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Welas Asih 
 

Welas asih adalah awal dari Buddhisme dan ini adalah intisari dari Buddhisme. Buddha 

Sakyamuni mempraktekkan dan memanifestasikan welas asih melalui kehidupannya. Kita 

bahkan akan mengatakan bahwa beliau muncul di dunia ini untuk memanifestasikan welas 

asih. 

 

Buddha Sakyamuni menjadi seorang praktisi karena beliau telah melihat penderitaan hidup 

dan beliau ingin mengetahui alasannya. Beliau melihat kilesa semua makhluk dan realita dari 

kelahiran, usia tua, sakit dan mati. Hal ini menyebabkan beliau mereflektasikannya ke dalam 

situasinya sendiri; bahwa beliau juga akan melalui proses kelahiran, usia tua, sakit dan mati. 

Buddha telah melakukan praktek  tidak hanya memberikan manfaat bagi dirinya sendiri, 

mengatasi penderitaannya sendiri akan tetapi dikarenakan kepeduliannya terhadap semua 

makhluk dan welas asihnya pada apa yang tampaknya menjadi takdir yang tak terelakkan. 

 

Pada akhirnya kehidupan Buddha, setelah empat puluh lima tahun mengajar dan menolong 

semua makhluk, mereka yang dapat membebaskan selama hidupnya telah terbebaskan dan 

beliau telah menanam benih pembebasan di masa yang akan datang pada mereka yang 

belum terbebaskan. Oleh karena Buddha Sakyamuni memanifestasikan welas asih dari awal 

hingga akhir kehidupannya, maka welas asih merupakan jantung dan intisari dari Buddhisme. 

Welas asih tidak terpisahkan dari realita kehidupan sehari-hari Buddha  dan meskipun kita 

tidak dapat melatih welas asih pada tingkat yang beliau praktekkan, hal ini tidak akan 

terpisahkan dari kehidupan kita. 

 

Seperti halnya buddhisme, agama lainpun membicarakan tentang welas asih dan 

mengajarkan kasih sayang dan banyak orang mengaspirasikannya. Walaupun demikian, kita 

sering kali membatasi cinta kita pada keluarga atau komunitas kita sendiri. Ketika kita 

dihadapkan dengan agama atau praktek spiritual lain, kita akan tampil sebagai musuh. 

Praktek lain tidak mengerti dan dipandang sebagai setan. Dari perspektif Buddhadharma, 

meskipun ada perbedaan, semua makhluk memiliki potensi untuk mentransformasikan 

permusuhan dan memiliki prilaku setan dan negative menjadi welas asih. 
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Oleh karena itu dari perspektif Buddhisme, tidak ada mara yang tetap atau setan. Mara, 

seperti halnya semua fenomena, adalah kosong. Jika mara dapat di alami dan dengan dapat 

menggunakan Dharma, maka mara dapat berubah menjadi welas asih. Hal ini karena setiap 

orang memiliki potensi untuk welas asih karena welas asih itu adalah intisari dari Buddhisme. 

 

Meskipun setiap orang memiliki potensi untuk welas asih, beberapa orang tampak sebagai 

musuh kita. Bagaimana seharusnya kita bereaksi dengan mereka? Buddha Sakyamuni 

menghadapi banyak orang yang ingin mencelakakannya selama hidupnya, tetapi ia tidak 

pernah marah dengan mereka, tidak juga ia mencoba menguasai atau mendominasi mereka. 

Hanya dengan memperlakukan mereka dengan welas asih dan mencoba menolong mereka. 

Baik buddhisme secara umum maupun Ch;an secara khusus mengutuk perkelahian dan 

menentang permusuhan. Seorang praktisi sejati merespon gangguan yang disebabkan oleh 

manusia, situasi dan lingkungan tanpa permusuhan/non oposisi dan melepaskan semua 

tekanan yang mungkin ia rasakan. Ia tidak mempertahankan atau berkelahi dengan kesulitan-

kesulitan tersebut. 

 

Apa yang dimaksud dengan tanpa permusuhan/ non oposisi? Jika seseorang 

memperlakukan anda dengan buruk, jangan memusuhinya. Sebaliknya, lakukan segala 

sesuatu dengan kekuatan yang anda miliki untuk secara damai menghindari konfrontasi. 

Bahkan jika ia mencubit anda, jangan membalasnya. Lepaskan semua pemikiran 

pembalasan. Jangan pernah berharap bahwa ia tidak memukul anda lagi. Harapan seperti itu 

sia-sia dan tidak menguntungkan. Hanya dengan menerima perlakukan tersebut tanpa 

mempertahankan diri. Jangan merasa terganggu ketika menghadapi kesulitan-kesulitan 

tersebut. Melakukan pembalasan hanya akan menambah kesulitan demi kesulitan dan 

semakin mengganggu pikiran anda. Dengan mempertahankan pikiran yang damai dan tanpa 

permusuhan, kesulitan tersebut secara alami akan menjauh. 

 

Jika memperlakukan dengan welas asih, mereka yang tampak sebagai musuh kita akan 

memperoleh Dharma dan menjadi welas asih. Kita tidak bisa menjadi welas asih karena sifat 

negative kita tidaklah tetap. Itu adalah tidak kekal dan kosong, seperti halnya semua 

fenomena. Hal itu terjadi karena kosong, seperti halnya semua fenomena. Hal itu terjadi 
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karena keserakahan, kebencian, dan kebodohan yang dimanifestasikan dalam tindakan yang 

membahayakan orang lain. 

 

Anda mungkin bingung mengapa saya peduli dengan mengurangi penderitaan jika kita 

percaya bahwa segala sesuatu itu tidak kekal dan kosong adalah sebenarnya baik atau buruk. 

 

Hal ini akan membawa kita pada titik yang penting dalam buddhadharma. Penderitaan sama 

halnya nyeri di kaki. Ketika anda duduk meditasi, kaki anda akan nyeru. Tetapi segera 

setelah anda merentangkannya, rasa nyeri itu berlalu. Tidak ada pertanyaan bahwa nyeri itu 

melukai, tetapi nyeri itu tidaklah nyata dan itu tidaklah permanen. Perasaan itu dapat berubah 

dan menghilang, maka itulah kekosongan. Sama halnya yang baik dan yang buruk. Mereka 

adalah subjek dari perubahan. 

 

Buruk dapat menjadi baik dan baik dapat menjadi buruk. Ada sebuah cerita lama tentang 

seorang ayah yang mempunyai seorang anak laki-laki yang mengalami kecelakaan dan 

menjadi pincang. Tetangganya merasa kasihan padanya, dan mengatakan bahwa itu tragedy. 

Laki-laki itu berkata, “Benarkah begitu?” 

 

Sebuah perang telah dimulai dan semua laki-laki muda di desa itu ditarik sebagai tentara. 

Bagaimanapun juga, anak laki-laki yang pincang itu tidak diikut-sertakan, maka tetangga 

ayahnya berkata bahwa ia sangat beruntung. Laki-laki itu kembali menjawab, “Benarkan 

begitu?” Apa pendapat anda? 

 

Seperti halnya baik dan buruk, penderitaan tersebut ada karena cara kita menerima hal-hal 

tersebut pada waktu tertentu dan pada sudut pandang tertentu. Yang terpenting adalah anda 

mengerti sifat dari penderitaan tersebut. Jika anda benar-benar memegang bahwa hal 

tersebut tidak kekal, dan bahwa sumbernya adalah keakuan, maka anda akan belajar untuk 

menguranginya. 

 

Ketika sampai pada melihat penderitaan makhluk lain, refleksikan pada pengalaman anda 

sendiri bahwa penderitaan itu kosong, anda masih mengalaminya. Demikian pula, walaupun 

penderitaan orang lain tidak ada, anda tidak dapat menolak pengalaman mereka. Sejauh 
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mereka peduli, penderitaan itu langsung dan nyata. Oleh karena itu, dengan pengertian 

bahwa penderitaan itu tidak nyata, maka anda merespon terhadap pengalaman yang tidak 

nyata tersebut dan anda memperjuangkan welas asih untuk mengurangi penderitaan 

makhluk lain. 

 

Bagaimana kita mempraktekkan welas asih dan mengurangi penderitaan? Ada berbagai 

tingkat welas asih kepada mereka yang dekat dengan kita, seperti keluarga dan teman. Kita 

seharusnya menginginkan membawa  kebahagiaan kepada orang –orang ini tanpa syarat. 

“Tanpa syarat” berarti bahwa kita tidak mengharapkan balasan dan mengharapkan dikenang, 

akan tetapi bertindak secara murni karena welas asih itu sendiri. 

 

Oleh karena itu adalah penting untuk mengerti perbedaan antara “welas asih” dalam 

pengertian Buddhis dengan “cinta duniawi”. 

 

Kebenaran mulia yang kedua yang diajarkan Buddha adalah penderitaan, yang disebabkan 

oleh nafsu keinginan dan keinginan ini sangat dekat hubungannya dengan cinta duniawi. 

 

Nafsu keinginan memaksa untuk memperoleh sesuatu. Selama kita hidup, kita memiliki nafsu 

keinginan fisik dan psikologis. Nafsu keinginan fisik terbatas dan dapat dipuaskan, minimal 

sementara waktu, akan tetapi nafsu keinginan psikologis tidak terbatas dan tidak pernah 

secara total terpuaskan. Nafsu keinginan psikologis ini juga dapat mengintensifkan nafsu 

keinginan fisik. 

 

Cinta duniawi adalah keinginan yang kuat untuk memegang apa yang kita miliki dan 

kemelekatan pada hal-hal yang kita miliki atau inginkan. 

 

Cinta manusia yang biasa untuk seseorang atau sesuatu bersifat keakuan, melibatkan nafsu 

keinginan dan berusaha untuk memiliki, mengontrol, atau mendapatkan sesuatu dari objek 

cintanya. Welas asih, di lain pihak, tidaklah bersyarat. Ia tidaklah posesif , tidak juga bersifat 

keakuan, tidak untuk mengontrol, atau mengharapkan dikenang, hadiah, atau cinta sebagai 

balasannya. Cinta duniawi bukanlah hal yang buruk. Ia membawa harmoni dan kebaikan 

dalam masyarakat manusia, terutama dalam bentuk tanpa keakuan. 
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Kerena ada tingkatan-tingkatan welas asih, maka ada juga tingkatan dari cinta duniawi 

tergantung dari kadar keakuan dari cinta tersebut. Cinta yang paling tidak murni adalah cinta 

yang paling egois yaitu cinta terhadap diri sendiri. Ketika orang hanya peduli dengan 

keuntungan pribadi, seseorang menunjukkan cinta jenis ini. 

 

Seorang wanita muda yang sangat saya kenal menikah dengan seorang laki-laki yang lebih 

tua. Ia suka keluar rumah dan berdansa, tetapi suaminya tidak mempunyai waktu dan energi 

untuk melakukan hal tersebut. Ketika suaminya melarang istrinya untuk keluar rumah, wanita 

itu berkata, “Tidaklah kamu mencintai saya sama sekali?” 

 

Suaminya berkata, “Tentu saja saya mencintai kamu! Oleh karena itu saya tidak ingin kamu 

keluar rumah”. 

 

Wanita itu menjawab, “Cinta berarti mengorbankan diri sendiri. Jika kamu mencintai saya, 

kamu seharusnya mengorbankan diri sendiri demi saya”. 

 

Apa pendapat anda? Siapa yang seharusnya berkorban? Apa yang seharusnya mereka 

lakukan? Jika istrinya peduli dengan suaminya, maka ia akan membatasi keinginannya untuk 

berdansa, dan tinggal di rumah. Jika suaminya peduli dengan istrinya, maka ia harus 

membatasi keinginannya untuk memintanya tinggal di rumah dan membiarkannya keluar 

rumah. Kedua dari mereka mempunyai masalah. Masing-masing peduli dengan diri mereka 

sendiri dan menginginkan yang lain berkorban. 

 

Kita semua tahu bahwa cinta akan memotivasi kita untuk memberi dan untuk peduli dengan 

orang lain. Bagaimanapun juga, dalam situasi yang mempengaruhi keberadaan, kekayaan, 

dan keinginan kita, berapa banyak dari kita yang dapat memberi daripada menerima? Hal itu 

mungkin terjadi, tetapi sulit. Bahkan dalam tingkatan yang terbatas pada mereka yang dekat 

dengan kita, mereka yang kita cintai, kita tampak tidak dapat benar-benar tidak egois. 

Tampaknya tidak mungkin kita tidak mencari keuntungan untuk diri kita sendiri.  

 

  www.shenlun.org Hal 5 



Welas Asih   Vihara Vajra Bhumi Sriwijaya 
 
Cinta duniawi ini disebut “cinta yang tidak murni” dalam buddhisme. Cinta yang tanpa 

egoisme adalah cinta yang murni, dan ini sama halnya dengan welas asih. Dalam sutra 

Buddha, memberi atau dana dalam bahasa sanskerta, dibagi ke dalam memberi internal dan 

memberi eksternal. Memberi eksternal mengandung memberi milik, waktu, kemampuan anda, 

dst. 

 

Memberi internal mengandung memberi tubuh atau bahkan kehidupan anda. Akan lebih 

mudah memberi milik anda, dan akan lebih sulit memberi waktu dan kemampuan anda untuk 

menolong yang lain. Hal yang paling sulit adalah memberikan tubuh dan kehidupan anda. 

Hanya ketika seorang dapat memberi bahkan kehidupannya maka orang tersebut terbebas 

dari keakuannya. 

 

Jika kita memiliki welas asih, cinta tanpa syarat, bagi mereka yang dekat dengan kita, 

akankah kita sendiri menarik manfaat dari mengembangkan welas asih tersebut? Ya, ketika 

kita menempatkan diri kita sendiri pada pelayanan terhadap orang lain dengan persembahan 

kemampuan dan diri kita sendiri akan membawa kebahagiaan abadi, maka proses tindakan 

welas asih ini akan menyebabkan kita rajin untuk memperbaiki kemampuan kita dan akan 

mengarahkan kita pada kematangan spiritual. 

 

Apa yang terjadi jika mereka yang kita coba tolong tidak responsive terhadap tindakan welas 

asih kita? Kita tidak seharusnya mencari segala sesuatu sebagai balasan dari welas asih kita. 

Bagaimanapun juga, orang-orang seperti ini pada akhirnya akan tersentuh oleh welas asih 

dan bergabung dengan kita dalam pekerjaan yang welas asih. Inilah hasil yang tertinggi yang 

dapat dihasilkan seseorang. 

 

Selama empat puluh tahun organisasi Ch’an yang saya arahkan di Taiwan melakukan 

pekerjaan untuk kesejahteraan sosial. Kita mulai dengan kejadian tahunan untuk menolong 

orang miskin di distrik Pei tou di Taipei. Kita mendistribusikan makanan, pakaian, dan hal-hal 

lainnya yang digunakan orang sehari-hari seperti sabun. 
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Kelompok kecil kesejahteraan sosial yang asli telah berkembang ke dalam masyarakat yang 

menanam di lading kebajikan. Organisasi ini kebanyakan terdiri dari umat awam dan murid 

dan telah tersebar di Taipei ke semua bagian Taiwan. 

 

Salah seorang pemimpin organisasi ini mengatakan kepada saya bahwa tiga puluh tahun 

yang lalu ia adalah salah seorang yang menerima bantuan saya. Keluarganya mempunyai 

sedikit baju dan tidak memiliki makanan, dan organisasi kita memperhatikan mereka yang 

berada dalam kemiskinan seperti itu. Kita memberikan pakaian bekas ekstra kepada keluarga 

ini, demikian juga makanan dan keperluan lainnya. Sebagai ungkapan terima kasih, laki-laki 

tersebut bergabung dalam masyarakat yang menanam di lading kebajikan dan telah menjadi 

seorang pemimpin. Setelah mendengar cerita ini saya merasa sangat lega dan gembira. 

 

Pada tingkat kedua dari welas asih kita memiliki welas asih terhadap setiap orang. Kita telah 

menghentikan diskriminasi antara mereka yang dekat dengan kita dan orang lain dan kita 

menawarkan pelayanan dan dedikasi hidup kita untuk memberikan manfaat pada semua 

makhluk. Bagaimanapun juga, meskipun kita melihat semua makhluk sebagai hal yang sama 

pada tingkat ini, masih ada jejak dualism dalam pikiran kita. Masih ada persepsi dualism 

antara diri sendiri dan yang lain dan masih ada dualism antara diri sendiri dan tindakan welas 

asih. 

 

Sebuah cerita dari Taiwan mengambarkan tingkat kedua dari welas asih ini. Seorang istri 

penganut Buddha terbunuh oleh sebuah taxi dalam kejadian tabrak lari. Para saksi mencatat 

plat taxi tersebut dan pengemudi taxi itupun ditangkap oleh polisi dan diadili. 

 

Jaksa menanyakan pengemudi taxi apakah ia melihat wanita tersebut. Dan pengemudi taxi 

itu menjawab, “Ya”. 

 

Jaksa itu bertanya, “Mengapa anda menabraknya? Apakah itu kecelakaan?” 

 

Pengemudi taxi tersebut dengan jujur berkata, “Saya melihat wanita tersebut tetapi saya 

berada pada jalur yang benar dan ia seharusnya membiarkan saya lewat terlebih dahulu. 
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Ketika ia tidak melakukannya, saya merasa terganggu dan ingin menakut-nakutinya dengan 

menabraknya. Saya tidak tahu kalau ia terbunuh”. 

 

Jaksa itu memutuskan bahwa kecelakaan itu adalah pembunuhan yang disengaja, maka 

pengemudi taxi tersebut dihukum penjara dalam waktu yang lama. 

 

Pengemudi itu mempunyai seorang istri dan anak-anak yang sangat tergantung dengan 

penghasilannya. Ketika suami dari wanita yang meninggal mengetahui hal ini, ia membantu 

keluarga pengemudi taxi tersebut dengan memberikan mereka makanan, uang dan apapun 

yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Di samping itu, ia juga mengunjungi penjara 

untuk melihat pengemudi taxi tersebut, menghibur dan menasihatinya untuk melafal nama 

Buddha dan mempraktekkan pertobatan. Teman-teman laki-laki ini terkejut dan berkata, 

“Bagaimana mungkin kamu membantu keluarga laki-laki yang telah membunuh istrimu?” 

 

Laki-laki tersebut menjawab, “Pengemudi taxi melakukannya karena kebodohannya, tetapi 

saya tidak bodoh. 

 

Jantung dari buddhisme adalah welas asih, maka wajarlah bila seorang buddhis memiliki 

welas asih, terutama pada mereka yang memerlukan. Keluarga itu kelaparan, maka saya 

melihatnya sebagai tugas saya untuk menolong mereka”. 

 

Ini adalah contoh dari kesamaan welas asih yang ada pada tingkatan kedua. Akhirnya laki-

laki ini meninggalkan kehidupannya sebagai umat awam dan menjadi seorang bhikkhu dan 

terus melakukan prakteknya. 

 

Tingkat ketiga dari welas asih berdasarkan pada kesamaan pikiran dari tingkatan sebelumnya, 

akan tetapi tidak lagi memiliki rasa keakuan, orang lain, atau welas asih. Seorang praktisi 

memanifestasikan welas asih secara alami tanpa konsep keakuan, konsep orang lain yang 

ditolong atau konsep tindakan welas asih. 

 

Keadaan ini tidak aka nada secara sengaja, tidak juga direkayasa. Anda tidak dapat 

merealisasikan tingkat ketiga dengan mengatakan pada diri anda sendiri untuk tidak 
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memikirkan diri anda sendiri, yang lain dan welas asih. Anda harus benar-benar dalam 

keadaan tanpa aku, keadaan kebijaksanaan. Dalam buddhisme inilah yang disebut sebagai 

kesatuan dalam kekosongan dan welas asih. Aku, yang lain, dan kejadian yang sebenarnya 

adalah dualis dilarutkan, kosong dan merupakan aktivitas dari fungsi welas asih. Inilah welas 

asih para Buddha dan para Bodhisattva. 

 

Dalam Sutra Intan mengatakan,...berbagai dengan semua makhluk tanpa henti, masih saja 

tak satu makhlukpun berbagi”. 

 

Ungkapan ini menunjukkan kekosongan dan welas asih. Hanya para Buddha dan para 

praktisi yang hebat yang dapat melakukan hal ini. Buddha berbagi dengan semua makhluk 

tanpa memikirkan beliau adalah seorang Buddha yang menolong semua makhluk dan tanpa 

memikirkan aksi menolongnya. 

 

Saya tidak dapat memberikan anda contoh yang tepat akan hal ini, tetapi saya dapat 

menceritakan anda sebuah carita yang kira-kira sama. Pada dinasti sung (960-1279) ada 

seorang guru Ch’an yang eksentrik bernama Jigong yang nama aslinya adalah Daoji. Beliau 

terkenal di kota dimana ia tinggal, dan  bahkan di daerah yang jauh dari Cina. Biografinya 

tidak diterjemahkan ke dalam bahasa inggris akan tetapi orang-orang Tibet mengenalnya dan 

menyamakan dengan Guru Tibet yang eksentrik guru Milarepa. 

Tidak seperti bhikkhu lainnya, Guru Jigong tidak pernah tinggal di Vihara, tidak juga tinggal 

secara menetap di tempat lain. Ia terus berkeliling kota. Pada musim salju ia memakai jubah 

tipis dan koyak sama halnya dengan saya pakai, tetapi ia tidak mempunyai kemeja, sepan, 

atau pakaian dalam yang dipakai di bawah jubahnya, demikian juga kaos kaki, sepatu, atau 

sebuah topi untuk musim salju. Walaupun demikian ia tetap bahagia. Ada seorang pejabat 

kota yang mengaguminya dan menjadi pemujanya. Satu hari di musim salju Guru Jigong 

melewati rumah pejabat tersebut yang melihatnya berpakaian compang-camping tanpa 

pakaian dalam bertanya, “Guru, hari sangat dingin. Tidakkah seharusnya anda memakai lebih 

banyak pakaian?” 
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Jigong menjawab, “Ya, ya, seharusnya begitu”. 

 

“Mengapa anda tidak memakai topi? Minimal memakai sepan atau kemeja dalam jubah anda 

dan memakai sepatu” ujar pejabat tersebut. 

 

“Ya, ya, seharusnya begitu, “Jigong menjawab. 

“Mengapa anda tidak lakukan?” Tanya pejabat tersebut. 

“Saya tidak punya sesuatupun untuk dipakai,” ujar Jigong. 

Pejabat tersebut kasihan dengan Jigong dan berkata, “Saya akan memberi anda pakaian 

agar anda dapat melalui musim salju ini. Berapa banyak kain yang anda perlukan”? 

 

Jigong menjawab, “Well, saya perlu cukup banyak. Saya ingin mempunyai dua topi sehingga 

saya dapat berganti-ganti. Saya perlu banyak kemeja dan sepan untuk dipakai di bawah 

jubah saya dan tentu saja pakaian dalam. Katun yang halus akan lebih baik daripada kain 

yang biasa dan itu haruslah dobel agar benar-benar hangat. Saya perlu kain untuk sepatu 

saya, oleh karena itu saya perlu cukup banyak”. 

 

Pejabat itu memberi Jigong satu roll kain katun. 

Jigong melihat roll kain tersebut dan berkata, “Apa yang akan saya lakukan dengan kain ini”. 

Saya tidak punya uang untuk membuat pakaian dan saya sendiri tidak tahu bagaimana 

menjahit. Saya pikir saya memerlukan uang yang cukup banyak juga”. 

 

Pejabat itu berkata, “Saya akan memberikan anda roll kain lain dan anda dapat 

menggantinya untuk penjahitannya”. 

 

Jigong meninggalkan rumah pejabat tersebut dengan membawa dua roll kain yang berat. Ia 

membawanya ke sebuah jembatan dimana para pengemis tinggal. Ketika melihatnya, mereka 

berkata, “Jigong, apa yang kau dapatkan disana? Untuk apa semua kain-kain itu? Kita semua 

membutuhkan pakaian. Berilah kami”. 

 

Jigong tersenyum dan berkata, “Tentu, ambilah yang kamu perlukan”. 

 

  www.shenlun.org Hal 10 



Welas Asih   Vihara Vajra Bhumi Sriwijaya 
 
Kelompok pengemis itu dengan cepat memotong kain tersebut tanpa meninggalkan 

sedikitpun untuk Jigong. Ia pergi dengan gembira dengan pakaiannya yang compang-

camping, tanpa pakaian dalam, tanpa sepan, sepatu, topi, maupun kemeja. 

Beberapa waktu kemudian pejabat tersebut melihat bahwa Jigong masih tidak memakai apa-

apa selain jubah compang-campingnya. Pejabat itu bertanya, “Apa yang terjadi dengan 

pakaian barumu?” 

 

Jigong menjawab, “Pakaian baru apa?” 

“Pakaian yang terbuat dari kain yang telah saya berikan padamu.” 

 

“Oh, kain itu. Kain itu diberikan ke para pengemis, “Jawab Jigong. “Mereka tidak memiliki 

apa-apa untuk dipakai dan sangat kasihan. Lebih buruk daripada saya. Oleh karena itu saya 

perlu lebih banyak lagi kain. Apakah anda masih memilikinya?” 

 

Pejabat itu berkata, “Saya akan memberikan anda lagi, tetapi kali ini anda harus membuatnya 

untuk diri anda sendiri,” dan iapun memberikan Jigong dua roll kain lain. 

 

Jigong sekali lagi membawa dua roll kain. Kali ini sebelum ia mencapai jembatan semua 

pengemis kota mendengar kabar bahwa ia memperoleh kain lain segera berlari dan 

memohon dibagi. Sekali lagi, Jigong dengan gembira memberikannya semua.” 

 

Jigong tidak berani melewati rumah  pejabat itu lagi. Ketika pejabat itu mendengar berita 

bahwa seorang bhikkhu gila telah membagi-bagi kain lagi, ia berpikir pada dirinya lagi, 

“Jigong benar-benar spesial. Saya memberinya empat roll kain dan beliau tidak menyimpan 

bahkan sedikitpun untuk dirinya sendiri, tetapi memberikan semuanya. Ia benar-benar bodoh. 

Oleh karena itu, saya tidak akan menolongnya lagi. Pintu kasih akan tertutup baginya mulai 

saat ini.” 

 

Jigong Guru Ch’an sebenarnya adalah seorang praktisi yang sudah terealisasi dan tanpa aku 

sepenuhnya. Apapun yang ia miliki ia berikan demi keuntungan mereka yang berada di 

sekitarnya tanpa rasa rugi, untung atau mengharapkan balasan. 
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Ia tetap saja gembira. Tindakan Guru Jigong demikian juga pikirannya terbebas dari 

kemelekatan pada aku. Setelah memberikan segala sesuatunya, pikirannya adalah seolah-

olah tidak ada yang terjadi. Tindakannya dalam pengertian yang benar adalah welas asih. 

 

Pejabat dalam cerita ini berbeda. Tindakan kasihnya diberikan karena syarat. Ia hanya 

berharap untuk memberikan kain tersebut kepada Jigong Guru Ch’an orang yang ia hormati, 

dan bukan pengemis. Ketika perspektifnya terhadap Jigong berubah, dan memutuskan 

bahwa Jigong bukan lagi orang yang patut untuk dihormati, tetapi seorang yang bodoh, maka 

pejabat itu menghentikan simpati, kebaikan hati, dan kasihnya. Apa yang diberikannya 

terbatas. Bagi kebanyakan dari kita, welas asih atau simpati kita jauh lebih bersyarakat. 

Ketika kita menemukan diri kita sendiri dalam situasi yang sama, kebanyakan kita bertindak 

seperti pejabat tersebut. 

 

Sangatlah sulit untuk memberikan bantuan tanpa syarat, tanpa perjanjian dan batasan. Welas 

asih tanpa syarat, pikiran untuk memberikan manfaat bagi yang lain, bukanlah sesuatu yang 

mudah untuk direalisasikan. 

 

Welas asih selalu ada bersama dengan kebijaksanaan. Welas asih yang sejati hanya akan 

muncul dengan kebijaksanaan, tanpa keakuan. Tipe ketiga dari welas asih ini muncul dari 

kebijaksanaan yang tinggi dan tanpa syarat. Kita juga menyebutkan sebagai cinta yang tinggi. 

Ini adalah cinta yang tak ternoda oleh kemelekatan terhadap diri, kilesa, keuntungan, 

kerugian, atau berbagai hal yang berhubungan dengan ketertarikan diri sendiri. Ini adalah 

kebijaksanaan Buddha yang memanifestasikan hati yang murni dari welas asih. 

 

Ada seorang guru Dharma yang memiliki rasa kasih, welas asih, baik hati, dan cinta. Ia 

sangat membantu bagi orang lain. Saya mengetahui hal ini karena beliau menceritakannya 

begitu. Beliau juga akan mengatakan, “Orang yang melakukan hal- hal yang baik saat ini 

karena saya membantunya dimasa lalu. 

 

Saya telah membantu begitu banyak orang, masih saja  mereka seperti orang yang 

menghancurkan jembatan setelah mereka seberangi. Mereka tidak pernah menyebutkan 

bantuan saya. 
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Sekarang mereka berhasil, tetapi mereka bahkan tidak mengingat saya. Saya sendiri tidak 

peduli dengan hal ini. 

 

Sebenarnya, saya telah melupakan mereka semua dan saya masih terus membantu mereka”. 

 

Guru ini benar-benar banyak menolong orang dan beliau tidak mengharapkan kembali dari 

apa yang telah ia tolong. Bagaimanapun, masih ada jejak kejadian dalam pikirannya. 

 

Sebenarnya, mereka tertinggal sebagai jejak kejadian dalam pikirannya sehingga sering 

diucapkannya. Apakah anda mengenali jejak seperti ini dalam diri anda sendiri? Pada tingkat 

welas asih apa laki-laki ini memanifestasikannua menurut anda? 

 

Ketika kebanyakan orang mulai mempraktekkannya, tujuan mereka adalah agar terbebaskan, 

mencapai pencerahan dan  bebas dari penderitaan, tetapi mereka tidak peduli dengan welas 

kebijaksanaan? Agar tercerahkan? 

 

Welas asih dan kebijaksanaan penganut Buddha selalu ditemukan bersamaan. Mereka 

seperti dua sayap burung yang bekerja secara harmoni sehingga burung tersebut dapat naik 

lebih tinggi ke angkasa luas. Tanpa sayap kebijaksanaan, welas asih tidaklah yang sejati, 

bukan welas asih tanpa aku. 

 

Welas asih selalu dibimbing oleh pandangan kebijaksanaan. Tanpanya hanya akan ada rasa 

simpati, cinta duniawi atau kebaikan hati biasa semua yang dengan syarat dilakukan dengan 

sasaran, dan dinodai dengan kemelekatan mental yang tidak baik dan emosi keakuan. 

 

Apakah mungkin memiliki kebijaksanaan tanpa welas asih? Tidak. Tanpa sayap welas asih, 

kebijaksanaan tidaklah muncul. Seseorang tanpa welas asih akan egois dan itu tidaklah 

bijaksana. 

Semua praktek Dharma yang berbeda membantu kita mengembangkan welas asih. Praktek-

praktek yang sama mengarahkan kita pada kebijaksanaan. Sebagai contoh, tujuan 

mempraktekkan enam paramitha antara lain; memberi, memegang sila, kesabaran, keuletan, 
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konsentrasi/samadhi dan kebijaksanaan adalah memberikan manfaat bagi semua makhluk. 

Kita memberikan uang, waktu, energy dan apapun yang kita miliki untuk kebaikan semua 

makhluk. Kita memegang sila dan mencegahnya merusak tubuh, ucapan dan pikiran, 

membatasi keinginan dan memurnikan diri kita sendiri, semua adalah untuk tujuan 

memberikan kebaikan bagi semua makhluk. Kita dapat bertahan dengan apapun yang terjadi 

pada kita.dan melakukan kesabaran dan keuletan untuk berbagi dengan yang lain. 

 

Orang-orang boleh memikirkan bahwa paramitha kelima, melaksanakan konsentrasi atau 

samadhi tidak berhubungan dengan kebaikan demi yang lain. Termasuk seseorang yang 

terlibat dalam praktek samadhi sendiri, duduk meditasi, membaca sutra, bernamaskara, atau 

berjala. Bagaimanapun juga praktek samadhi adalah juga demi kebaikan semua makhluk. 

Buddha Sakyamuni menyempurnakan semua tingkat samadhi agar menemukan jalan untuk 

membantu semua makhluk. Oleh karena itu, bagi kita semua para praktisi, praktek 

konsentrasi, paraktek menumbuhkan sikap mental, adalah tujuan dari menguasai pikiran kita 

sehingga kita akan melepaskan keakuan dan menjadi lebih sanggup untuk menolong orang 

lain. 

 

Semua paramitha timbul dari welas asih dan keinginan untuk membawa kebahagiaan abadi 

untuk semua makhluk. 

 

Dalam proses memberikan kebaikan bagi yang lain, pada saat itu kita sendiri menerima 

kebaikannya. Hal ini adalah titik yang paling penting. Kita tidak benar-benar  terpisah dan 

semua kesejahteraan kita saling berkaitan. Anda dapat melihatnya dalam cara duniawi ketika 

anda menyebabkan penderitaan pada diri anda sendiri. Ketika kita sendiri mengalami dukkha, 

seperti kemarahan, kita sering mempengaruhi ornag lain dan menyebabkan dukkha pada 

mereka pula. Jika kita welas asih terhadap diri kita sendiri, kita tidak akan menyebabkannya 

terjadi pada yang lain juga. Jika kita terlibat dalam praktek Dharma yang berbeda, pada 

akhirnya kebijaksanaan tanpa aku akan bermanifestasi dan kita akan memiliki welas asih. 

Ketika kita mengalami kemajuan, kesempurnaan kebijaksanaan  akan muncul bersamaan 

dengan welas asih tersebut. Oleh karena itu ditemukanlah sayap kebijaksanaan dan welas 

asih anda, dan realisasikanlah padamnya penderitaan! 
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Sumber : 

Kebijaksanaan Hakiki Undersanding Suffering, Cultivating Compassion Through Chan 

Buddhism. 
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