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CINTA KASIH 

( Oleh: PUTU NOPA GUNAWAN)** 

 

Om Swastyastu 

Dewan juri   yang saya hormati; 

Dan Umat se-dharma sekalian yang saya hormati pula; 

Hyang Widhi bersabda dalam Bhagavad Gita, XVIII. 65: 

Man mana bhawo mad bhakto 

Mad yaji mam namas kuru 

Man evaisyasi satyam te 

Pratijane priyo si me 

Artinya: 

Pusatkan pikiranmu kepada-Ku, jadilah bhakta-Ku, 

Berkurbanlah untuk-Ku, dan sujudlah di hadapan-Ku,  

Dengan demikian kau akan datang kepada-Ku, 

Aku menjamin dikau dengan kebenaran-Ku 

Umat se-Dharma yang saya hormati, 

Membaca sloka tersebut, saya mengajak kita semua untuk menyatukan hati dan 

bersyukur kepada Hyang Widhi, karena atas limpahan kerahayuan dan keselamatan 

yang diberikan kepada kita semua. Sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang kita 

sucikan ini, dalam rangka melaksanakan Utsawa Dharma Gita Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

** Utusan dari Kota Makassar 
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Pengenjali juga perlu kita haturkan kepada Maha Rsi dan Catur Guru yang telah 

memberikan pencerahan kepada umat manusia, yaitu menyelamatkan manusia dari alam 

kegelapan (awidya) menuju alam yang terang menderang ( widya). 

Umat se-Dharma yang berbahagia, 

Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan dharma wacana yang 

berjudul: 

Umat se-Dharma yang saya muliakan, 

Tentu  kita semua sudah tahu bahwa sesungguhnya di dunia yang indah ini hidup kita 

ditumbuhi dengan beribu-ribu cinta kasih, mulai cinta kasih orang tua kepada anaknya, 

cinta kasih istri kepada suaminya dan sampai pada cinta kasih sepasang orang yang 

dibalut oleh Asmara. Namun besarnya cinta kasih pada zaman sebelumnya sangat 

berbeda dengan cinta kasih pada zaman sekarang ini. Jika pada zaman sebelumnya  

wawasan pemikiran masih bersifat tradisional yang mengedepankan etika dan 

kebersamaan, sedangkan pada zaman sekarang ini, perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi telah mampu mendorong seseorang untuk berpikir secara praktis, efisien 

dan menyenangkan serta dengan wawasan yang luas  namun terkadang terlupakan etika 

dan kebersamaan sehingga yang nampak adalah Kecerdasan Intelegensi (IQ) tetapi 

Kecerdasan Emosional (EQ) atau kecerdasan sosial dan Kecerdasan Sepiritual (SQ) 

semakin menipis sehingga hasil proses yang kita impikan yaitu shanti (kedamaian) 

sangat sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu, cinta kasih merupakan hal yang penting 

dalam hidup ini. Lalu apa sebenarnya makna dari cinta kasih itu? Dan bagaimana Hindu 

memandang tentang konsep cinta kasih? 
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Umat se-Dharma yang berbahagia 

Secara etimologi, dalam kamus bahasa Indonesia “Cinta” mempunyai arti sayang benar, 

suka sekali dan rindu. Sedangkan “Kasih” adalah perasaan sayang, dan perasaan iba. 

Cinta kasih memiliki makna amat luas bukan saja hanya perasaan suka  antara sepasang 

kekasih tetapi juga perasaan welas asih,  antara saudara, teman, dan antar sesama 

mahluk ciptaan Tuhan. Saya yakin dunia ini akan terasa indah dan damai jika seluruh 

umat manusia mempunyai perasaan cinta kasih, dan menyadari bahwa sesungguhnya 

kita semua adalah bersaudara.  

Bhagavad Gita  XII. 13 . menyebutkan : 

Advesta sarwa bhutanam, 

 Maitrah karuna eva ca  

Nirmano niraham karah,  

sama dukha-sukhah ksami 

Yang artinya : 

Dia yang tidak membenci segala makhluk,  

bersahabat dan cinta kasih 

dia bebas dari ketakuan dan keangkuhan, 

sama dalam suka,  duka, serta pemberi maaf.  

Sloka tersebut jelas mengajarkan kepada kita semua, bahwa cinta kasih adalah suatu 

perasaan yang tidak membenci semua makhluk, dan membuat kita jauh dari rasa takut 

dan keangkuhan serta  pemberi maaf.  
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Umat se-Dharma yang saya muliakan 

Agama Hindu sesungguhnya sudah sangat jelas mengajarkan agar umatnya selalu dapat 

menumbuhkan rasa cinta kasih dengan didasarkan pada berpikir, berucap dan bertindak 

yang baik dan benar. Agama Hindu tidak pernah mengajarkan kebencian dan 

kemunafikan, namun sebaliknya selalu mengajarkan prinsip-prinsip Sathya atau 

kebenara, Dharma, Shantih, kasih sayang, dan Ahimsa atau tanpa kekerasan. Ini 

sebabnya cinta kasih dapat kita jadikan napas dalam kehidupan setiap umat manusia 

khususnya umat Hindu. 

Agama mengajarkan hal yang mulia untuk kita namun melihat kondisi kehidupan 

sekarang sungguh menjadikan kita prihatin. Banyak diantara saudara-saudara kita 

menjalani hidup dalam keresahan, kegelisahan dan kecemasan serta sangat jauh dari 

rasa santih. Banyak peristiwa dan peperangan seperti di Palestina yang menewaskan 

orang dan anak – anak yang tidak bersalah. Bahkan kita tidak perlu jauh – jauh, 

sekarang saja di Indonesia dan mungkin di Sulawesi Selatan sudah banyak orang tua 

yang tega melakukan kekerasan pada anaknya sendiri karena hanya masalah – masalah  

kecil. Ini salah satu bukti bahwa manusia telah kehilangan rasa cinta kasihnya, cinta 

manusia telah terkikis dan digantikan oleh dendam , keangkuhan dan kebencian ibarat 

api yang membara dan siap untuk membakar siapa saja, karenanya marilah kita sirami 

kembali api itu dengan sisa-sisa cinta kasih kita yang masih ada sehingga kebencian, 

kemarahan dan dendam yang ada tidak menjalar lebih luas lagi.  
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Umat se-Dharma yang saya muliakan 

Dalam Atharva Veda  VII. 45 dikatakan bahwa: 

Kebencian itu ibarat api yang dapat membakar dirinya sendiri seperti kebakaran hutan 

belantara karenanya padamkanlah api kebencian itu dengan air cinta kasih kita. 

Selain itu dalam ajaran Agama Hindu juga kita mengenal satu ajaran tanpa kekerasan 

yaitu Ahimsa yang mampu menumbuhkan rasa cinta kasih terhadap semua makhluk dan 

mampu menjiwai nilai-nilai kemanusiaan. Cinta kasih yang sejati akan melenyapkan 

kekerasan dan melahirkan kedamaian. Ajaran Ahimsa selalu mengajarkan umat manusia 

untuk selalu mulat sasrira atau introspeksi diri seperti apa yang disampaikan oleh 

pencetus perjuangan tanpa kekerasan atau no violence yaitu Mahatma Gandhi. Beliau 

mengatakan bahwa : arahkan sinarmu ke dalam batinmu, karena tidak mungkin 

kesalahan yang ada bukan karena dirimu. Bertindaklah adil, bermusyawarahlah, 

berundinglah, sebab kalau tidak, satu peperangan akan terjadi  lagi. Nah dari apa yang 

disampaikan oleh Mahatma Gandhi jelas bahwa tindakan tanpa kekerasan merupakan 

sebuah jalan untuk menuju perdamaian. 

Umat se dharma yang berbahagia 

Diakhir dharma wacana ini, saya mengajak kepada kita semua marilah kita 

menumbuhkan cinta kasih yang selama ini sudah mulai pudar. Jadikanlah cinta kasih 

tersebut sebagai napas dalam kehidupan kita dan gunakanlah untuk membangun serta 

menciptakan kedamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan ini. Dengan cinta kasih kita 

dapat menciptakan suatu kebersamaan dan rasa persaudaraan yang kuat kepada sesama, 

sebab hanya dengan kebersamaan kita dapat membuat dunia ini menjadi lebih maju dan 

sejajar dengan kemajuan etikanya. Jika kebersamaan tidak dapat tercipta maka sia-sialah 
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usaha kita dalam membangun kedamaian di dunia ini. Sehingga suatu kebersaman 

merupakan hal yang penting dalam hidup ini. 

Umat se-Dharma yang berbahagia 

Demikianlah dharma wacana yang dapat saya bawakan pada kesempatan ini. Semoga 

dapat bermanfaat bagi kita semua terkhusus buat generasi muda yang akan meneruskan 

pembangunan di dunia ini. Kurang dan lebihnya darma wacana ini mohon dimaafkan 

karena saya sebagai manusia biasa juga tidak luput dari suatu kekurangan. Akhir dari 

dharma wacana ini saya tutup dengan puja prama shantih: 

Om Shantih Shantih Shantih Om 

 

Dikutipan dari: 

http://stahdnj.ac.id/?p=38 

http://gedeseen.wordpress.com/2010/06/06/naskah-lagi/ 
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