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MIMAMSA DARSANA 

Oleh: IGN. Suardeyasa, S.Ag dkk 

 
 
1. Pendahuluan 

Agama Hindu berkembang ke seluruh dunia dengan kitab sucinya Weda, 

disesuaikan dengan budaya lokal (local genius). Sebagai payung dalam 

perkembangannya. Di Bali Agama Hindu berkembang sesuai dengan pola 

kehidupan masyarakat Bali yang mayoritas sebagai petani. Sebelum Agama 

Hindu masuk ke Bali, masyarakat Bali telah memiliki kepercayaan yang disebut 

dengan Agama Nusantara atau Agama nenek moyang, meletakkan kepercayaan 

pada hal-hal mistik yang mampu melindungi masyarakat Bali. Sebagai wadah 

untuk meyakini kepercayaan ini dibuktikan dengan adanya sekta-sekta yang 

berkembang di Bali diantaranya. 

1. Sekta Pasupatya, ditandai dengan Lingga sebagai perlambang Dewa Siva. 

Lingga tersebut banyak dijumpai pada pura atau tempat-tempat suci atau 

tempat-tempat yang sudah kuno. Dan Matahari sebagai manifestasi Tuhan 

dan surya sewana sebagai penghayatannya. 

2. Sekta Bairawa, pada umumnya ditandai dengan perwujudan Dewa Siva 

yang berwajah angker yang menyeramkan. Penghayatannya lebih 

ditujukan kepada Dewa Durga. Sering juga disebut Tantrisme, selanjutnya 

kita kenal aliran Niwerti Marga atau Tanrisme kiri dan Prawerti atau 

Tantrisme kanan. Tandanya suka makan darah, tuak, daging (lawar), 

komoh (daging mentah dicampur air darah mentah). 
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3. Sekta Waisnawa mempunyai ciri-ciri pemujaan terutama ditujukan kepada 

Dewi Sri, Dewa Wisnu sebagai lambang kemakmuran, sumber kehidupan 

Dewa Wisnu (Wisnu Padha). 

4. Sekta Budha atau Sogatha ditandai dengan ciri-ciri suatu mantram disebut 

Tipeyetha mantram, disimpan di Pejeng dalam bentuk tulisan stupika. Juga 

ditemikan Bodhisatwa di Bedulu, di Pura Genuruan, Arca Bodhisatwa di 

Pura Galang Sanja Pejeng, arca-arca di Goa Gajah. Semua bukti-bukti itu 

sebagai tanda bahwa sekta tersebut telah ada jauh sebelum Empu Kuturan 

datang ke Bali. 

5. Sekta Pertapa di Bali, tidak jelas lagi terlihat karena telah menyatu dengan 

Sekta Siva Sidhiyanta dengan ditandai kitab Manawa Dharma, Purwa 

Digama, Adigama, Kutara dan lainnya. 

6. Sekta Rsi, pada umumnya pengikutnya berasal dari kesatria wangsa, 

kemudian berdwijati menjadi Dewa Rsi, Raja Rsi atau raja-raja yang 

kemudian berwanaprasta selanjutnya menjadi Rsi atau Pandita. Kelompok 

ini semua disebut Brahmana karena telah disumpah Sastra Weda. 

7. Sekta Pasupateya, pada umumnya aliran ini memuja Surya. Pemujaan ini 

dilakukan pada waktu matahari terbit dan matahari terbenam, terkenal 

dengan istilah surya sewana, dan tata aturannya termuat di dalam lontar, 

semua apa yang telah dilakukan di dalam melakukan surya sewana 

tersebut merupakan bukti bahwa seseorang telah melakukan yadnya 

menurut Pasupatiya. 
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8. Sekta Ganapatya, pada umumnya pemujaan itu ditujukan pada Ganesa 

atau Dewa Angin dan pada tempat-tempat yang sangat berbahaya tersebut 

ditempatkan patung Ganesa (Ganesa = angin).  

9. Sekta Budha Mahayana, dimana Empu Kuturan sebagai penganut 

utamanya juga akan melebur kesatu bentuk yang dikenal dengan paham 

Tri Murtinya, dimana semuanya tercakup di dalamnya dan saling mengisi 

dengan yang lainnya. Ciri-ciri lainnya sudah tidak tampak lagi. 

Demikianlah asal usul dari terciptanya paham ajaran Tri Sakti hingga 

mengalami perkembangan dari masa ke masa  hingga saat ini (Manik Mas 

dkk., tt : 10-11). 

Empu Kuturan mengharmoniskannya menjadi konsep Tri Murti yaitu 

Brahma Wisnu, dan Siva yang distanakan pada desa adat dengan Tiga 

Parahyangan yang disebut dengan Kahyangan Tiga yaitu Pura Puseh untuk 

pemujaan Dewa Wisnu, Pura Desa untuk pemujaan Dewa Brahma, dan Pura 

Dalem untuk pemujaan Dewa Siva. 

Meskipun tidak disebut-sebut secara langsung pengaruh darsana di 

Indonesia dan Bali khususnya, akan tetapi inilah yang perlu digali sejauhmana 

pengaruh Mimamsa terhadap Bali?, oleh karena di Bali menurut pandangan 

Suardeyasa (2006:34) menyebutkan belum terjadinya keseimbangan antara ketiga 

kerangka dasar agama Hindu yakni Tattwa, susila dan upacara. Di Bali yang lebih 

banyak ditonjolkan adalah dalam bidang upacaranya. Sedangkan aspek filsafatnya 

tidak begitu diutamakan. Belakangan muncul perkembangan ide untuk 

membudayakan agama Hindu dengan munculnya bhisama-bhisama PHDI yang 
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menginginkan Hindu tetap menjiwai kehidupan di Bali. Begitu juga dengan 

kemunculan tokoh-tokoh yang menginginkan ajeg Bali, serta terjadinya 

pergumulan antara dua organisasi Hindu terbesar di Bali, yakni PHDI dengan 

PDHB, perlu diberikan kejelasan dari ranah Mimamsa sendiri bagaimana 

pandangannya terkait dengan ajaran brahmana dalam Kalpasutra tersebut . 

 

2. Pandangan-Pandangan Mimamsa 

Sebagian besar yang dibahas dalam buku-buku agama Hindu adalah 

Purwamimamsa, yang umum disebut dengan Mimamsa saja. Kata mimamsa 

menurut Ngurah (1997:125-126) diartikan “sebagai penyelidikan yang sistematis 

yang pertama terhadap Weda. Purwamimamsa secara khusus mengkaji bagian 

weda, yakni kitab Brahmana dan Kalpasutra, sedangkan bagian yang lain 

(Aranyaka dan Upanisad) dibahas oleh Uttawa Mimamsa yang populer dengan 

nama Wedanta. Purwamimamsa sering disebut dengan karma mimamsa, 

sedangkan uttara mimamsa sering disebut dengan jnana mimamsa. Rsi Jaimini 

sebagai pendirinya, sumber ajarannya adalah keyakinan akan kebenaran dan 

kemutlakan upacara dalam kitab suci Weda (brahmana kalpasutra). Sumber ajaran 

terulis Mimamsa adalah Jaimini sutra yang disistematisir oleh sabara Swamin. 

Dua murid jaimini yang berbeda pandangan mengembangkan Mimamsa yakni 

Kumarila Battha dan Prabhakara”. 

Purwamimamsa (mimamsa) ajaranya lebih bersifat pluralistis dan realistis. 

Plural artinya mengakui adanya banyak jiwa, dan penggandaan azan badani yang 

membenihi alam semesta, sedangkan faham realitas karena mengakui bahwa 
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objek-objek pengamatan adalah nyata. Alat pengetahuan yang paling penting 

adalah kesaksian (kebenaran) Weda, tujuan terakhir dari fahamnya adalah 

mencapai moksa, jalan yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan 

jalan melakukan upacara.  

 

3. Sisi Ilmiah dalam Mimamsa 

Pelaksanaan dari ajaran Mimamsa menganggap perintah-perintah untuk 

melaksanakan upacara di dalam Weda adalah dilakukan sebagai suatu kewajiban 

dengan tidak mengharapkan pada hasilnya. Salah satu aliran filsafat Mimamsa 

yang terpenting, disistematisir oleh Rsi Prabhakara dengan mengungkapkan lima 

cara memperoleh dan mempertahankan pengetahuan sebagai kebenaran, yakni: (1) 

pratyaksa (pengamatan langsung), (2) anumana (menarik suatu kesimpulan), (3) 

upamana (mengadakan perbandingan), (4) sabda (pembuktian melalui sumber 

yang dapat dipercaya), (5) arthapatti (perumpamaan).  

Empat ajaran di atas sama dengan empat ajaran yang diungkapkan Nyanya 

sebagai salah satu sistem filsafat debat dalam Hindu. Upamana digunakan untuk 

memberikan ciri-ciri benda yang berbeda, akan tetapi memiliki kemiriban dari 

sudut fisiknya. Sedangkan arthapatti digunakan untuk menarik suatu kesimpulan 

dari hasil yang diperdebatkan atau dibandingkan,  sebagai contoh burung hantu 

tertidur di siang hari, pastilah mencari mangsanya di malam hari, sehingga tetap 

dapat mempertahankan hidupnya. 

Sivananda (2003:213) mengungkapkan bahwa Mimamsa bukanlah salah 

satu cabang dari filsafat. Ia lebih tepatnya merupakan suatu sistem penafsiran 
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Weda, dalam ajarannya diberikan komentar kritis terhadap pelaksanaan suatu 

upacara dalam Weda. Mengakui tiga jalan untuk memperoleh kebenaran, 

pratyaksa, anumana, dan sabda.  

Penjelasan Mimamsa memberikan perbedaan antara sang diri dengan 

badan, sehingga ada ungkapan jika pikiran dan atman dibersihkan dengan doa, 

badan dibersihkan dengan prayascita (mandi air suci). Pandangan-pandangan 

tersebut memunculkan dan membuka ruang untuk didebat secara bebas dan 

sistematis oleh filsafat Wedanta, sehingga lahirlah filsafat Wedanta. 

 

4. Penutup 

Mimamsa memberikan uraian terkait dengan upacara-upacara yang 

terdapat dalam Weda, memberikan interpretasi makna yang terkandung dalam 

upacara Weda, dari segi urutan, fungsi serta makna yang terkandung. Cara 

mengungkapkannya itu dilakukan dengan sistematis dan sesuai dengan hukum-

hukum yang diakui ilmiah untuk mendapatkan kebenaran dalam ajaran Mimamsa.  
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