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Sahabat se-dharma pasti pernah mendengar kalimat “lebih baik tangan diatas daripada tangan 

dibawah”. Kalimat tersebut dikaitkan dengan hal memberi dan menerima. Lalu, apakah benar lebih 

baik kita memberi daripada menerima? 

Kalimat tersebut mungkin akan lebih tepat bila diartikan menjadi “Jika ada kesempatan untuk 

memberi, maka gunakanlah untuk memberi”. 

Memberi dengan Bahagia, Bahagia dengan Memberi 

Sahabat se-dharma pasti sering mendengar kata memberi atau berdana. Dana biasa memang 

dikaitkan dengan materi seperti barang atau uang. Tapi, dalam Agama Buddha ternyata banyak 

loh dana dalam bentuk lain yang bisa kita lakukan! 

Dana tersebut dapat berupa materi seperti uang, barang atau sandang pangan papan. Kita juga bisa 

berdana dalam bentuk pikiran, tenaga, waktu dan dhamma dana (dana dalam bentuk ajaran benar 

seperti ceramah, mencetak buku dharma dan sebagainya).  

Lalu, pertanyaannya, bagaimana perasaan kita saat memberi? Nah, dalam agama Buddha, memberi 

atau berdana hendaknya diliputi dengan perasaan senang atau bahagia.  

Ini dia tiga prinsip jitu dalam memberi atau berdana: 

1. Senang atau bahagia sebelum memberi (pubbacetana) 

2. Senang atau bahagia saat memberi (muncacetana) 



3. Senang atau bahagia setelah memberi (apara cetana) 

Memberi atau berdana dengan ketulusan dan kebahagiaan, kita sedang melatih diri untuk mengikis 

lobha (keserakahan) dan kemelekatan, serta menghasilkan buah kebajikan. 

 

Haruskah malu menerima pemberian orang lain? 

Kalau begitu, apakah kita menjadi tidak boleh menerima pemberian orang lain atau merasa malu 

jika menerima dana? Tentu saja, kita boleh menerima dan tidak perlu malu serta rendah diri.  

Sama dengan konsep memberi, kita tidak perlu malu saat menerima pemberian orang lain. Justru 

kita harus ikut berbahagia karena kita dapat menjadi ladang untuk orang lain berbuat baik. Kita 

juga dapat bertekad didalam hati, semoga suatu hari bisa membalas kebaikan yang kita terima 

dengan mencontoh perbuatan baik ini. 

Nah, sahabat se-dharma, konsep memberi dan menerima hendaklah dilakukan dengan niat baik, 

ketulusan dan tidak lupa diliputi dengan perasaan senang atau bahagia. Memberilah saat 

mempunyai kesempatan untuk memberi. Dan jika berada diposisi untuk menerima, hendaknya 

diliputi dengan kebahagiaan pula karena sudah memberi kesempatan kepada orang lain untuk 

mengumpulkan jasa kebajikan. 

Dalam Dhammapada Sang Buddha mengajarkan: 

“Apabila seseorang berbuat bajik, hendaklah dia mengulangi perbuatannya itu dan bersuka cita 

dengan perbuatannya itu, sungguh membahagiakan akibat dari memupuk perbuatan bajik.” 

(Dhammapada, 118) 

 


