaticārinī) 

4. Menjaga barang-barang yang diberikan suaminya 

(sambhatañca anurakkhati) 

5. Pandai dan rajin dalam melaksanakan segala tanggung 

jawabnya (dakkhā ca hoti analasā sabbakiccesu) 

 

Penjelasan  

1) Menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan baik 

(susaṃvihitakammantā) 

Seorang istri diberikan kepercayaan untuk mengatur 

semua kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu seorang 

istri harus bisa mengatur urusan rumah tangga dengan 

baik. Ia memasak dan mempersiapkan makanan untuk 

suami dan anak-anak dengan baik. Ia tidak mengabaikan 

pekerjaan rumah lainnya.  

Istri harus memahami ajaran Buddha tentang Kula 

Sutta, di mana Buddha memberikan nasihat tentang empat 

alasan keluarga dapat bertahan lama setelah mendapatkan 

kekayaan berlimpah. Empat alasan tersebut di antaranya 

mereka mencari apa yang telah hilang, memperbaiki apa 

yang sudah usang, mereka makan dan minum secukupnya, 
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mereka menunjuk seorang perempuan atau laki-laki 

bermoral sebagai pemimpinnya.209 

Ketika suami memberikan penghasilan kepadanya, 

seorang istri harus bisa mengaturnya dengan baik. 

Sigālovāda Sutta juga memberikan cara bagaimana 

mengelola penghasilan. Pemasukan harus dibagi menjadi 

empat bagian. Satu bagian (25%) untuk dinikmati, dua 

bagian (50%) untuk investasi, dan satu bagian lagi (25%) 

disimpan untuk keperluan sewaktu membutuhkan.210 

2) Bersikap ramah-tamah terhadap sanak keluarga kedua 

belah pihak (saṅgahitaparijanā) 

Setelah membangun rumah tangga, bukan berarti ia 

terbebas dari ikatan kepada orangtua maupun mertua. 

Seorang istri sudah selayaknya menunjukkan sikap ramah 

kepada mereka. Kedua orangtua baik kandung maupun 

mertua seharusnya dipandang sebagai sama. Mereka harus 

diperlakukan sebagaimana orangtua kandung sendiri tanpa 

membeda-bedakannya. Sikap ramah yang ditunjukkan 

seorang istri terhadap kedua sanak keluarga akan 

menjadikan suasana kekeluargaan menjadi lebih 

harmonis.  

Seorang istri yang tinggal satu rumah dengan mertua 

harus bersikap baik dan juga membantu tugas-tugas ibu 

mertua di rumah. Seorang istri bisa membantunya dengan 

menyiapkan makanan untuk mereka, membersihkan 

 
209 Naṭṭhaṃ gavesanti, jiṇṇaṃ paṭisaṅkharonti, parimitapānabhojanā honti, 

sīlavantaṃ itthiṃ vā purisaṃ vā ādhipacce ṭhapenti. A. II. 249. 
210 Ekena bhoge bhuñjeyya, dvīhi kammaṃ payojaye; catutthañca 

nidhāpeyya, āpadāsu bhavissatī’ti. D. III. 188. 
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tempat tinggal, atau bahkan melakukan pekerjaan-

pekerjaan yang dilakukan oleh ibu mertua. Apabila 

seorang istri tinggal di rumahnya sendiri, seorang istri 

tetap harus memperhatikan mertuanya. Dikatakan dalam 

kitab komentar, seorang istri bisa melakukan sikap ramah 

tamah kepada mertuanya dengan cara mengirim mereka 

makanan atau suatu pemberian tertentu. Hal ini juga 

berlaku untuk orangtuanya sendiri. Artinya di sini bahwa 

sikap baik dan ramah tamah ini harus dilakukan kepada 

orangtua sendiri dan mertua. 

3) Dengan kesetiaan (anaticārinī) 

Dikatakan bahwa seorang wanita yang patuh adalah 

seorang istri yang paling baik (Sussūsā seṭṭhā 

bhariyānaṃ).211 Ini berarti seorang istri yang tidak 

menentang suami adalah istri yang baik. Istri yang baik 

tidak akan mencari kesenangan (hubungan seksual) 

dengan laki-laki lain selain suaminya sendiri. Istri yang 

baik adalah istri yang setia dan menghindari perbuatan-

perbuatan yang tercela. Karena dikatakan bahwa noda 

seorang wanita adalah perbuatan tercela (malitthiyā 

duccaritaṃ).212  

Dia puas dan mau menerima apa yang diberikan 

suami dan menaati janji suci pernikahan yang telah dijalin. 

Dalam kondisi apa pun yang dihadapi oleh keluarganya, 

sebisa mungkin seorang istri bertahan dalam kesetiaan. 

Walau memang bagi wanita mudah untuk mendapatkan 

 
211 S. I. 6. 
212 A. IV. 195. 



126 

 

penawaran menikah lagi dengan pria yang lebih mampu, 

kesetiaan seharusnya tetap dijaga demi keutuhan keluarga. 

Ekonomi seharusnya tidak menjadi alasan untuk 

meninggalkan kesetiaan. Seorang istri yang setia adalah 

ketika ia mampu menghadapi tantangan hidup dalam suka 

maupun duka bersama dengan suaminya.  

4) Menjaga barang-barang yang diberikan suaminya 

(sambhatañca anurakkhati) 

Ketika suami memberikan sesuatu kepada istrinya, 

sudah tentu ia mengharapkan agar istrinya senang dan 

mampu menjaganya dengan baik. Menjaga baik 

pemberian suami merupakan tugas dari seorang istri. Ia 

seharusnya tidak menyalahgunakan pemberian suami 

untuk mencari kesenangan pribadi. Menjaga kekayaan 

suami juga merupakan salah satu dari kualitas yang 

mampu membuat istri bisa terlahir kembali dengan tubuh 

yang menyenangkan setelah meninggal nanti.213 

5) Pandai dan rajin dalam melaksanakan segala tanggung 

jawabnya (dakkhā ca hoti analasā sabbakiccesu) 

Istri diharapkan pandai dalam melaksanakan tugas-

tugas rumah tangga yang diberikan kepadanya. Sebagai 

ibu rumah tangga, biasanya seorang istri harus mengurus 

keperluan rumah tangga seperti memasak untuk suami dan 

anak-anaknya. Apalagi kalau di rumah tidak ada pembantu 

yang membantu mengurus keperluan rumah, biasanya istri 

yang akan mengurus semua pekerjaan rumah seperti 

menyapu, merawat anak-anaknya, atau mengantarkan 

 
213 A. III. 39.  
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anak-anaknya ke sekolah, dan lain sebagainya. Di India 

pada waktu itu, umumnya istri hanya bekerja mengurus 

rumah tangga. Di dunia modern, yang mencari nafkah 

tidak hanya suami, banyak istri yang juga bekerja mencari 

nafkah sekaligus menjadi ibu rumah tangga. Sekalipun 

begitu, istri tetap harus bisa menjalankan tugas dan 

kewajiban sebagai ibu rumah tangga dengan baik. Jangan 

sampai karena sibuk bekerja, anak menjadi terlantarkan 

dan pekerjaan rumah menjadi terabaikan.  
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Bagian VI 

Arah Utara: Hubungan Timbal Balik antara Teman 

Kita telah melihat bagaimana simbolisasi dari arah barat 

yang diartikan sebagai hubungan timbal balik antar suami dan 

istri. Pada bab ini kita akan membahas simbolisasi dari arah 

utara yang diartikan sebagai hubungan timbal balik antarteman. 

Buddha menyadari bahwa teman merupakan orang yang sangat 

signifikan dalam membentuk kepribadian seseorang. Pergaulan 

yang baik dapat menjadi dasar seseorang untuk mengenal, 

mempelajari, dan mempraktikkan Dhamma. 

Teman 

Kehidupan manusia memerlukan kehadiran teman yang 

saling berkontribusi satu sama lain. Buddha menyadari bahwa 

teman memiliki pengaruh besar dalam melangkah di jalan 

Dhamma. Teman yang baik dapat mendorong seseorang untuk 

menjadi baik, tetapi teman yang buruk tidak menutup 

kemungkinan akan menjadi penghambat dalam berlatih 

Dhamma. Justru teman yang jahat akan sangat membahayakan 

seseorang, karena teman yang jahat dapat memengaruhi 

temannya untuk melakukan kejahatan-kejahatan pula. 

Secara luasnya, pertemanan diklasifikasikan menjadi dua 

macam, yaitu pertemanan yang baik dan pertemanan yang 

buruk. 

1. Pertemanan yang baik yaitu mengikuti, sering 

menemaninya, dan bergaul dengan orang yang 

berkeyakinan, yang bijaksana, terpelajar, dermawan, dan 
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bijaksana; usaha dan bergaul dengan mereka, bersemangat 

dengannya, dan terlibat dengannya.214 

2. Pertemanan yang buruk yaitu mengikuti, sering 

menemaninya, dan bergaul dengan orang yang tidak 

berkeyakinan, tidak bermoral, tidak terpelajar, tidak 

bersemangat, dan dungu; usaha dan bergaul dengan 

mereka, bersemangat dengannya, dan terlibat 

dengannya.215 

Pertemanan mendapat analogi yang sungguh menarik. 

Seperti halnya bulan yang semakin redup dari hari ke hari 

setelah pertengahan bulan, demikianlah pertemanan dengan 

orang buruk membuahkan penderitaan.216 Seperti halnya bulan 

yang semakin terang dari hari ke hari sebelum pertengahan 

bulan, demikianlah pertemanan dengan orang baik, tidak akan 

membuahkan penderitaan.217  

Di sisi lain, pertemanan dikatakan seperti halnya banjir 

besar yang melanda daratan kering akan mereda secara perlahan, 

bersifat sementara, demikianlah pertemanan dengan orang 

buruk seperti air di daratan, suatu hal yang lambat laun akan 

 
214 Tattha katamā kalyāṇamittatā? Ye te puggalā saddhā sīlavanto bahussutā 

cāgavanto paññavanto, yā tesaṃ sevanā nisevanā saṃsevanā bhajanā 

sambhajanā bhatti sambhatti taṃsampavaṅkatā - ayaṃ vuccati 

kalyāṇamittatā. DhS. 228. 
215 Tattha katamā pāpamittatā? Ye te puggalā assaddhā dussīlā appassutā 

maccharino duppaññā, yā tesaṃ sevanā nisevanā saṃsevanā bhajanā 

sambhajanā bhatti sambhatti taṃsampavaṅkatā - ayaṃ vuccati pāpamittatā. 

Ibid.  
216 Kāḷapakkhe yathā cando, hāyateva suve suve; Kāḷapakkhūpamo, asataṃ 

hoti samāgamo. J. 484. 
217 Sukkapakkhe yathā cando, vaḍḍhateva suve suve; Sukkapakkhūpamo, 

sataṃ hoti samāgamo.  J. 486. 
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menghilang. Seperti halnya banjir besar yang melanda lautan 

akan bertahan lama, demikianlah pertemanan dengan orang baik 

seperti air di lautan, suatu hal yang bertahan lama.218 

Pertemanan mendapat perhatian penting di mata Buddha 

sebagai sesuatu yang sangat signifikan dalam membentuk 

karakter sekaligus menunjukkan jalan yang akan ditempuhnya. 

Buddha memberikan tempat yang menonjol tentang konsep 

pertemanan di dalam filsafat sosialnya. Hubungan antara teman 

merupakan kebudayaan sekaligus sosial, sementara hubungan 

antara anggota keluarga adalah bersifat alamiah dan biologis.219 

Aṅguttara Nikāya memberikan catatan bahwa Buddha 

sendiri tidak melihat satu hal sekalipun (ekadhamma) yang 

membantu memunculkan hal-hal baik (kusaladhamma) yang 

belum muncul menjadi muncul dan hal-hal buruk 

(akusaladhamma) yang telah muncul menjadi berkurang selain 

dari pertemanan yang baik (kalyāṇamittatā). Tetapi secara 

kontras, pergaulan dengan teman-teman yang buruk 

memberikan dampak yang sebaliknya. Apabila bergaul dengan 

teman-teman yang buruk, hal-hal buruk yang belum muncul 

akan menjadi muncul, dan hal-hal baik yang sudah muncul akan 

menjadi berkurang.220 Pernyataan tersebut kembali dipertegas 

 
218 Thale yathā vāri janinda vuṭṭhaṃ, anaddhaneyyaṃ na ciraṭṭhitīkaṃ; 

Evampi hoti asataṃ samāgamo, anaddhaneyyo udakaṃ thaleva. Sare yathā 

vāri janinda vuṭṭhaṃ, ciraṭṭhitīkaṃ naravīraseṭṭha; Evampi ve hoti sataṃ 

samāgamo, ciraṭṭhitīko udakaṃ sareva. J. 488. 
219 Wimalaratana, Bellanwila. Essays on Facets of Buddhism. hlm. 74. 
220 Nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena 

anuppannā vā kusalā dhammā uppajjanti uppannā vā akusalā dhammā 

parihāyanti yathayidaṃ, bhikkhave, kalyāṇamittatā. Kalyāṇamittassa, 

bhikkhave, anuppannā ceva kusalā dhammā uppajjanti uppannā ca akusalā 

dhammā parihāyantī’’ti. A. I. 14. 
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bahwa di antara faktor-faktor eksternal, Buddha sendiri tidak 

melihat satu pun faktor yang mengarah pada bahaya yang begitu 

besar selain dari pertemanan yang buruk. Demikian juga tidak 

satu pun faktor yang mengarah pada manfaat besar selain dari 

pertemanan yang baik.221 

Teman dalam Dhamma adalah mereka yang menjadi 

kondisi untuk memperlancar dan mendukung dalam praktik 

Dhamma. Buddha menyetujui dan mendukung mereka yang 

memiliki dan menjadi teman yang sesuai Dhamma. Ini dapat 

diketahui di dalam Kalyāṇamitta Sutta, Saṃyutta Nikāya. 

Diceritakan bahwa Ānanda pernah berkata kepada Buddha, 

“Menurut saya memiliki teman yang baik adalah separuh dari 

kehidupan suci.”222 Tetapi Buddha menjawab:, “Tidak demikian 

Ānanda, tidak demikian! Teman, kawan, dan sahabat yang baik 

adalah seluruh dari kehidupan suci.” Hal ini dikarenakan 

seseorang akan dapat melangkah untuk mempraktikkan Jalan 

Mulia Berunsur Delapan.223 Itulah mengapa Buddha senantiasa 

mengingatkan kepada pengikutnya untuk tidak bergaul dengan 

 
221 Bāhiraṃ, bhikkhave, aṅganti karitvā nāññaṃ ekaṅgampi samanupassāmi 

yaṃ evaṃ mahato anatthāya saṃvattati yathayidaṃ, bhikkhave, pāpamittatā. 

Pāpamittatā, bhikkhave, mahato anatthāya saṃvattatī’’ti. Bāhiraṃ, 

bhikkhave, aṅganti karitvā nāññaṃ ekaṅgampi samanupassāmi yaṃ evaṃ 

mahato atthāya saṃvattati yathayidaṃ, bhikkhave, kalyāṇamittatā. 

Kalyāṇamittatā, bhikkhave, mahato atthāya saṃvattatī’’ti. A. I. 17. 
222 Upaḍḍhamidaṃ, bhante, brahmacariyassa – yadidaṃ kalyāṇamittatā 

kalyāṇasahāyatā kalyāṇasampavaṅkatā’’’ti. S. I. 87. 
223 Mā hevaṃ, ānanda, mā hevaṃ ānanda! Sakalameva hidaṃ, ānanda, 

brahmacariyaṃ - yadidaṃ kalyāṇamittatā kalyāṇasahāyatā 

kalyāṇasampavaṅkatā. Kalyāṇamittassetaṃ, ānanda, bhikkhuno 

pāṭikaṅkhaṃ kalyāṇasahāyassa kalyāṇasampavaṅkassa ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ 

maggaṃ bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissati. S. I.88. 
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orang yang jahat tetapi bergaul dengan orang-orang yang 

baik.224 

Aṅguttara Nikāya menyebutkan apa yang disebut 

pertemanan yang baik. Dikatakan bahwa di desa atau di kota 

mana pun seseorang tinggal, ia berteman, bercakap-cakap, dan 

terlibat dalam diskusi dengan para perumah tangga dan putra-

putranya, baik muda ataupun tua, yang penuh dengan keyakinan, 

tingkah laku yang bermoral, dermawan, bijaksana. Ia bercakap-

cakap dengan mereka dan berdiskusi dengan mereka, ia meniru 

mereka sehubungan dengan pencapaian mereka dalam hal 

keyakinan, kemoralan, kedermawanan, dan kebijaksanaan, ini 

yang disebut pertemanan yang baik.225  

Sementara dalam Puggalapaññatti, orang yang memiliki 

pergaulan yang baik adalah mereka yang berteman dengan orang 

yang berkeyakinan, bermoral, terpelajar, memiliki kesetiaan, 

dan kejujuran.226 

 
224 Na bhaje pāpake mitte, na bhaje purisādhame, bhajetha mitte kalyāṇe, 

bhejetha purisuttame. Dhp. 78.  
225 Katamā ca, byagghapajja, kalyāṇamittatā? Idha, byagghapajja, kulaputto 

yasmiṃ gāme vā nigame vā paṭivasati, tattha ye te honti – gahapatī vā 

gahapatiputtā vā daharā vā vuddhasīlino, vuddhā vā vuddhasīlino, 

saddhāsampannā, sīlasampannā, cāgasampannā, paññāsampannā – tehi 

saddhiṃ santiṭṭhati sallapati sākacchaṃ samāpajjati; yathārūpānaṃ 

saddhāsampannānaṃ saddhāsampadaṃ anusikkhati, yathārūpānaṃ 

sīlasampannānaṃ sīlasampadaṃ anusikkhati, yathārūpānaṃ 

cāgasampannānaṃ cāgasampadaṃ anusikkhati, yathārūpānaṃ 

paññāsampannānaṃ paññāsampadaṃ anusikkhati. A. IV. 282. 
226 Ye te puggalā saddhā sīlavanto bahussutā cāgavanto paññavanto, yā 

tesaṃ sevanā nisevanā saṃsevanā bhajanā sambhajanā bhatti sambhatti 

sampavaṅkatā. Pug. Pañ. 24. 
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Dalam Sigālovāda Sutta,227 Buddha menyebutkan empat 

jenis teman yang patut dijadikan teman dalam pergaulan, yaitu 

teman sejati (suhada mitta). Empat jenis teman yang baik adalah 

sebagai berikut: 

1. Teman yang suka menolong (upakāro mitto) 

Teman yang suka menolong memiliki ciri sebagai berikut:  

1) Ia menjagamu ketika engkau lengah (pamattaṃ 

rakkhati) 

2) Ia menjaga hartamu ketika engkau lengah (pamattassa 

sāpateyyaṃ rakkhati) 

3) Ia menjadi pelindungmu ketika engkau dalam 

ketakutan (bhītassa saraṇaṃ hoti) 

4) Ketika suatu pekerjaan telah selesai, ia membiarkan 

engkau memiliki dua kali dari yang engkau minta 

(uppannesu kiccakaraṇīyesu taddiguṇaṃ bhogaṃ 

anuppadeti) 

 

2. Teman di saat suka dan duka (samānasukhadukkho 

mitto) 

Teman di saat suka dan duka memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut: 

1) Ia memberitahukan rahasianya kepadamu (guyhamassa 

ācikkhati) 

2) Ia menjaga rahasiamu (guyhamassa parigūhati) 

3) Ia tidak akan membiarkanmu ketika engkau mengalami 

kemalangan (āpadāsu na vijahati) 

4) Ia bahkan akan mengorbankan hidupnya demi engkau 

(jīvitaṃpissa atthāya pariccattaṃ hoti) 

 
227 D. III. 187. 
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3. Teman yang menunjukkan hal baik (atthakhāyī mitto) 

Teman yang menunjukkan hal baik memiliki karakteristik 

sebagai berikut: 

1) Ia mencegahmu melakukan kejahatan (pāpā nivāreti) 

2) Ia mendukungmu melakukan kebaikan (kalyāṇe 

niveseti) 

3) Ia memberitahukan apa yang tidak engkau ketahui 

(assutaṃ sāveti) 

4) Ia menunjukkan jalan menuju alam surga (saggassa 

maggaṃ ācikkhati) 

 

4. Teman yang simpatik (anukampako mitto) 

Teman yang simpatik memiliki karakteristik sebagai 

berikut:  

1) Ia tidak bergembira di atas kemalangan yang 

menimpamu (abhavenassa na nandati) 

2) Ia turut bergembira atas keberuntunganmu (bhavenassa 

nandati) 

3) Ia menghentikan mereka yang berbicara buruk tentang 

kamu (avaṇṇaṃ bhaṇamānaṃ nivāreti) 

4) Ia menyetujui mereka yang menyanjungmu (vaṇṇaṃ 

bhaṇamānaṃ pasaṃsati) 

 

Teman yang harus dihindari adalah teman yang palsu 

(amittāmittapaṭirūpakā), yaitu sebagai berikut: 

1. Teman yang tamak atau bersifat parasit 

(aññadatthuharo) 

Teman yang tamak memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
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1) Ia selalu mengambil lebih banyak atau tamak 

(aññadatthuharo hoti) 

2) Ia memberi sedikit meminta banyak (appena 

bahumicchati) 

3) Ia melakukan sesuatu karena takut (bhayassa kiccaṃ 

karoti) 

4) Ia mencari demi keuntungan dirinya sendiri (sevati 

atthakāraṇā) 

 

2. Teman yang banyak bicara tetapi tidak berbuat 

sesuatu (vacīparamo) 

Teman yang banyak bicara tetapi tidak berbuat sesuatu 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Ia suka membicarakan masa lampau (atītena 

paṭisantharati) 

2) Ia suka membicarakan masa depan (anāgatena 

paṭisantharati) 

3) Ia mengucapkan omong kosong untuk belas kasihan 

(niratthakena saṅgaṇhāti) 

Syair Dhammapada memberikan gambaran betapa tidak 

berharganya ucapan yang bersifat omong kosong tanpa 

disertai dengan tindakan nyata. Buddha mengatakan 

bahwa bagaikan sekuntum bunga yang cantik tetapi tidak 

berbau harum, demikian pula sia-sia kata-kata baik yang 

diucapkan oleh orang yang tidak melaksanakannya.228 

 
228 Yathāpi ruciraṃ pupphaṃ vaṇṇavantaṃ agandhakaṃ evaṃ subhāsitā 

vācā aphalā hoti akubbato. Dhp. 51.  
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4) Ketika ada sesuatu yang harus dikerjakan, ia 

menghindar dengan alasan karena tidak mampu atau 

sehubungan dengan alasan tertentu (paccuppannesu 

kiccesu byasanaṃ dasseti) 

 

3. Teman penjilat (anuppiyabhānī) 

Teman penjilat memiliki ciri-ciri sebagai berikut:  

1) Ia menyetujui untuk perbuatan jahat (pāpakaṃpissa 

anujānāti) 

2) Ia menolak untuk perbuatan baik (kalyāṇaṃpissa 

nānujānāti) 

3) Ia memuji kita di hadapan kita (sammukhāssa vaṇṇaṃ 

bhāsati) 

4) Ia mencela kita di belakang (parammukhāssa avaṇṇaṃ 

bhāsati) 

 

4. Teman dalam berfoya-foya yang menyebabkan 

kerugian dan kehancuran (apāyasahāyo) 

Teman dalam berfoya-foya yang menyebabkan kerugian 

dan kehancuran memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Ia menjadi kawanmu ketika engkau sedang minum 

minuman keras 

(surāmerayamajjappamādaṭṭhānānuyoge sahāyo hoti) 

Terdapat enam bahaya dari akibat sering minum 

minuman keras. Bahaya-bahaya itu antara lain ia akan 

kehilangan harta kekayaan, semakin sering berselisih, 

mudah terserang penyakit, memperoleh reputasi buruk, 

terbongkar aibnya, dan kecerdasannya akan menjadi 
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melemah.229 Gemar mabuk-mabukan merupakan 

penyebab terjadinya keruntuhan.230 

2) Ia menjadi kawanmu ketika engkau sedang berkeliaran 

di jalan pada waktu yang tidak tepat (vikāla visikhā 

cariyānuyoge sahāyo hoti) 

Sigālovāda Sutta menyebutkan enam bahaya dari 

akibat berkeliaran di jalan-jalan pada waktu yang tidak 

tepat. Enam bahaya itu antara lain: ia tidak memiliki 

pertahanan dan perlindungan, anak, istri, dan harta 

kekayaan tidak terlindungi dan terjaga, ia akan 

dicurigai atas perbuatan-perbuatan jahat, ia menjadi 

sasaran desas-desus palsu, dan ia akan mengalami 

segala ketidaknyamanan.231 

3) Ia menjadi kawanmu ketika engkau mengunjungi 

tempat-tempat hiburan (samajjābhicaraṇe sahāyo hoti) 

Dikatakan bahwa ada beberapa bahaya ketika 

seseorang gemar berkunjung ke tempat-tempat hiburan. 

Seseorang pasti akan selalu berpikir, “Di manakah ada 

tarian-tarian, nyanyian-nyanyian, musik, bercerita, 

bertepuk tangan, dan permainan genderang?”232 Pada 

kesempatan yang lain, Buddha juga menyampaikan 

 
229 Sandiṭṭhikā dhanajāni, kalahappavaḍḍhanī, rogānaṃ āyatanaṃ, 

akittisañjananī, kopīnanidaṃsanī, paññāya dubbalikaraṇītveva chaṭṭhaṃ 

padaṃ bhavati. D. III. 182. 
230 Sn. 106.  
231 Attāpissa agutto arakkhito hoti, puttadāropissa agutto arakkhito hoti, 

sāpateyyaṃpissa aguttaṃ arakkhitaṃ hoti, saṅkiyo ca hoti pāpakesu ṭhānesu, 

abhūtavacanañca tasmiṃ rūhati, bahūnañca dukkhadhammānaṃ 

purakkhato hoti. Ime kho, gahapatiputta, cha ādīnavā 

vikālavisikhācariyānuyoge. D. III. 183. 
232 Kva naccaṃ, kva gītaṃ, kva vāditaṃ, kva akkhānaṃ, kva pāṇissaraṃ, kva 

kumbhathunanti. D. III. 183. 
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bahwa senang bermain perempuan, terlihat pergi 

dengan seorang pelacur, dan menghambur-hamburkan 

apa yang dimilikinya adalah penyebab terjadinya 

keruntuhan.233 

4) Ia menjadi kawanmu ketika engkau sedang berjudi 

(jūtappamādaṭṭhānānuyoge sahāyo hoti) 

Sigālovāda Sutta menguraikan enam bahaya akibat 

gemar berjudi, yaitu jika menang ia dibenci orang, jika 

kalah ia hanya bisa meratapi harta kekayaannya yang 

hilang, kehilangan harta kekayaan dengan sia-sia, 

perkataannya tidak akan dipercaya dalam suatu 

pergaulan, ia dipandang rendah oleh teman-temannya, 

ia tidak diinginkan sebagai calon menantu, karena 

orang-orang akan berkata bahwa dia adalah seorang 

penjudi dan tidak sesuai untuk menjaga istri.234 Di 

samping itu, Parābhava Sutta menyebutkan bahwa 

gemar berjudi adalah salah satu sebab terjadinya 

keruntuhan.235 

Penghindaran pergaulan yang tidak baik sangatlah penting 

untuk digarisbawahi. Buddha sendiri mengilustrasikan bahwa 

pergaulan yang buruk bagaikan seseorang yang mengikat ikan 

busuk dengan beberapa helai rumput kusa. Secara cepat atau 

lambat, rumput kusa tersebut pun akan menjadi berbau busuk 

 
233 Itthidhutto surādhutto, akkhadhutto ca yo naro; Laddhaṃ laddhaṃ 

vināseti, taṃ parābhavato mukhaṃ. Sn. 106.  
234 Jayaṃ veraṃ pasavati, jino vittamanusocati, sandiṭṭhikā dhanajāni, 

sabhāgatassa vacanaṃ na rūhati, mittāmaccānaṃ paribhūto hoti, 

āvāhavivāhakānaṃ apatthito hoti – ‘akkhadhutto ayaṃ purisapuggalo nālaṃ 

dārabharaṇāyā’ti. D. III. 183. 
235 Sn. 106.  
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pula. Sama halnya dengan orang yang bergaul dengan orang 

dungu, tentu akan menjadi tidak jauh beda dengannya, sehingga 

sulit untuk maju. Tetapi sebaliknya, orang yang mengikuti yang 

bijaksana adalah seperti orang yang membungkus bubuk tagara 

dengan dedaunan, sehingga dengan demikian daun itu akan 

berbau harum.236  

Diharapkan, melalui pergaulan dengan teman-teman yang 

tepat dapat menjadikan seseorang menjadi lebih baik dalam hal 

moral sekaligus praktik spiritual. Keharmonisan di dalam suatu 

pergaulan harus dijaga dengan baik sehingga akan membuat 

hubungan antar teman menjadi lebih baik. 

Sigālovāda Sutta kembali menjelaskan tentang hubungan 

timbal balik yang harus dilakukan antar teman.237 Di dalam Sutta 

ini dijelaskan lima cara seorang harus memperlakukan sahabat-

sahabat dan kawan-kawannya seperti arah Utara. Di sini 

seseorang harus memperlakukan temannya dengan: 

1. Bermurah hati (dānena) 

2. Berlaku ramah tamah (peyyavajjena) 

3. Memberikan bantuan (atthacariyāya) 

4. Memperlakukan mereka seperti ia memperlakukan dirinya 

sendiri (samānattatāya) 

5. Berbuat sebaik ucapannya (avisaṃvādanatāya) 

Asas timbal balik mengungkapkan bahwa seorang teman 

juga memiliki tugas, tanggung jawab, serta aspek balas jasa yang 

 
236 Pūtimacchaṃ kusaggena, yo naro upanayhati; Kusāpi pūti vāyanti, evaṃ 

bālūpasevanā. Tagarañca palāsena, yo naro upanayhati; Pattāpi surabhi 

vāyanti, evaṃ dhīrūpasevanā.  It. 68. 
237 D. III. 190. 
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hendaknya ditunjukkan kepada kita. Seorang teman yang baik 

akan memperlakukan kita dalam lima cara, yaitu: 

1. Melindungi sewaktu kita lengah (pamattaṃ rakkhanti) 

2. Melindungi harta milik kita sewaktu lengah (pamattassa 

sāpateyyaṃ rakkhanti) 

3. Menjadi pelindung sewaktu kita berada dalam bahaya 

(bhītassa saraṇaṃ honti) 

4. Tidak akan meninggalkan sewaktu kita sedang dalam 

kesulitan (āpadāsu na vijahanti) 

5. Menghormati keluarga kita (aparapajā cassa paṭipūjenti) 

Aṅguttara Nikāya memberikan kriteria lain seorang teman 

yang patut dijadikan sahabat baik, yaitu memberikan apa yang 

sulit diberikan (duddadaṃ dadāti), melakukan hal yang sulit 

dilakukan (dukkaraṃ karoti), sabar dalam menanggung apa 

yang sulit ditanggung (dukkhamaṃ khamati).238 

Lebih lanjut, Buddha juga mengatakan kepada para 

bhikkhu hendaknya bergaul dengan bhikkhu yang memiliki 

tujuh kualitas ini, yaitu dia menyenangkan dan disukai (piyo), 

terhormat (garu), mulia (bhāvaniyo), dia memiliki keterampilan 

berbicara (vattā), dia sabar menjaga ucapan (vacanakkhamo), 

memberikan ceramah yang mendalam (gambhirañca katham 

kattā), dan dia tidak memerintahkan seseorang untuk melakukan 

yang salah (no caṭṭhāne niyojaye).239 

Membangun dan Mempertahankan Suasana Persahabatan 

Selain melakukan tanggung jawab sebagai teman seperti 

apa yang telah dijelaskan di atas, ada beberapa hal yang harus 

 
238 A. I. 286. 
239 A. IV. 32. 
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dilakukan untuk mempertahankan hubungan baik di antara 

mereka. Dalam Saṅgaha Sutta, Aṅgutara Nikāya, Buddha 

mengajarkan tentang hal-hal yang dapat menunjang suatu 

hubungan yang baik atau suasana persahabatan (saṅghāvatthu). 

Dalam Sutta ini, Buddha menyebutkan empat hal yang dapat 

menjadikan suasana persahabatan.240 Empat hal itu antara lain 

sebagai berikut: 

1. Dāna 

Dāna atau perbuatan memberi adalah suatu tindakan 

yang mampu menunjang suasana persahabatan atau 

hubungan yang baik. Dengan adanya perbuatan 

semacam ini yang dilakukan secara timbal balik, suatu 

hubungan akan dapat berjalan dengan lancar. Tali  

persahabatan dan persaudaraan akan terikat kuat 

apabila di antara mereka memiliki kepedulian untuk 

saling berbagi satu sama lain. Alavaka Sutta 

mengisahkan Yakkha Alavaka yang pada awalnya 

mengancam Buddha dan kemudian mengajukan 

pertanyaan tentang bagaimana caranya mendapatkan 

teman. Buddha mengatakan bahwa perbuatan memberi 

adalah hal yang membuat seseorang akan memperoleh 

teman.241 

 

2. Piyavācā 

Piyavācā adalah berbicara dengan ucapan yang 

menyenangkan. Ucapan yang menyenangkan atas dasar 

cinta kasih dan tidak disertai kebencian niscaya 

 
240 Cattārimāni, bhikkhave, saṅgahavatthūni. Katamāni cattāri? Dānaṃ, 

peyyavajjaṃ, atthacariyā, samānattatā. A. II. 32. 
241 Dadaṃ mittāni ganthati. Sn. 189. 
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membawa kedekatan yang harmonis, sehingga tidak 

menimbulkan permusuhan. Apabila ucapan ini 

dikembangkan, tidak bisa dipungkiri bahwa hubungan 

persahabatan akan berjalan harmoni tiada 

pertengkaran. Hal yang sering kali merusak hubungan 

baik biasanya dimulai dari ucapan yang tidak 

menyenangkan di hati, maka dalam menjalin kedekatan 

yang harmonis diperlukannya ucapan yang 

menyenangkan. 

 

3. Atthacariyā 

Atthacariyā adalah melakukan hal-hal yang berguna 

bagi orang lain. Tolong menolong, membantu orang 

lain, tidak merepotkan orang lain, dan berusaha sebaik 

mungkin untuk menjadi orang yang berguna bagi siapa 

pun adalah bentuk dari melakukan hal yang berguna. 

Dalam hal persahabatan, sebisa mungkin seseorang 

hendaknya dapat melakukan hal yang berguna bagi 

para sahabatnya. Dengan perbuatan semacam ini, 

suasana persahabatan akan berlangsung secara 

harmonis. 

 

4. Samānattatā 

Samānattatā adalah memiliki ketenangan batin dan 

tanpa kesombongan. Untuk dapat bersikap demikian, 

ada hal yang hendaknya dikorbankan yakni ego. 

Mengorbankan sedikit ego untuk mau menerima, 

rendah hati, tidak angkuh, dan tidak merasa sombong. 

Sebagai contoh, dapat terlihat bagaimana ia menyikapi 

permasalahan yang terjadi di antara dirinya dengan 
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teman-temannya. Ketika seseorang berada dalam 

kondisi perselisihan, bentuk dari Samānattatā adalah 

dengan tetap rendah hati dan tidak angkuh. 

Memberikan maaf kepada orang yang bersalah adalah 

salah satu contohnya. Seseorang tidak akan pernah 

memberikan maaf kepada orang yang bersalah padanya 

ketika ia masih memiliki ego yang sangat tinggi. Begitu 

juga, seseorang tidak akan mau minta maaf kepada 

orang lain ketika ia berego tinggi dan tidak mau 

mengalah walaupun secara jelas ia yang bersalah. 

 

Analisis Kontribusi Pergaulan Buddhis242 

Bergaul dengan orang yang baik dan bijak niscaya 

membawa banyak manfaat yang besar. Sebagai buktinya, 

beberapa khotbah Buddha yang dimuat dalam Tipiṭaka 

menunjukkan betapa besarnya fungsi dan kontribusi dari 

bergaul, berteman, dan bersahabat dengan orang yang bijak.  

Fungsi dan kontribusi dari penerapan pergaulan Buddhis 

antara lain: 

1. Sebagai cerminan nama baik. 

2. Sebagai faktor untuk menimbulkan kesejahteraan dan 

kebahagiaan. 

3. Sebagai penangkal kemerosotan. 

4. Sebagai roda yang membawa pada perkembangan dan 

kesejahteraan. 

 
242 Analisis manfaat pergaulan berikut merupakan hasil dari pengamatan 

berdasarkan kitab Tipiṭaka Pāli. Untuk studi lebih lanjut, lihat Medhacitto, S. 

Tri Saputra. 2015. Pergaulan Buddhis. Yogyakarta: Vidyāsena Production. 
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5. Sebagai berkah utama. 

6. Sebagai kontribusi dalam menumbuhkan kebijaksanaan. 

7. Sebagai perintis untuk melatih Jalan Mulia Berunsur 

Delapan. 

8. Sebagai langkah awal untuk merealisasi pencerahan. 

9. Sebagai faktor yang akan menyebabkan kematangan. 

10. Sebagai titik awal ketidaktahuan dan sebagai awal yang 

mewujudkan pengetahuan sejati dan pembebasan. 

11. Sebagai kontribusi dalam melenyapkan penderitaan. 

 

Penjelasan 

1) Sebagai Cerminan Nama Baik 

Seseorang yang bergaul, berteman, dan bersahabat 

dengan orang-orang yang baik dan bijaksana akan 

mendapat kontribusi dalam memunculkan nama baik. 

Kualitas orang yang kita jadikan teman merupakan bahan 

pertimbangan orang lain untuk menilai kualitas kita. 

Sebagaimana tertera dalam Sukhapatthanā Sutta, 

Itivuttaka, bergaul dengan orang bijaksana bagaikan 

membungkus bubuk tagara dengan dedaunan, sehingga 

daun tersebut akan menuai bau harum itu.243 Seperti apa 

pergaulan yang dimiliki seseorang, itu akan memberikan 

gambaran kualitas hidup seseorang. Kualitas hidup 

seseorang sangat bergantung pada kualitas hubungan 

seseorang dengan orang-orang di sekitarnya. Maka 

dikatakan bahwa orang macam apa yang dijadikan teman, 

 
243 Tagarañca palāsena, yo naro upanayhati; 

Pattāpi surabhi vāyanti, evaṃ dhīrūpasevanā. It. 68. 
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siapa yang diajaknya bergaul, kualitas dia akan menjadi 

sama dengan temannya itu.244 

 

2) Sebagai Faktor Menimbulkan Kesejahteraan dan 

Kebahagiaan 

Pertemanan yang baik pasti akan mengarah pada 

dampak yang baik pula. Dampak positif diperoleh dari 

hubungan tersebut, baik secara subjektif maupun objektif. 

Dalam Dighajāṇu Sutta,245 Aṅguttara Nikāya,246 Buddha 

menyatakan bahwa persahabatan dan hubungan dekat 

dengan orang yang baik adalah salah satu hal yang 

menimbulkan kesejahteraan dan kebahagiaan.  

Pertemanan yang baik merupakan salah satu dari 

empat hal yang membawa kesejahteraan seorang perumah 

tangga dalam kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya. 

Selain pencapaian usaha yang gigih (uṭṭhānasampadā), 

pencapaian perlindungan (ārakkhasampadā), kehidupan 

yang seimbang (sammajivitā), pertemanan yang baik 

(kalyāṅamittata) juga merupakan faktor yang mendorong 

dan mengondisikan kesejahteraan dan kebahagiaan.  

3) Sebagai Penangkal Kemerosotan 

Ajaran Buddha tentang ketidakmerosotan 

sebagaimana yang diulas di dalam Dutiyasattaka Sutta, 

Aṅguttara Nikāya, Buddha mengidentifikasikan bahwa 

 
244 Yādisaṃ kurute mittaṃ, yādisaṃ cūpasevati; 

Sa ve tādisako hoti, sahavāso hi tādiso. It. 67. 
245 Dighajāṇu Sutta juga dikenal dengan Vyagghapajja Sutta. 
246 A. IV. 281. 



146 

 

ada tujuh prinsip yang mana jika dipraktikkan tidak akan 

membawa kemerosotan, tetapi akan membawa pada 

kemajuan. Salah satu dari tujuh prinsip itu adalah tidak 

bergaul dengan teman-teman yang buruk, kawan-kawan 

yang buruk, dan sahabat-sahabat yang buruk.247 

4) Sebagai Roda yang Membawa pada Perkembangan 

dan Kesejahteraan 

Sebagaimana sebuah kereta yang mengantarkan 

seseorang untuk mencapai tujuan, roda dari sebuah kereta 

memiliki peran yang sangat penting. Jika tidak ada roda, 

kereta pun tidak akan bisa berjalan. Demikian juga, untuk 

mencapai perkembangan dan kesejahteraan, Buddha 

memberikan ajaran tentang empat roda (cakka), yang 

mana roda-roda ini dapat mengondisikan seseorang untuk 

melaju ke arah kemajuan dan kesejahteraan.  

Cakka Sutta, Aṅguttara Nikāya248 memberikan 

rincian mengenai empat roda yang digunakan untuk 

melaju ke arah kemajuan dan kesejahteraan. Bergaul 

dengan orang-orang yang baik atau bersandar dengan 

orang yang mulia (Sappurisūpassayo) merupakan salah 

satu dari empat roda itu.  

5) Sebagai Berkah Utama 

Sebagaimana yang terulas dalam khotbah tentang 

berkah, Maṅgala Sutta, pergaulan yang baik adalah awal 

 
247 Na pāpamittā bhavissanti na pāpasahāyā na pāpasampavaṅkā. A. IV. 

22. 
248 A. II. 32. 
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dari semua berkah yang lainnya. Pergaulan yang baik 

menjadi langkah awal untuk memperoleh berkah yang 

lebih tinggi. Ibarat seseorang yang ingin naik tangga, 

pergaulan yang tepat adalah anak tangga yang akan 

menjadi pijakan awal sebelum melangkah ke anak tangga 

berikutnya. Dengan pergaulan yang baik, seseorang akan 

terkondisikan untuk dapat melakukan praktik berkah yang 

lebih tinggi. Yang dibutuhkan dalam mengondisikan 

berkah yang lainnya adalah dengan pergaulan yang baik, 

yaitu tidak bergaul dengan orang-orang dungu dan bergaul 

dengan orang-orang bijak. Buddha mengatakan bahwa 

tidak bergaul dengan orang dungu dan bergaul dengan 

orang bijak adalah berkah utama.249 

6) Sebagai Kontribusi dalam Menumbuhkan 

Kebijaksanaan 

Untuk dapat menumbuhkan kebijaksanaan 

seseorang, dalam Paññāvuddhi Sutta, Aṅguttara Nikāya, 

tercatat ada empat hal yang akan menjadi penopang untuk 

tumbuhnya kebijaksanaan. Dari empat hal itu, pergaulan 

dengan orang-orang yang bijak adalah awal dari semuanya 

(sappurisasaṃsevo). Setelah pergaulan yang baik, 

kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan Dhamma 

yang baik (saddhammasavanaṃ). Kemudian ditopang 

dengan perhatian yang tepat (yonisomanasikāro), dan 

praktik yang sesuai Dhamma 

(dhammānudhammappaṭipatti). Empat hal ini adalah yang 

 
249 Asevanā ca bālānaṃ, paṇḍitānañca sevanā. Sn. 262. 
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akan menopang pertumbuhan kebijaksanaan.250 Dalam 

Bahukāra Sutta, Empat hal ini juga disebut sebagai 

Dhamma yang sangat berguna untuk manusia.251 

Sangat jelas kontribusi dari pergaulan dengan orang-

orang bijak berfungsi untuk menopang kebijaksanaan. 

Bersama orang-orang bijak inilah seseorang akan dapat 

mempelajari dan meniru kebijaksanaan dari orang yang 

bijak. Sebagaimana dalam Sarabhaṅga Jātaka, ada sebuah 

pertanyaan dari Sakka kepada Bodhisatta tentang apa yang 

harus dilakukan seseorang untuk mendapatkan 

kebijaksanaan, jalur perbuatan apa dan bagaimana yang 

harus diikuti? Sebagai jawabannya adalah bergaul dengan 

orang yang berpengalaman, yang cerdas, yang terdidik, 

dengan bertanya kepada mereka akan mendapatkan 

kebijaksanaan: Nasihat-nasihat baik dari mereka harus 

didengar dan dihargai, karena dengan demikianlah 

seseorang dapat menjadi bijak.252 

7) Sebagai Perintis untuk Melatih Jalan Mulia Berunsur 

Delapan 

Sering dikatakan bahwa pergaulan yang baik selalu 

menjadi dasar dalam membangun kebaikan yang lebih 

tinggi. Ibarat tangga, pergaulan merupakan tahapan awal 

yang akan mendukung berlangsungnya proses naik. 

 
250 A. II. 245.  
251 Cattārome, bhikkhave, dhammā manussabhūtassa bahukārā honti. 

Katame cattāro? Sappurisasaṃsevo, saddhammasavanaṃ, 

yonisomanasikāro, dhammānudhammappaṭipatti. A. II. 246. 
252 Sevetha vuddhe nipuṇe bahussute, uggāhako ca paripucchako siyā; 

Suṇeyya sakkacca subhāsitāni, evaṃkaro paññavā hoti macco. J. 552. 83. 
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Sebelum seseorang melangkah ke anak tangga yang 

berikutnya, seseorang harus melangkah pada anak tangga 

yang sebelumnya. Demikian juga dalam menapak jalan 

Buddhis, pergaulan yang baik sangat menentukan 

bagaimana seseorang akan menapaki jalan tersebut. 

Dalam Saṁyutta Nikāya,253 Buddha juga menasihati 

para bhikkhu tentang pentingnya sahabat baik sebagai 

perintis untuk mengembangkan dan melatih Jalan Mulia 

Berunsur Delapan. Buddha mengatakan bahwa pelopor 

dan perintis bagi munculnya Jalan Mulia Berunsur 

Delapan yaitu persahabatan yang baik. Maka jika 

seseorang memiliki sahabat yang baik ia akan 

mengembangkan dan melatih Jalan Mulia Berunsur 

Delapan ini. 

Di lain kesempatan, dalam Saṁyutta Nikāya, 

diceritakan bahwa Ānanda pernah berkata kepada Buddha, 

“Menurut saya memiliki teman yang baik adalah separuh 

dari kehidupan suci.” Tetapi Buddha menjawab, “Tidak 

demikian Ānanda, tidak demikian! Teman, kawan, dan 

sahabat yang baik adalah seluruh dari kehidupan suci.” 

Hal ini dikarenakan seseorang akan dapat melangkah 

untuk mempraktikkan Jalan Mulia Berunsur Delapan.254  

8) Sebagai Langkah Awal untuk Merealisasi Pencerahan 

Pergaulan dengan orang bijak sangatlah ditekankan 

oleh ajaran Buddha. Kontribusi pergaulan yang baik 

 
253 S. V. 30. 
254 S. I. 88. 
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tampak sangat besar dalam mewujudkan pencerahan, yang 

merupakan tujuan dari ajaran Buddha. Sebuah penjelasan 

dalam Sambodhi Sutta, Aṅguttara Nikāya255 mencatat 

bahwa dalam proses menuju pencerahan, pergaulan 

dengan teman yang baik, kawan yang baik, sahabat yang 

baik merupakan sebab terdekat yang dapat mengawali 

langkah menuju pencerahan. 

Teman, kawan, dan sahabat yang baik memiliki 

relevansi dalam memperoleh pencerahan, karena ketika 

seorang bhikkhu memiliki teman, kawan, dan sahabat 

yang baik, maka dapat diharapkan bahwa ia akan menjadi 

lebih bermoral, menjadi seorang yang dengan terkendali 

dalam Patimokkha, akan berlatih di dalamnya. Ia akan 

mendengar khotbah yang berhubungan dengan kehidupan 

kepetapaan yang kondusif untuk membuka batin. Ia akan 

membangkitkan semangat untuk meninggalkan hal-hal 

yang tidak baik, tidak mengabaikan tugas, dan melatih hal-

hal yang baik. Ia akan menjadi bijaksana, memiliki 

kebijaksanaan yang melihat muncul dan lenyapnya segala 

sesuatu, dan mengarah menuju hancurnya penderitaan 

secara total. 

9) Sebagai Faktor yang Akan Menyebabkan 

Kematangan  

Meghiya Sutta dalam Udāna menceritakan Bhikkhu 

Meghiya memohon kepada Buddha untuk diizinkan 

bermeditasi sendiri di hutan Mangga. Beberapa kali 

Buddha belum mengizinkannnya, namun karena Bhikkhu 

 
255 A. IV. 351. 



Aspek Sosiologi dalam Sigālovāda Sutta 

151 

 

Meghiya ini terus mendesak, akhirnya Buddha 

mengizinkannya. Selang beberapa waktu ketika Bhikkhu 

Meghiya bermeditasi di hutan, pikiran-pikiran buruk 

selalu muncul. Hingga akhirnya Bhikkhu Meghiya 

memutuskan untuk kembali menghadap Buddha. 

Kemudian Buddha mengatakan bahwa “Ketika 

pembebasan pikiran belum matang, ada lima hal yang 

akan menyebabkan kematangannya”. Salah satu dari lima 

tersebut, Buddha mengawalinya dengan menyatakan 

bahwa seorang bhikkhu yang mempunyai teman, kawan 

yang baik, dan sahabat yang baik adalah faktor pertama 

yang menyebabkan kematangannya.256 

Dikatakan bahwa jika seorang bhikkhu memiliki 

teman yang baik, maka diharapkan dari seorang bhikkhu 

yang mempunyai teman, kawan, dan sahabat yang baik; 

bahwa ia berbudi luhur, ia hidup dengan mematuhi 

peraturan Patimokkha, yang dilengkapi dengan tindakan 

dan usaha, bahwa ketika melihat bahaya dari kesalahan 

sekecil apa pun, dia akan berlatih dalam peraturan yang 

telah ia terima. Ia akan memperoleh dengan tekadnya 

sendiri, tanpa masalah dan kesulitan, percakapan yang 

tidak menyombongkan diri, yang merupakan bantuan 

dalam membuka pikiran. Ia akan hidup dengan usaha yang 

dikerahkan, bersemangat, ulet, dan tekun sehubungan 

 
256 Idha, meghiya, bhikkhu kalyāṇamitto hoti kalyāṇasahāyo 

kalyāṇasampavaṅko. Aparipakkāya, meghiya, cetovimuttiyā ayaṃ paṭhamo 

dhammo paripākāya saṃvattati. Ud. 36. 
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dengan hal-hal yang bermanfaat. Ia akan bijaksana, 

dilengkapi dengan pemahaman yang menembus seperti 

para Ariya mengenai muncul dan lenyapnya sehingga 

menuju pada akhir penderitaan secara total. 

10) Sebagai Titik Awal Ketidaktahuan dan Sebagai Awal 

yang Mewujudkan Pengetahuan Sejati dan 

Pembebasan 

Ketika Buddha menguraikan tentang bagaimana 

titik awal dari ketidaktahuan, tidak bergaul dengan orang-

orang yang bajik atau bergaul dengan orang yang salah 

adalah kondisi pertama yang akan mewujudkan 

ketidaktahuan. Ketidaktahuan tidak hanya didukung 

dengan satu kondisi tunggal, tetapi ada banyak kondisi. 

Yang mendasari terbentuknya ketidaktahuan adalah 

pergaulan yang salah atau tidak mau bergaul dengan 

orang-orang bijak. Ketika seseorang tidak mau bergaul 

dengan orang bijak, mereka tidak akan mendengarkan 

Dhamma sejati. Karena tidak mendengarkan Dhamma 

sejati, mereka tidak akan memiliki keyakinan. Karena 

tidak memiliki keyakinan, mereka tidak akan memiliki 

perhatian yang saksama. Karena tidak memiliki perhatian 

yang seksama, mereka kurang memiliki perhatian dan 

pemahaman yang jernih. Karena kurang memiliki 

perhatian dan pemahaman yang jernih, mereka tidak 

memiliki pengendalian indra. Karena tidak memiliki 

pengendalian indra, mereka melakukan tiga jenis 

perbuatan salah. Karena melakukan tiga jenis perbuatan 

salah, mereka membuat lima rintangan. Lima rintangan ini 

yang mengisi ketidaktahuan. 
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Demikian juga tentang bagaimana memperoleh 

pengetahuan sejati, pergaulan dengan orang-orang bijak 

adalah yang menjadi landasan seseorang untuk 

mewujudkan pengetahuan sejati. Ketika seseorang mau 

bergaul dengan orang-orang bijak, mereka akan 

mendengarkan Dhamma sejati. Karena mendengarkan 

Dhamma sejati, mereka akan memiliki keyakinan. Karena 

memiliki keyakinan, maka mereka akan memiliki 

perhatian yang saksama. Karena memiliki perhatian yang 

saksama, mereka memiliki perhatian dan pemahaman 

yang jernih. Karena memiliki perhatian dan pemahaman 

yang jernih, mereka  memiliki pengendalian indra. Karena 

memiliki pengendalian indra, mereka melakukan tiga jenis 

perbuatan baik. Karena melakukan tiga jenis perbuatan 

baik, mereka menegakkan perhatian. Karena menegakkan 

perhatian, mereka mengisi tujuh faktor pencerahan. 

Karena mengisi tujuh faktor pencerahan, mereka 

memperoleh pengetahuan sejati dan pembebasan.257 

11) Sebagai Kontribusi dalam Melenyapkan Penderitaan 

Kontribusi pergaulan dengan orang-orang yang 

tepat memang begitu berpengaruh dalam membantu 

perealisasian tujuan akhir dari ajaran Buddha. Seperti 

yang tercantumkan dalam Māgandiya Sutta, Majjhima 

Nikāya,258 Buddha memberikan nasihat kepada 

 
257 A. V. 114. 
258 M. I. 512. 
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pengembara Māgandiya untuk senantiasa bergaul dengan 

orang-orang yang benar.  

Alasannya adalah karena ketika seseorang bergaul 

dengan orang-orang benar, maka seseorang akan 

mendengarkan Dhamma yang benar. Karena telah 

mendengarkan Dhamma yang benar, maka seseorang akan 

berlatih sesuai dengan Dhamma yang benar. Karena 

seseorang berlatih sesuai dengan Dhamma yang benar, 

maka seseorang akan mengetahui dan melihat untuk 

melenyapkan kemelekatan. Dengan lenyapnya 

kemelekatan maka lenyap pula penjelmaan; dengan 

lenyapnya penjelmaan, maka lenyap pula kelahiran; 

dengan lenyapnya kelahiran, maka lenyap pula usia tua 

dan kematian, dukacita, ratapan, kesakitan, kesedihan, dan 

keputus-asaan. Dengan demikian seluruh kumpulan 

penderitaan akan lenyap. 
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Bagian VII 

Arah Bawah: Hubungan Timbal Balik antara Karyawan 

dengan Majikan 

Pada bab ini kita akan membahas tentang simbolisasi dari 

arah bawah yang diartikan sebagai hubungan timbal balik antara 

karyawan dengan majikan. Hubungan antara karyawan dan 

majikan yang diberikan oleh Buddhisme berbeda dengan tradisi 

India sebelumnya. Buddha memandang hubungan antara 

majikan dan karyawan bersifat timbal balik. 

Majikan 

Seseorang yang memiliki banyak pekerjaan sementara 

dirinya sendiri tidak mampu mengatasi secara pribadi boleh saja 

meminta bantuan orang lain untuk membantu meringankan 

pekerjaannya. Seseorang menyadari tentang kapasitas 

kemampuan mereka masing-masing. Seseorang belum tentu 

bisa menguasai seluruh ilmu pengetahuan untuk menggerakkan 

proyek kerja yang mereka targetkan. Oleh karenanya, seseorang 

membutuhkan orang lain untuk membantu mengatasi semua 

pekerjaan secara bersama-sama. 

Majikan membutuhkan bantuan para karyawan untuk 

menyelesaikan pekerjaan. Karyawan bekerja di bawah 

pengawasan majikan karena karyawan dipilih majikan untuk 

membantu pekerjaanya dengan upah yang dijanjikan sebagai 

balas jasa atas apa yang telah mereka lakukan. 

Posisi majikan dengan karyawan dalam agama Buddha 

berlangsung secara timbal balik. Majikan membutuhkan 

karyawan, demikian pula karyawan membutuhkan majikan. 

Mereka saling membutuhkan satu sama lain. Seorang majikan 
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yang mempunyai pekerjaan yang begitu banyak tidak akan 

terselesaikan tanpa bantuan pekerja atau karyawan.  

Majikan tidak seharusnya memperlakukan karyawan 

sebagai kaum bawah yang dapat dinjak-injak sesuai apa yang dia 

inginkan. Agama Buddha mengajarkan para pengikutnya untuk 

tidak mendiskriminasi para karyawan sebagai budak 

sebagaimana yang telah terpola di India pada waktu itu.  

Di zaman sebelum Buddha, orang-orang terdiskriminasi 

dengan adanya sistem kasta. Orang berkasta rendah selalu 

dianggap bawah dan mendapat posisi yang kurang 

menguntungkan. Para budak dan pekerja kasar adalah orang-

orang berkasta Sudda.259 Dengan demikian pengertian karyawan 

atau budak di waktu itu selalu diidentifikasikan sebagai orang 

rendah dan pantas menerima perlakuan kasar.260 

Bahkan sampai sekarang, ada beberapa negara yang masih 

menganggap pembantu adalah budak yang dapat diperlakukan 

sesuka hatinya oleh majikannya. Perlakuan dengan tindakan 

kekerasan dan pelecehan seksual terhadap pembantu dianggap 

 
259 Berdasarkan Rig Veda, Purusha Sukta (RV 10.90.11-12), Brahma 

menciptakan Viratpurusha yang dari mulut Brāhmaṇa dilahirkan, Ksatriya 

dari bahu, Vaisya dari paha, dan Sudra dari kaki (Brāhmano asya 

mukhamāsid, bāhurājanyah krtah, ūruh tadsya yad vaisyam, padbhyām 

sūdro ajāyata). Dari adanya kasta ini yang menyebkan Brahmana mendapat 

posisi yang paling tinggi dan bertugas memimpin upacara kurban, Ksatriya 

sebagai raja atau prajurit, Vaisya sebagai pedagang atau petani, sementara 

Sudra sudah ditakdirkan menjadi budak yang bersedia melayani tiga kasta di 

atasnya. 
260 Menurut Manu, bahkan Brahmana dapat meminta kaum Sudda untuk 

menjadi budak entah itu dibayar atau tidak. Lihat Omvedt, Gail. 2003. 

Buddhism in India: Challenging Brahmanism and Caste. New Delhi: Sage 

Publications. hlm. 70 
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wajar. Beberapa kepercayaan juga mengatakan bahwa pembantu 

adalah budak untuk majikan, bahkan juga sebagai budak seksual 

bila majikan menghendakinya. 

Buddha telah berusaha mendobrak sistem kasta yang 

membuat masyarakat terdiskriminasi. Karena menurut Buddha, 

mulia dan tidaknya seseorang tidak ditentukan dari kelahiran, 

melainkan dari perbuatannya. Pekerjaan seseorang juga tidak 

ditentukan dari keluarga mana ia dilahirkan, melainkan dari 

kemampuan yang ia miliki. 

Buddha juga menambahkan bahwa karyawan seharusnya 

tidak diperlakukan secara kasar oleh atasan, karena biar 

bagaimanapun, berkat karyawan semua pekerjaan akan terbantu 

terselesaikan. Oleh karena itu, berdasarkan Sigālovāda Sutta,261 

Buddha memberikan lima cara seorang majikan memperlakukan 

karyawan-karyawannya seperti arah bawah, yaitu antara lain: 

1. Memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan 

mereka (yathābalaṃ kammantasaṃvidhānena) 

2. Memberikan mereka makanan dan upah 

(bhattavetanānuppadānena) 

3. Merawat mereka sewaktu mereka sakit 

(gilānupaṭṭhānena) 

4. Membagi sesuatu yang spesial dan enak kepadanya 

(acchariyānaṃ rasānaṃ saṃvibhāgena) 

5. Memberikan libur pada waktu-waktu tertentu (samaye 

vossaggena) 

 

 

 
261 D. III, 191. 
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Penjelasan 

1) Memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan 

mereka (yathābalaṃ kammantasaṃvidhānena) 

Majikan membutuhkan karyawan untuk membantu 

pekerjaan mereka. Majikan akan menentukan apa yang 

seharusnya dilakukan untuk membantunya. Tidak 

semestinya majikan bertindak seenaknya sendiri terhadap 

karyawannya. Seorang majikan perlu mengetahui 

keterbatasan kemampuan karyawannya sehingga ia akan 

tahu ini sesuai dengan kemampuannya atau tidak.  

Menurut Sutta ini, seorang majikan harus memberikan 

pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. 

Apabila suatu pekerjaan diberikan di luar kemampuan 

mereka, ini akan memberatkan seorang karyawan untuk 

mengerjakannya dengan baik. Seorang majikan 

seharusnya tidak mempekerjakan anak di bawah umur 

yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa. Demikian 

juga seorang majikan seharusnya tidak mempekerjakan 

wanita pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki 

atau sebaliknya.262 

2) Memberikan mereka makanan dan upah 

(bhattavetanānuppadānena) 

Seseorang mencari pekerjaan untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya sendiri atau kelurganya. Mereka 

bekerja menjadi seorang karyawan berharap untuk 

 
262 Yathābalaṃ kammantasaṃvidhānenāti daharehi kātabbaṃ mahallakehi, 

mahallakehi vā kātabbaṃ daharehi, itthīhi kātabbaṃ purisehi, purisehi vā 

kātabbaṃ itthīhi akāretvā tassa tassa balānurūpeneva 

kammantasaṃvidhānena. D.A. III. 956. 
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mendapatkan upah demi memenuhi kebutuhannya. 

Seorang majikan yang sudah dibantu dalam 

menyelesaikan pekerjaanya, harus berterima kasih dan 

memberikan balas jasa. Sigālovāda Sutta mengatakan 

bahwa seorang majikan berkewajiban memberikan 

makanan dan upah kepada karyawannya.  

Upah yang diberikan haruslah seimbang dengan apa 

yang dikerjakannya. Seorang majikan tidak boleh 

memberikan gaji seenaknya sendiri tanpa 

mempertimbangkan usaha yang dibutuhkan karyawan 

dalam mengerjakannya. Dunia modern, pemberian gaji 

kepada pekerja tidak hanya bergantung pada usaha yang 

dilakukannya, tetapi juga tergantung pada jabatan yang 

didudukinya. Untuk memperoleh jabatan yang tinggi tentu 

bukanlah hal yang gampang, seseorang mesti memiliki 

kemampuan lebih, terpelajar, dan menguasai keterampilan 

untuk menangai pekerjaan itu. Oleh karena itu, semakin 

tinggi jabatan yang dimiliki seseorang, umumnya semakin 

tinggi pula upah yang harus diberikan terhadapnya. Pada 

intinya kualifikasi seseorang memengaruhi nilai gaji yang 

harus diberikan kepadanya.  

3) Merawat mereka sewaktu mereka sakit 

(gilānupaṭṭhānena) 

Majikan diharapkan mampu memberikan hari libur 

bagi karyawannya. Ketika seorang karyawannya sedang 

sakit, sudah menjadi kewajiban seorang majikan harus 

memberikan perhatian terhadapnya. Seorang majikan 

tidak boleh memaksakan karyawannya yang sedang tidak 

sehat untuk bekerja. Mereka membutuhkan istirahat. 
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Maka majikan harus memberikannya waktu untuk tidak 

bekerja sampai kesehatannya pulih kembali. 

Karyawannya yang sedang sakit tidak hanya harus 

diberikan waktu istirahat, tetapi mereka seharusnya 

diberikan kepedulian lebih berupa obat-obatan dan 

perawatan.263 Sebenarnya ini tidak harus pada saat 

karyawannya sakit. Sekalipun seorang karyawan dalam 

keadaan sehat, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja 

juga harus diberikan. 

4) Membagi sesuatu yang spesial dan enak kepadanya 

(acchariyānaṃ rasānaṃ saṃvibhāgena) 

Seorang majikan yang memiliki barang atau 

makanan layak yang cukup hendaknya memiliki perhatian 

untuk diberikan kepada karyawan yang membantunya. 

Seorang majikan seharusnya tidak bersikap acuh tak acuh 

kepada orang-orang yang membantunya. Bahkan akan 

jauh lebih baik jika sesekali seorang majikan memberikan 

barang atau makanan yang berbeda dengan biasanya. 

Misalnya, biasanya di hari-hari tertentu seperti hari Tri 

Suci Waisak, Imlek, Ramadhan, seorang majikan 

memberikan bonus tambahan. 

Kitab komentar menunjukkan bahwa barang-barang 

kebutuhan dan juga makanan seharusnya diberikan sesuai 

dengan kebutuhan pekerja. Kebutuhan orang yang belum 

menikah dan yang sudah menikah adalah berbeda. 

 
263 Gilānupaṭṭhānenāti aphāsukakāle kammaṃ akāretvā 

sappāyabhesajjādīni datvā paṭijagganena; D.A. III. 956. 
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Makanya biasanya majikan akan memberikan sesuatu 

berdasarkan kebutuhan karyawannya.  

5) Memberikan libur pada waktu-waktu tertentu (samaye 

vossaggena) 

Seorang karyawan juga sama halnya dengan 

manusia-manusia pada umumnya membutuhkan waktu 

untuk beristirahat. Manusia tidakla sama dengan robot 

atau mesin. Hari libur bagi karyawan sungguh diperlukan 

untuk melepas penat dalam urusan kerja. Karyawan 

membutuhkan masa-masa liburan di mana mereka dapat 

menghabiskan waktu untuk menyegarkan pikiran dan 

sekaligus meluangkan waktu untuk keluarga. Biasanya di 

hari-hari raya, karyawan mendapat waktu liburan. Inilah 

yang diharapkan dari Sutta ini. Seorang majikan harus 

tahu kebutuhan karyawannya. Oleh karena itu, majikan 

seharusnya memberikan waktu cuti beberapa hari kepada 

karyawannya. Di samping itu, majikan seharusnya 

memberikan waktu cuti di saat karyawan memiliki 

kewajiban lain yang harus dilakukan, seperti menghadiri 

acara keluarga. Selain itu, seorang majikan juga perlu 

memberikan waktu kepada karyawan untuk melakukan 

kegiatan keagamaan sesuai dengan ajaran yang dianutnya.  

 

Karyawan 

Di India waktu itu terdapat sistem kasta. Masyarakat 

digolongkan berdasarkan kastanya. Terdapat empat kasta yang 

diakui, antara lain Brahmana, Khattiya, Vessa, dan Sudda. 

Pekerjaan mereka juga ditentukan berdasarkan kasta. Bagi kasta 

brahmana mereka adalah sebagai perantara kegiatan 
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keagamaan. Bagi mereka yang berkasta khattiya berkerja 

sebagai pejabat pemerintahan. Mereka yang berkasta vessa 

berkerja sebagai pedagang atau petani. Sementara mereka yang 

berkasta sudda hanya bisa bekerja sebagai buruh kasar atau 

budak. Namun menurut Buddha, siapapun boleh bekerja sebagai 

apa pun tanpa ikatan kasta. Buddha tidak menyetujui sistem 

kasta. Orang yang bekerja sebagai karyawan pun tidak harus 

orang-orang yang berkasta sudda. Menjadi karyawan juga 

bukanlah pekerjaan yang hina, asalkan tidak manyimpang dari 

kebenaran. 

Karyawan tidak seharusnya dipandang sebagai orang yang 

hina. Biar bagaimanapun berkat karyawan pekerjaan-pekerjaan 

yang tidak bisa dilakukan oleh majikan sendiri bisa terbantu 

berkat bantuan karyawan. 

Seorang majikan yang memerlukan bantuan karyawan 

seharusnya juga mempertimbangkan karyawannya. Karyawan 

atau pekerja seharusnya orang yang menjalankan pancasila 

buddhis, tanpa prasangka, dan dengan hati-hati menjauhi hal-hal 

yang menyebabkan keruntuhan kekayaan.264 

Agar hubungan antara majikan dan karyawan berjalan 

dengan harmoni, satu sama lain harus mengerti tugas dan 

kewajiban yang harus dilakukannya. Sebagai karyawan, terdapat 

tugas dan kewajiban yang harus dilakukan terhadap majikannya. 

Sigālovāda Sutta265 merangkum apa saja yang harus dilakukan 

karyawan terhadap majikannya: 

 
264 Nanayakkara, Sanath. Buddhist Philosophy, History, and Culture. hlm. 

356. 
265 D. III. 191. 
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1. Bangun pagi lebih awal daripada majikannya 

(pubbuṭṭhāyino) 

2. Merebahkan diri untuk beristirahat setelah majikannya 

(pacchā nipātino) 

3. Merasa puas dengan apa yang diberikan kepadanya 

(dinnādāyino) 

4. Melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan baik 

(sukatakammakarā) 

5. Memuji keharuman nama majikannya di mana pun mereka 

berada (kittivaṇṇaharā) 

 

Penjelasan 

1) Bangun pagi lebih awal daripada majikannya 

(pubbuṭṭhāyino) 

Seorang karyawan atau pembantu yang secara 

khusus tinggal satu rumah dengan majikan seharusnya 

bagun lebih awal daripada majikannya. Ini bermaksud 

supaya pembantu mempersiapkan apa yang dibutuhkan 

majikan sebelum majikannya bangun. Seperti pada 

umumnya, pembantu harus mempersiapkan makanan 

untuk majikannya sebelum mereka berangkat kerja. Maka, 

seorang pembantu diharapkan bangun lebih awal supaya 

ketika majikannya siap untuk berangkat kerja, semua 

pekerjaan rumah termasuk mempersiapkan makanan 

sudah siap. Kalau dalam konteks perkantoran atau tempat 

usaha, seorang karyawan atau pekerja harus berangkat 

lebih awal agar tidak terlambat masuk. 

2) Merebahkan diri untuk beristirahat setelah majikannya 

(pacchā nipātino) 
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Berangkat tidur setelah majikannya bermaksud 

supaya ketika majikannya membutuhkan bantuan, 

pembantu siap untuk melayaninya. Namun ini seharusnya 

juga dipahami sesuai dengan kondisi. Apabila seorang 

majikan selalu tidur sampai larut malam, dan di waktu 

tidak memerlukan bantuan lagi, maka pembantu boleh 

pergi tidur lebih dulu, karena pembantu juga perlu istirahat 

cukup untuk mempersiapkan hari esok untuk bekerja 

kembali.  

3) Merasa puas dengan apa yang diberikan kepadanya 

(dinnādāyino) 

Sebagai pekerja yang bekerja untuk orang lain 

diharapkan puas dengan apa yang diberikan oleh 

majikannya. Kepuasan ini juga akan membantu seseorang 

untuk menghargai majikannya. Ketika sebagai bawahan 

selalu tidak merasa puas dengan pemberian atasan, ini 

akan terjadi banyak pemberontakan. Kasus-kasus 

demonstrasi adalah wujud ketidakpuasan bawahan 

terhadap atasan. Namun, atasan juga perlu mengetahui 

kebutuhan bawahan juga.  

4) Melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan baik 

(sukatakammakarā) 

Pekerjaan-pekerjaan haruslah diselesaikan dengan 

baik. Bila semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik 

oleh pegawai, ini tentu akan membawa kepuasan bagi 

atasan. Ini akan membuat pegawai menjadi semakin 

dihargai oleh atasan. Kalau semua pekerjaan tidak dapat 

diselesaikan dengan baik, pegawai akan menjumpai 
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banyak teguran dari atasan. Melakukan semua kewajiban 

dengan sebaik mungkin juga merupakan wujud balas budi 

yang dapat dilakukan bawahan terhadap atasannya. 

Dengan mempertimbangkan bahwa atasannya sudah 

memberikan ia pekerjaan dan upah yang selayaknya, maka 

karyawan atau pegawai harus bekerja dengan sungguh-

sungguh dan melakukan tugas-tugasnya dengan baik. 

5) Memuji keharuman nama majikannya di mana pun mereka 

berada (kittivaṇṇaharā) 

Seorang pekerja juga harus menjaga nama baik 

majikannya. Dia tidak seharusnya menyebarkan 

keburukan-keburukan yang dimiliki majikannya atau 

perusahannya kepada orang lain. Di samping ini tidak 

akan membahayakan statusnya, ini juga sebagai bentuk 

balas budi kepada majikannya. Seorang pekerja yang 

membuat permasalahan dengan menyebarkan nama buruk 

atasan atau perusahaan biasanya akan terancam dipecat. 

Sebaliknya, apabila karyawan bisa menjaga nama baik 

majikan, bahkan bisa membawa nama harum majikan, ia 

akan mendapat penghargaan yang lebih dari majikan.  

Apabila hubungan antara majikan dan pekerja berjalan 

sebagaimana yang dijelaskan dalam Sigālovāda Sutta, tidak 

menutup kemungkinan permasalahan seperti kekerasan, 

korupsi, demonstrasi yang kita hadapi sekarang ini tidak akan 

terjadi. Sigālovāda Sutta memberikan solusi untuk mencegah 

permasalahan-permasalahan seperti itu. 
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Bagian VIII 

Arah Atas: Hubungan Timbal Balik antara Perumah 

Tangga dengan Petapa dan Brahmana 

Dalam bab-bab sebelumnya kita telah menjelajahi 

simbolisasi dari arah-arah berserta interpretasi yang diberikan 

oleh Buddha. Hasil dari interpretasi tentang ritual menyembah 

arah seperti yang telah dibahas di bab-bab sebelumnya 

menunjukkan bahwa Buddhisme memiliki ajaran sosial yang 

cukup komprehensif. Di bab yang terakhir ini kita akan melihat 

bagaimana simbolisasi dari arah atas yang diartikan sebagai 

hubungan timbal balik antara perumah tangga dengan petapa 

dan brahmana. Memang secara literal, di Sutta ini disebutkan 

sebagai petapa dan brahmana, namun kalau kita melihatnya 

menurut sudut pandang buddhis, istilah brahmana dan petapa 

bisa mengacu pada bhikkhu. Oleh karena itu, pembahasan akan 

menguraikan tentang hubungan timbal balik umat perumah 

tangga dengan bhikkhu yang terjalin secara timbal balik. 

Umat Perumah Tangga 

Pengikut agama Buddha terdiri dari empat kelompok, 

yaitu biarawan (bhikkhu), biarawati (bhikkhuni), umat awam 

laki-laki (upāsaka), dan umat awam perempuan (upāsikā). Di 

sini, tidak ada keharusan bahwa semua pengikut Buddha harus 

meninggalkan kehidupan rumah tangga dan menjadi bhikkhu. 

Seseorang boleh menganut agama Buddha dan mempraktikkan 

Dhamma sebagai umat perumah tangga. Walau memang kalau 

memilih menjadi bhikkhu, waktu yang dimilikinya untuk belajar 

dan praktik Dhamma jauh lebih banyak daripada menjalankan 

kehidupan rumah tangga.  
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Hubungan antara perumah tangga dengan bhikkhu 

berlangsung secara timbal balik. Umat awam memerlukan 

bimbingan spiritual dan bhikkhu memerlukan umat awam untuk 

memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan Sigālovāda Sutta,266 

terdapat lima cara seorang perumah tangga harus 

memperlakukan para petapa dan brahmana (bhikkhu) seperti 

arah atas:  

1. Dengan cinta kasih dalam perbuatan (mettena 

kāyakammena) 

2. Dengan cinta kasih dalam perkataan (mettena 

vacīkammena) 

3. Dengan cinta kasih dalam pikiran (mettena 

manokammena) 

4. Membuka pintu rumah bagi mereka (anāvaṭadvāratāya) 

5. Menunjang kebutuhan hidup mereka 

(āmisānuppadānena) 

 

Penjelasan 

1) Dengan cinta kasih dalam perbuatan (mettena 

kāyakammena) 

Perumah tangga harus memperlakukan para bhikkhu 

dengan perbuatan yang disertai dengan cinta kasih. 

Mereka harus membantu para bhikkhu dengan perbuatan 

yang disertai dengan cinta kasih. Melihat kehidupan 

bhikkhu yang dibatasi dengan banyak peraturan, ada 

beberapa pekerjaan yang memang harus dilakukan oleh 

umat awam. Oleh karena itu, umat awam sebenarnya juga 

perlu mengetahui peraturan bhikkhu, sehingga umat awam 

 
266 D. III. 191. 
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dapat melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh 

bhikkhu demi kepentingan bersama. Dalam upaya 

membantunya, diharapkan perbuatan tersebut harus 

dilandasi dengan cinta kasih.  

2) Dengan cinta kasih dalam perkataan (mettena 

vacīkammena) 

Ucapan yang ditujukan kepada para bhikkhu 

harusnya disertai dengan cinta kasih. Perkataan yang 

disertai dengan cinta kasih tidak hanya bermanfaat bagi 

diri sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Ucapan 

yang disertai dengan cinta kasih akan membawa suasana 

pembicaraan menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. 

Di sini tidak akan terjadi perselisihan ketika ucapan 

diucapkan atas dasar cinta kasih. Apalagi kepada seorang 

bhikkhu, ucapan yang diucapkan dengan sopan merupakan 

bentuk penghormatan kepadanya. Ucapan yang ingin 

disampaikan kepada para bhikkhu tidak hanya harus 

dilandasi dengan cinta kasih, tetapi ucapan tersebut juga 

haruslah ucapan yang tepat dan pantas untuk dibicarakan 

kepada para bhikkhu. 

3) Dengan cinta kasih dalam pikiran (mettena 

manokammena) 

Memperlakukan bhikkhu dengan pikiran cinta kasih 

juga merupakan tugas seorang umat awam terhadap 

bhikkhu. Perumah tangga tidak seharusnya menyimpan 

benci atau berpikir negatif terhadap bhikkhu. Dengan 

memperlakukan bhikkhu dengan pikiran yang disertai 

dengan cinta kasih, perumah tangga telah menunjukkan 

penghormatannya kepada para bhikkhu.  
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4) Membuka pintu rumah bagi mereka (anāvaṭadvāratāya) 

Membuka pintu rumah ketika para bhikkhu datang 

berarti mempersilakan bhikkhu yang berkunjung ke 

rumahnya. Pada umumnya di negara-negara Buddhis, para 

bhikkhu mendapatkan makanan melalui pindapata ke 

perkampungan. Ketika para bhikkhu lewat untuk 

mengumpulkan dana makanan, seorang perumah tangga 

yang siap memberikan kebutuhan mereka disebut sebagai 

membuka pintu bagi mereka.  

Membuka pintu bagi mereka juga berarti 

mengundang para bhikkhu untuk datang ke rumahnya. 

Kebiasaan umat perumah tangga di zaman Buddha, 

mereka mengundang para bhikkhu untuk menerima dana 

makanan ke rumah mereka. Kebiasaan ini juga diterapkan 

di negara-negara sampai sekarang. Umat perumah tangga 

mengundang para bhikkhu ke rumah mereka untuk 

menerima dana makanan, membacakan paritta 

pemberkahan, atau melakukan pelimpahan jasa kepada 

sanak keluarga yang telah meninggal. 

5) Menunjang kebutuhan hidup mereka 

(āmisānuppadānena) 

Kebutuhan para bhikkhu sepenuhnya bergantung 

pada umat awam yang mendukungnya. Seorang bhikkhu 

tidak dapat hidup sendiri tanpa dukungan dari umat. Di 

sini, umat awam memiliki tanggung jawab untuk 

mendukung kebutuhan pokok para bhikkhu. Ini termasuk 

bentuk balas jasa umat kepada para bhikkhu yang telah 



170 

 

membimbing di jalan spiritual. Selain itu, mendukung 

kebutuhan pokok para bhikkhu juga sebagai bentuk 

perbuatan berjasa sehingga akan bermanfaat besar. 

Kebutuhan utama bhikkhu antara lain: makanan, jubah, 

tempat tinggal, dan obat-obatan. 

Di samping menyokong kebutuhan para bhikkhu, 

umat awam juga perlu menjaga agar para bhikkhu tetap 

bersemangat dalam menjalankan latihan. Apabila tidak, 

tidak menutup kemungkinan para bhikkhu akan pergi dari 

tempat itu untuk pindah ke tempat yang lain. Bahkan bisa 

jadi ia akan meninggalkan latihan kebhikkuannya lantaran 

kesulitan untuk hidup sebagai bhikkhu. 

Dalam Vanapattha Sutta,267 dijelaskan bahwa 

bhikkhu perlu mempertimbangkan tempat di mana ia 

tinggal. Jika ia tinggal di suatu tempat yang sulit untuk 

mendapatkan empat kebutuhan pokok dan batin tidak 

mengalami kemajuan, maka ia harus meninggalkan tempat 

tersebut. Apabila perkembangan batin tidak berkembang 

walau empat kebutuhan pokok mudah diperoleh, ia 

sebaiknya meninggalkan tempat itu. Apabila ia tinggal di 

suatu tempat di mana empat kebutuhan pokok lumayan 

sulit namun batin mengalami kemajuan, maka sebaiknya 

ia tetap tinggal. Tempat yang paling baik adalah tempat di 

mana ia tinggal, empat kebutuhan pokok mudah untuk di 

dapat, dan ketika ia berlatih di sana batin mengalami 

kemajuan, maka bhikkhu itu harus tetap tinggal di sana. 

 
267 M. I. 106. 
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Sebagai tambahan, umat awam seharusnya 

mendukung para bhikkhu untuk tetap bertahan dalam 

menjalani latihan sebagai bhikkhu. Empat macam bahaya 

bagi seorang bhikkhu seharusnya juga dipahami oleh umat 

awam agar bahaya-bahaya itu tidak menggoda bhikkhu 

untuk kembali ke kehidupan awam. Menurut Cātumā 

Sutta, empat bahaya seorang bhikkhu diibaratkan sebagai 

ombak (Ūmibhayaṃ), buaya (kumbhīlabhayaṃ), pusaran 

air (āvaṭṭabhayaṃ), dan ikan hiu (susukābhayaṃ). Di sini, 

ombak disimbolisasikan sebagai kemarahan dan 

kejengkelan; buaya adalah kerakusan; pusaran air adalah 

kesenangan indra; dan ikan hiu adalah wanita.268 

Bhikkhu 

Orang yang memilih menapak di jalan spiritual dan lebih 

menekankan praktik spiritual dengan meninggalkan kehidupan 

rumah tangga adalah bhikkhu. 

Dalam Sigālovāda Sutta, hubungan timbal balik antara 

perumah tangga dibahas dengan melihat tugas dan kewajiban 

yang bersifat timbal balik. Secara literal memang di sini 

dikatakan hubungan antara perumah tangga dengan petapa atau 

brahmana. Namun petapa dan brahmana di sini bisa mengacu 

pada bhikkhu menurut pengertian buddhis. 

Istilah brahmana menurut pengertian umum diartikan 

sebagai orang yang terlahir di kasta brahmana. Menurut kitab 

Veda, terdapat empat kasta, yaitu: Brahmana, Kshatriya, 

Vaishya, dan Shudra. Dalam Purusha Sukta (RV 10.90.11-12), 

 
268 M. I. 460. 
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dikatakan bahwa Brahma menciptakan Viratpurusha yang dari 

mulut Brāhmaṇa dilahirkan, Ksatriya dari bahu, Vaisya dari 

paha, dan Sudra dari kaki (Brāhmano asya mukhamāsid, 

bāhurājanyah krtah, ūruh tadsya yad vaisyam, padbhyām sūdro 

ajāyata). 

Karena Buddha menolak sistem kasta yang digariskan dari 

kelahiran, Buddha memberikan interpretasi ulang tentang nama 

brahmana sebagai orang yang mulia dan bahkan sering 

diindikasikan sebagai arahat.269 Orang yang telah mencapai 

tingkat kesucian dikatakan sebagai brahmana oleh Buddha. 

Beliau mengatakan bahwa bukan dari rambut yang dipilin, 

keturunan, ataupun kelahiran, seseorang menjadi brahmana. 

Tetapi orang yang memiliki kejujuran dan kebaikan, yang suci 

pantas disebut sebagai brahmana.270 

Bhikkhu pun tetap sebagai makhluk sosial,271 di mana 

mereka masih membutuhkan bantuan orang lain untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika seorang bhikkhu hidup 

di masyarakat, bhikkhu pun juga harus bersosial dengan orang 

lain. Apabila bhikkhu hidup di hutan, bhikkhu juga harus 

bersosial dengan para bhikkhu yang lain untuk memenuhi 

kebutuhan pribadi maupun kebutuhan monastik. Bhikkhu tidak 

bisa dikatakan sebagai orang yang putus sosial. Bahkan bisa 

dikatakan bhikkhu adalah orang yang sosialis, karena selain 

mengembangkan praktik spiritual bagi diri sendiri, kehidupan 

 
269 Lihat Dhammapada, Brāhmaṇavagga. syair 383-423.  
270 Na jāṭāhi na gottena na jaccā hoti brāhmaṇo, yamhi saccañ ca dhammo 

ca so sucī so ca brāhmano; Dhp. 393.  
271 Lihat Medhacitto, S. Tri Saputra. Pergaulan Buddhis. Yogyakarta: 

Vidyāsena Production. hlm. 1. 
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sebagai bhikkhu berarti juga mengabdikan dirinya untuk 

manfaat banyak orang.  

Saṅgha menyediakan kesempatan bagi mereka yang ingin 

mengabdikan kehidupan mereka tidak hanya untuk 

perkembangan spiritual dan intelektual sendiri saja, tetapi juga 

untuk melayani orang lain.272 Seorang perumah tangga yang 

hidup bersama dengan keluarga tidak bisa diharapkan untuk 

mengabdikan sepenuh hidupnya untuk melayani orang lain, 

tetapi berbeda dengan bhikkhu, yang tidak mempunyai tugas 

keluarga atau ikatan dunia yang lain, adalah dalam posisi untuk 

mengabdikan sepenuh hidupnya untuk kebaikan dan 

kebahagiaan banyak orang berdasarkan nasihat Buddha.273 

Hubungan antara umat perumah tangga dengan petapa 

atau bhikkhu terjalin secara timbal balik. Umat perumah tangga 

memerlukan para bhikkhu untuk menambah pengetahuan 

spiritualnya dan untuk membimbingnya di dalam praktik 

spiritual. Demikian juga para bhikkhu memerlukan umat 

perumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Dalam Bahukāra Sutta, Itivuttaka274 dikatakan bahwa 

kehidupan bhikkhu tidak lepas dari umat perumah tangga yang 

sangat membantu, utamanya dalam pemenuhan empat 

kebutuhan pokok. Demikian pula kehidupan bhikkhu banyak 

membantu umat perumah tangga untuk mengajarkan Dhamma. 

 
272 Rahula, Walpola. What the Buddha Taught. hlm. 77-78. 
273 Ibid. hlm. 78. 
274 Tumhepi, bhikkhave, bahukārā brāhmaṇagahapatikānaṃ yaṃ nesaṃ 

dhammaṃ desetha ādikalyāṇaṃ majjhekalyāṇaṃ pariyosānakalyāṇaṃ 

sātthaṃ sabyañjanaṃ, kevalaparipuṇṇaṃ parisuddhaṃ brahmacariyaṃ 

pakāsetha. It. 111. 
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Buddha mengatakan bahwa kehidupan suci ini dijalani secara 

saling menopang, dengan tujuan untuk menyeberangi banjir, dan 

mengakhiri penderitaan sepenuhnya. Hubungan antara bhikkhu 

dengan umat perumah tangga saling memberikan kontribusi 

dalam proses mengakhiri penderitaan. 

Atas dasar cinta kasih yang dimilikinya, Buddha mengutus 

para bhikkhu untuk membabarkan Dhamma demi kesejahteraan 

dan kebahagiaan semua makhluk atas dasar belas kasih kepada 

dunia untuk para dewa dan manusia.275 Kontribusi Buddha 

kepada sosial tidak hanya sebatas intruksi, tetapi Beliau sendiri 

juga berkontribusi langsung untuk masyarakat. Meskipun 

dikatakan sebagai orang yang telah mencapai pencerahan agung, 

dan apa yang harus dilakukan telah dilakukan (kataṃ 

karaṇīyam), Beliau tetap melakukan kebaikan demi 

kesejahteraan dan kebahagiaan banyak orang. Selama 45 tahun 

setelah menjadi Buddha, Beliau masih mengembara dari desa ke 

desa, kota ke kota, dan membabarkan ajarannya demi 

kesejahteraan dan kebahagiaan banyak orang. Beliau bekerja 

dengan serius demi kebahagiaan dan kesejahteraan semua 

makhluk atas dasar belas kasih untuk seluruh dunia 

(sabbalokānukampako).276 Oleh karena itu Beliau dijuluki 

sebagai orang yang besar belas kasih (mahākāruṇiko),277 dokter 

untuk seluruh dunia (sabbalokatikicchako),278 dan ahli bedah 

yang tiada bandingnya (sallakatto anuttaro).279 

 
275 Carantha bhikkhave cārikaṃ bahunjana hitāya, bahujana sukhāya 

lokānukampāya attāya hitāya sukhāya devamanussānaṃ. Vin. I. 21. 
276 Thag. 625.  
277 Thag.722. 
278 Thag. 722. 
279 Thag. 830. 
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Menyadari bahwa keperluan hidupnya disokong oleh umat 

awam sepenuhnya, seorang bhikkhu pun juga harus memberikan 

kontribusi kepada umat perumah tangga. Sigālovāda Sutta280 

memberikan tugas timbal balik yang harus dilakukan bhikkhu 

terhadap umat perumah tangga. 

Apa yang harus dilakukan bhikkhu terhadap umat 

perumah tangga: 

1. Mencegah ia berbuat jahat (pāpā nivārenti) 

2. Menganjurkan ia berbuat baik (kalyāṇe nivesenti) 

3. Berbelas kasih dengan pikiran yang baik (kalyāṇena 

manasā anukampanti) 

4. Mengajarkan apa yang belum pernah ia dengar (assutaṃ 

sāventi) 

5. Membenarkan dan memurnikan apa yang pernah ia dengar 

(sutaṃ pariyodāpenti) 

6. Menunjukkan ia jalan ke surga (saggassa maggaṃ 

ācikkhanti) 

 

Penjelasan 

1) Mencegah ia berbuat jahat (pāpā nivārenti) 

Bhikkhu memiliki tugas untuk mencegah umat 

berbuat jahat. Ini bisa dilakukan melalui pemberian 

nasihat. Ini ada hubungannya dengan inti ajaran Buddha 

tentang anjuran untuk tidak berbuat jahat (sabbapāpassa 

akaraṇaṃ).281 Kriteria perbuatan jahat dipahami sebagai 

perbuatan yang jika dilakukan akan membawa kerugian 

 
280 D. III. 191. 
281 Dhp. 183.  
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bagi diri sendiri, pihak lain, atau keduanya.282 Dalam 

berkhotbah biasanya para bhikkhu tidak henti-hentinya 

mengingatkan umatnya untuk tidak melakukan kejahatan. 

Buddha sendiri juga selalu mengingatkan untuk tidak 

menyepelekan perbuatan buruk walaupun kecil. Bagaikan 

air yang jatuh setetes demi setetes maka akan memenuhi 

isi tempayan.283 Apabila seseorang pernah melakukan 

kejahatan, maka seharusnya ia tidak mengulanginya 

lagi.284 Hal yang paling dasar untuk ditekankan kepada 

umat adalah pancasila buddhis. Di sini seorang bhikkhu 

menganjurkan umat untuk tidak membunuh, mencuri, 

berbuat asusila, berbohong, dan mabuk-mabukkan. 

2) Menganjurkan ia berbuat baik (kalyāṇe nivesenti) 

Bhikkhu juga mempunyai kewajiban untuk selalu 

mengingatkan umat agar senantiasa berbuat baik 

(kusalassa upasampadā).285 Kriteria perbuatan baik 

dipahami sebagai perbuatan yang jika dilakukan akan 

membawa manfaat bagi diri sendiri, pihak lain, atau 

keduanya.286 Perbuatan baik seharusnya dilakukan secara 

terus menerus. Apabila seseorang berbuat baik, maka 

seharusnya perbuatan baik tersebut dilakukan lagi dan 

 
282 M. I. 416.  
283 Māvamaññetha pāpassa, na mantaṃ āgamissati; Udabindunipātena, 

udakumbhopi pūrati; Bālo pūrati pāpassa, thokaṃ thokampi ācinaṃ. Dhp. 

121.  
284 Pāpañce puriso kayirā, na naṃ kayirā punappunaṃ; Na tamhi chandaṃ 

kayirātha, dukkho pāpassa uccayo. Ibid. 117.  
285 Dhp. 183.  
286 M. I. 415. 
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lagi.287 Sekecil apapun perbuatan baik tersebut, 

seharusnya tidak dianggap remeh.288 

Bhikkhu memberikan nasihat kepada umat awam 

bahwa selain menaati pancasila buddhis, mereka juga 

seharusnya mempraktikkan pañcadhamma. Selain 

menghindari pembunuhan, seseorang dianjurkan untuk 

mengembangkan cinta kasih dan kasih sayang (mettā-

karunā), dengan menghindari pencurian seseorang 

berlatih untuk memiliki mata pencaharian yang benar 

(sammā ajiva), dengan menghindari perbuatan asusila 

seseorang berlatih untuk memiliki rasa puas serta bersusila 

(santutthi), dengan menghindari ucapan bohong seseorang 

berlatih untuk berkata jujur (sacca), dengan menghindari 

minum minuman yang memabukkan seseorang berlatih 

untuk selalu sadar dan waspada (sati-sampajañña). 

3) Berbelas kasih dengan pikiran yang baik (kalyāṇena 

manasā anukampanti) 

Berbelas kasih dengan pikiran yang baik seharusnya 

dipahami sebagai pikiran yang menunjukkan kepedulian 

terhadap umat awam. Memberikan kasih sayang berarti 

memberikan pertolongan ketika seorang umat sedang 

menghadapi permasalahan. Ketika umat datang ke wihara 

untuk menemui bhikkhu dan meminta nasihat tentang 

permasalahannya, bhikkhu seharusnya memberikan 

 
287 Puññañce puriso kayirā, kayirā naṃ punappunaṃ; Dhp. 118.  
288 Māvamaññetha puññassa, na mantaṃ āgamissati; Udabindunipātena, 

udakumbhopi pūrati; Dhīro pūrati puññassa, thokaṃ thokampi ācinaṃ. Dhp. 

122.  
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nasihat yang tepat agar umat tersebut dapat menyelesaikan 

permasalahan dengan jalan yang benar.  

4) Mengajarkan apa yang belum pernah ia dengar (assutaṃ 

sāventi) 

Bagi bhikkhu yang tinggal di lingkungan 

masyarakat, biasanya bhikkhu memiliki tugas untuk 

memberikan wejangan Dhamma kepada umat awam pada 

hari-hari tertentu. Dalam memberikan dhammadesana, 

seorang bhikkhu bisa menguraikan Dhamma secara 

mendetail sehingga umat dapat memahami apa yang 

disampaikannya. Salah satu manfaat dari mendengarkan 

dhammadesana adalah mendengar apa yang belum pernah 

ia dengar (assutaṃ suṇāti). Di samping itu, mendengarkan 

Dhamma juga bermanfaat untuk memperjelas apa yang 

pernah didengar sebelumnya (sutaṃ pariyodāpeti), dapat 

menghilangkan keraguan (kaṅkhaṃ vitarati),  memperluas 

pandangan (diṭṭhiṃ ujuṃ karoti), dan pikirannya menjadi 

tenang (cittamassa pasīdati).289 Sehingga, dengan cara 

memberikan Dhamma, bhikkhu menjalankan tugas ini. 

5) Membenarkan dan memurnikan apa yang pernah ia dengar 

(sutaṃ pariyodāpenti) 

Tugas ini juga bisa ditempuh melalui 

dhammadesana. Ketika seorang bhikkhu membabarkan 

Dhamma, umat awam yang mendengarkannya akan 

memperoleh manfaat, salah satunya adalah dengan 

 
289 A. III. 248. 
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memperjelas apa yang sudah didengar sebelumnya (sutaṃ 

pariyodāpeti).290 

6) Menunjukkan ia jalan ke surga (saggassa maggaṃ 

ācikkhanti)291 

Pattakamma Sutta, Aṅguttara Nikāya menyebutkan 

empat hal yang wajar diharapkan bagi manusia pada 

umumnya. Empat hal itu antara lain: 

a. Semoga kekayaan kuperoleh dengan cara yang 

benar (bhogā me uppajjantu sahadhammenāti). 

b. Semoga popularitas datang padaku, sanak keluarga, 

dan guruku (yaso me āgacchatu saha ñātīhi saha 

upajjhāyehīti). 

c. Semoga aku panjang umur dan menikmatinya 

(ciraṃ jīvāmi dīghamāyuṃ pālemīti). 

d. Semoga setelah meninggal nanti aku terlahir di alam 

surga (kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ 

saggaṃ lokaṃ upapajjāmīti).292 

 

 
290 Ibid. 
291 Merujuk kata sagga, tugas seorang bhikkhu terhadap umat perumah 

tangga adalah menunjukkan jalan menuju surga. Mungkin pertanyaan akan 

muncul, mengapa bhikkhu berkewajiban menunjukkan jalan surga sementara 

tujuan dari agama Buddha adalah mencapai nibbāna? Dalam “The 

Expectation from Sigālaovāda Sutta in Social Concept”, Walmoruwe 

Piyaratana tanpa memberikan alasan, dia menerjemahkannya tugas bhikkhu 

sebagai membimbing umat awam dalam jalan yang terbaik untuk mencapai 

nibbāna. Lihat. Piyaratana, Walmoruwe. 2013. The Expectation from 

SigālaovādaSutta in Social Concept. Nedimala: Buddhist Cultural Centre. 

hlm. 152 
292 A. II. 66. 
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Alam bahagia atau surga merupakan harapan bagi 

manusia pada umumnya. Walaupun surga sesungguhnya 

masih diliputi oleh ketidakkekalan yang masih 

menghasilkan penderitaan, namun itu tetap menjadi 

harapan manusia pada umumnya. Di sini, bhikkhu 

diharapkan dapat menunjukkan jalan bagaimana cara 

untuk terlahir di alam surga.  

Berbagai Sutta telah memberikan berbagai cara 

untuk bisa terlahir kembali di alam bahagia. Jalan menuju 

surga dapat ditempuh melalui perbuatan-perbuatan 

kebajikan seperti berikut: 

a. Berbuat baik melalui pikiran, ucapan, dan 

perbuatan.293 

b. Menyokong Saṅgha dengan jubah, dana makanan, 

tempat tinggal, obat-obatan.294 

c. Berusaha untuk memiliki kualitas tanpa kemarahan, 

tanpa permusuhan, tidak mencemarkan nama buruk 

orang lain, tidak angkuh, tidak iri hati, tidak kikir, 

tidak menipu, tidak licik, memiliki rasa malu 

berbuat jahat, dan memiliki rasa takut akan akibat 

perbuatan jahat.295 

d. Menjadi orang bermoral.296  

e. Melayani dan berlaku baik terhadap ibu dan ayah.297 

f. Menjalankan atthasila dan membuat kebajikan.298 

 
293 A. I. 58. 
294 A. II. 65. 
295 A. I. 97. 
296 A. III. 254. 
297 A. I. 133. 
298 A. I. 215. 
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g. Memiliki kedermawanan.299 

h. Melatih kesabaran300, dll.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
299 A. II. 63. 
300 A. III. 255. 
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Kesimpulan 

Konsep sosial agama Buddha ditemukan di dalam banyak 

Sutta. Salah satu yang paling menonjol dan mencangkup isi 

secara luas ditemukan di dalam Sigālovāda Sutta. Tidaklah 

mengherankan jika sutta ini selalu menjadi andalan buddhis 

dalam menunjukkan bahwa agama Buddha memiliki konsep 

sosial yang lebih dari apa yang dipikirkan. Meskipun Sutta ini 

disampaikan di zaman yang sungguh berbeda dengan sekarang, 

kontribusi ajaran di dalam Sutta ini tetap relevan dengan zaman 

modern seperti sekarang ini. 

Ajaran yang terkandung dalam Sigālovāda Sutta ini 

memenuhi kebutuhan umat awam maupun bhikkhu untuk 

mengetahui tugas dan kewajiban sebagai individu di 

masyarakat. Sigālovāda Sutta menunjukkan bagaimana 

seseorang seharusnya memahami posisi dan apa yang harus 

dilakukan terhadap pihak lain sebagai bentuk balas jasa dan 

kewajiban yang ditujukan secara timbal balik.  

Simbolisasi dari enam arah yang terdapat dalam 

Sigālovāda Sutta menunjukkan bahwa agama Buddha memiliki 

dasar ajaran sosial yang relevan dengan kehidupan modern. 

Nilai moral yang terkandung dalam simbolisasi enam arah juga 

merupakan fitur menarik dalam etika Buddhis. Melakukan 

penghormatan terhadap enam arah dipahami sebagai melakukan 

kewajiban-kewajiban terhadap anggota masyarakat secara 

timbal balik.  
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Sinopsis 

Sebagai makhluk sosial manusia dituntut untuk hidup bersosial 

dan beretika di dalam masyarakat. Manusia butuh berinteraksi 

satu sama lain dan saling bersikap baik kepada yang lainnya. 

Ajaran Buddha menawarkan pedoman hidup bermoral, 

bersosial, dan berspiritual, yang membuat masyarakat bisa hidup 

bermanfaat, saling memahami, dan punya kedewasaan batin. 

Sigālovāda Sutta berisi tuntunan moral dan cara hidup bersosial 

yang baik untuk diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat.  


