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ABSTRACT
The Usada Cukildaki is one of the traditional medicine texts in Bali contained in the form of lontar.
It contains the knowledge of health problems and their treatment. The purpose of this research was
to analyze the theological value and health education held in the Lontar of Usada Cukildaki and
its role for the Hindu community in Bali. The method used in this research was descriptive
qualitative. The first step was to analyze the theological value and health education through a
content analysis approach, then to find out its role for the Hindu community in Bali, and it is carried
out using a grounded theory approach. The results indicated that in the Lontar of Usada Cukildaki
there were theological aspects in the form of worshiping Sang Hyang Tunggal, Sanghyang Tri
Murti (Brahma, Vishnu, Iswara), Dewata Nawa Sangga, Sang Hyang Kamulan, Sang Hyang
Durga, Sang Hyang Aji Saraswati, and Ida Bhatara Sri, and based on the concept of Shiva
Sidhanta in the form of worshiping Bhatara Iswara, Bhatara Mahadewa, Bhatara Vishnu, Shiva,
Sada Shiva and Parama Shiva including worshiping Sang Hyang Kala Cakra, Sang Hyang Taya
Tayi, Sang Hyang Sangenge, Sang Hyang Bayu, Sang Hyang Hyang Surya Candra, Sang Hyang
Bhatara Samara, and Sang Hyang Kresna Murti. The value of health education given by Sang
Hyang Cukildaki is in the form of knowledge of various types of diseases, characteristics of
diseases and medicinal ingredients and how to use them in the context of the protection and healing
process from all kinds of existing diseases. It includes performing a Caru ceremony to harmonize
the universe and its contents. Lontar Usada Cukildaki for the Hindu community in Bali is utilizing
medicinal materials and plants that have medicinal properties and properties to improve the healing
process, especially in increasing the body's immunity and health problems. The materials include
garlic, coriander, turmeric, ginger, coconut oil, honey, white turi tree bark, candlenut tree bark,
kara lingsir peanut leaves, kemeniran, dadap, dewa leaves, reed starfruit, cangkem butuh root,
white jarak and so on. In conclusion, Usada Cukildaki is a traditional medicine text with the
concept of Hindu Theology with the Local Genius perspective for the Hindu community in Bali.
Keywords: Usada Cukildaki, Theology, Health Education, Hindu Society in Bali
I. Pendahuluan
Usada Cukildaki merupakan salah
satu naskah pengobatan tradisional di Bali
yang termuat dalam lontar berisi
pengetahuan tentang berbagai macam
masalah kesehatan dan pengobatannya.

Lontar usada cukildaki tersimpan dan
menjadi koleksi di Pusat Dokumentasi
Kebudayaan Bali, Gedong Kirtya
Singaraja, dan juga tersimpan di Pusat
Kajian Lontar Universitas Udayana.
115

Jñānasiddhânta
Jurnal Prodi Teologi Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja

Sampai saat ini belum diketahui penulis
lontar ini, namun lontar ini sudah
dialihaksarakan oleh I Nyoman Astawa
Mangku pada Tahun 1990. Usada
cukildaki juga merupakan salah satu
sumber pengetahuan yang mengandung
ajaran dan nilai yang dapat dijadikan
pedoman dan acuan oleh masyarakat
Hindu di Bali. Keberadaan lontar di Bali
pada dasarnya merupakan kesinambungan
tradisi sastra Jawa Kuno yang berkembang
di Jawa sejak abad ke 9 sampai abad ke 15,
situasi dan kondisi ini berimplikasi pada
tersimpannya ribuan naskah lontar di Bali
dengan berbagai kandungan (Jirnaya,
2015).
Dalam
konteks
teologi,
keberadaan kitab-kitab tatwa di Bali
termasuk usada sebagai salah satu sumber
acuan dan pedoman dalam kehidupan
beragama masyarakat Hindu di Bali
merupakan kajian dari teologi Hindu,
khususnya kitab-kitab Saiva Siddhanta
yang cukup banyak jumlahnya (Titib,
2007). Dilihat dari aspek teologi pada
umumnya tidak ada ruang-ruang khusus
tanpa kehadiran Tuhan, karena Tuhan
hadir di mana-mana, hal tersebut juga
terdapat dilihat pada sastra dan lontar yang
ada di Bali termasuk lontar usada
cukildaki.
Kajian berbasis pada teks usada
sangat penting untuk diketahui. Usada
pada hakekatnya merupakan pengetahuan
pengobatan tradisional Bali, yang
dijadikan sumber dan konsep dalam
memecahkan masalah pada bidang
kesehatan. Dengan menguasai konsep
usada tersebut dan memanfaatkannya
dalam kerangka konseptual di bidang
pencegahan, pengobatan, rehabilitasi serta
penelitian berguna untuk mengembangkan
ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang
kesehatan (Suardika, 2019).

Hasil penelitian yang dilakukan
oleh I Made Suweta (2020) ditemukan
aspek teologi dalam Ganapati Tatwa yaitu
penyampaian ajaran oleh Bhatara Siwa
sebagai mahaguru yang memberikan
pelajaran
tentang
hal-hal
yang
berhubungan dengan rohani yang bersifat
abstrak dan rahasia, sedangkan Bhatara
Gana berperan sebagai penanya yang ingin
mengetahui ajaran tentang kebenaran
terutama menyangkut sumber ciptaan
yang ada, serta proses kembali kepada
sumber asalnya.
Pemahaman mengenai konsep teologi
Hindu dan wilayah kognitif teologi Hindu
diuraikan oleh I Ketut Donder (2015)
dalam penelitiannya dinyatakan bahwa
agama Hindu sebagaimana agama lainnya,
menyembah Tuhan Yang Maha Esa,
secara garis besar agama Hindu memiliki
dua macam teologi, yaitu teologi Nirguna
Brahman, yaitu teologi yang membahas
tentang Tuhan yang tidak dapat disamakan
dengan apa saja. Teologi ini ditujukan
kepada orang-orang yang memiliki
pengetahuan spiritual yang mapan, seperti
rsi, yogi, atau para sufi. Selanjutnnya yang
kedua adalah teologi Saguna Brahman,
teologi yang cocok untuk manusia pada
umumnya. Teologi ini membolehkan
manusia membayangkan Tuhan Yang Tak
Terbayangkan, dari konsep Saguna
Brahman muncul konsep manifestasi
Tuhan dan munculnya simbol-simbol
religius untuk membantu manusia dalam
mengatasi kesulitan membayangkan
Tuhan.
Secara empiris pemahaman akan
teologi Hindu pada sastra dan lontar yang
ada di Bali khususnya pada lontar usada
cukildaki masih perlu banyak digali
sebagai bagian dalam menggali nilai-nilai
ajaran agama Hindu. Di sisi lain
pengobatan tradisional Bali dengan
menggunakan usada cukildaki telah cukup
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dikenal dan dipergunakan oleh praktisi
usada di Bali. Penelitian ini menjadi
sangat penting dengan adanya pengkajian
terhadap usada cukildaki dari aspek
teologi dan pendidikan kesehatan akan
meningkatkan
pemahaman
dan
penggunaan secara baik oleh masyarakat
di Bali khususnya dalam pengobatan
tradisional yang bersumber dari usada
cukildaki.

nomor IIId.1136/12, Lontar Usada
Cukildaki dialihaksarakan oleh I Nyoman
Astawa Mangku pada tahun 1990. Usada
Cukildaki terdiri dari 39 lembar (lepihan).
Oleh Sang Hyang Cukildaki disampaikan
keyakinan akan pemujaan kepada Tuhan
dalam berbagai manifestasinya untuk
menyelamatkan
dan
memberikan
kesembuhan kepada masyarakat yaitu
melalui cara pengobatan dalam bentuk
boreh/ ramuan, loloh/ jamu yang
menggunakan bahan-bahan alam rempah
dan tanaman obat yang dicampur.
Melakukan upacara pabersihan, caru dan
upacara lainnya. Selanjutnya juga
menggunakan rajah dan mantram sebagai
satu kesatuan dalam menyembuhkan
penyakit.
3.1 Aspek Teologi dan Pendidikan
Kesehatan Lontar Usada Cukildaki
Para peneliti dan penyinta lontar
mengklasifikasikan naskah lontar menjadi
(1) agama dan etika (Weda, Mantra, Puja,
Kalpasastra, Tutut, Sesana, Niti), (2)
kesusastraan (Parwa, Kekawin, Kidung,
geguritan, Parikan), (3) Sejarah dan
Mitologi (babad, Pamancangah, Usana,
Uwug), (4) Usada, (5) Lelampahan, (6)
Arsitektur (Hasta Kosali, Hasta Kosala,
Hasta Bumi, Dharmaning Sangging), (7)
Leksikografi
(Ekalawya,
Krtbasa,
Dasanama), (8) Hukum (Adigama, Kutara
Manawa, Awig-awig), (9) Astronomi, (10)
Tantri dan Satua, dan (11) Mistik (Jirnaya,
2015). Pengklasifikasian naskah lontar
tersebut dalam rangka mengelompokkan
lontar sebagai sumber ajaran agama
Hindu. Menurut penuturan Putu Sabda
Jayendra (Wawancara 25 Oktober 2021),
sastra dan lontar yang ada di Bali
mengandung nilai filsafat, etika dan acara
yang erat hubungannya dengan ajaran
agama Hindu, dan selalu melibatkan
Tuhan dalam setiap aktivitasnya, karena
dalam agama Hindu diyakini adanya

II. Metode
Penelitian ini merupakan penelitian
kualitatif dalam bentuk deskriptif. Lontar
usada cukildaki yang digunakan dalam
penelitian ini merupakan koleksi lontar
dari Pusat Dokumentasi dan Kebudayaan
Bali di Denpasar. Pengumpulan data
dilakukan
melalui dua tahap, tahap
pertama dilakukan dengan analisis teks
(content analysis) pada lontar usada
cukildaki, untuk menggali nilai teologi dan
pendidikan kesehatan, selanjutnya untuk
mengetahui peranannya bagi masyarakat
Hindu di Bali dilakukan dengan
menggunakan pendekatan grounded teori
melalui wawancara mendalam (in-depth
interview) pada tokoh agama Hindu dan
tokoh usada dan praktisi tradisional
medicine, tentang usada cukildaki guna
memperoleh informasi mengenai peranan
lontar
usada
cukildaki.
Hasilnya
diwujudkan menjadi tulisan untuk
menggambarkan objek yang diteliti.
I. Pembahasan
Usada
Cukildaki
merupakan
manuskrip yang menuliskan berbagai
masalah kesehatan dan pengobatannya.
Sampai saat ini belum diketahui penulis
lontar ini. Usada cukildaki yang digunakan
dalam penelitian ini adalah arsip lontar
usada yang ada pada Pusat Dokumentasi
Kebudayaan Bali yang merupakan turunan
lontar dari Gedong Kirtya Singaraja,
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Brahman (Sang Pencipta) dan Atman
(Percikan suci dari Brahman) yang ada di
dalam diri manusia.
Pada bagian awal lontar usada
cukildaki (1b), Om Awighnamastu nama
siddam. Nyan mantram salwiring caru,
ma., OM Dewarcana upatyante, astitya
trepi karante, bojana laksanam tiyuktam,
Om Kara Dewa tarpanam, buktyanam
suksma karanam, antyosti purusa
mantram, anugra Siwamretam, sangara
darma laksanam…… ‘Ya Tuhan semoga
tiada halangan dan mencapai tujuan, inilah
mantram untuk segala jenis caru, Ya
Tuhan,
Dewa
Arcana
lahir,
menghidupkan, menyelamatkan dan
penyebab keteraturan, simbol dari Tuhan
dan Dewa, mempersembahkan kurban,
sumber dari pertama, anugrah Dewa Siwa,
berwujud Dewa Dharma.
Pada lontar usada cukildaki,
terdapat nilai pendidikan tattwa dalam
bentuk ajaran ketuhanan dan pemujaan
terhadap Sang Hyang Tunggal, Sanghyang
Tri Murti (Brahma, Wisnu, Iswara),
Dewata Nawa Sangga, Sang Hyang
Kamulan, Sang Hyang Durga, Sang
Hyang Aji Saraswati, Ida Bhatara Sri, serta
dilandasi dengan konsep Siwa Sidhanta
dalam bentuk pemujaan terhadap Bhatara
Iswara, Bhatara Mahadewa, Bhatara
Wisnu, Siwa, Sada Siwa dan Parama Siwa
serta kepada Sang Hyang Kala Cakra,
Sang Hyang Taya Tayi, dan Sang Hyang
Sangenge, Sang Hyang Bayu, Sang Hyang
Surya Candra, Sang Hyang Bhatara
Samara, Sang Hyang Kresna Murti, dan
sebutan lainnya. Sebagaimana kutipan
Lontar Usada Cukildaki lepihan 37b
berikut
‘apangawak
aku
Bhatara
Mahadewa, kalih Hyang Sri Mahadewi,
mwang Yama, mwang Sang Hyang Ludra,
Hyang Brahma, Hyang Kala, sami pada
mawisesa, sami sinangga aku lwih wisesa,
rep wong sajagad kabeh, apan gunankune

murub, makalangan, maring akasa, uma
ring luhuring pretiwi, sami mawisesa,
kapilayu sarwa leyak kabeh, ngatonang
gunankune, apan gunankune angilehin
buwana kabeh, AM maring luhur Bhatara
Brahma, maring sor Bhatara Wisnu, alah
dening Gnikukus, apan I Geni sakti luwih,
maharan Ki Genikukus, AM AM OM OM,
ya nama swaha, poma, kedep mandi
mantramku. Pawisesan Sang Hyang
Nawasanga, ma. Om Sang Hyang Ila-ila,
ta yan sira Bhatara Brahma, ngawe cipta,
Om Sang Hyang Cadusakti ta yan sira
Bhatara Iswara, ngawe sabda, Om Sang
Hyang Paladarwa, ta yan sira Bhatara
Wisnu, ngawe ambek, OM Sang Hyang
Taya, ta yan sira Bhatara Mahadewa,
ngawe bayu, anerus ring otot, AM,
Brahmaloka, milih ring Swahloka, UM
Wisnuloka, mulih maring Mahaloka, ana
bayu sabda idep…..’
Selanjutnya
disampaikan
penekanan arti penting upacara bhuta
yadnya dalam bentuk pecaruan dengan
segala macam sarana dan matram yang
digunakan dalam rangka mewujudkan
hidup harmonis yang nantinya dapat
menyebabkan
kesehatan
secara
psikologis, sebagaimana kutipan berikut
‘Mwah mantram caru, salwiring buta, ma.,
Om Buktyantu Durga kataram, buktyantu
kala macanam, buktyantu pisacowacam,
buktyantu sarwa butanam, Om Durgaloka
boktaye namah, kala loka bokta ya namah,
pisacaloke boktaye namah… ‘Selanjutnya
mantram untuk caru (kurban), semua yang
berkekuatan negatif, mantramnya Ya
Tuhan sebagai Dewi Durga berikut
persembahan kami, dipersembahkan juga
untuk Kala Macani, para Pisaca, para
Bhuta, terimalah persembahan kami untuk
kesejahteraan alam.
Menurut penuturan Jero Nyoman
Asih (Wawancara 28 Oktober 2021)
disampaikan menurut keyakinan dan
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ajaran agama Hindu, yang terdapat dalam
setiap pustaka suci Hindu termasuk lontar
usada cukildaki, manusia, Tuhan dan alam
semesta adalah saling terhubung, sehingga
setiap ketidakharmonisan yang terjadi
pada manusia selalu diarahkan untuk
mengharmonisasikan
ulang
melalui
persembahyangan dan memohon anugrah
dan perlindungan Tuhan/ Dewa/ Bhatara
serta menjaga kelestarian lingkungan.
Termasuk didalam lontar usada cukildaki
menunjukkan hal itu, dalam setiap
penyakit ada penyebab dan cirinya, Sang
Hyang Cukildaki mengajarkan nilai nilai
tersebut didalamnya dalam rangka
mengharmoniskan
manusia
dan
lingkungannya.
Berdasarkan hal tersebut di atas
nilai teologi yang muncul adalah
pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
dalam manifestasinya sebagai Dewa
(pemberi sinar) dan Bhatara (pelindung)
adalah sebagai wujud pengetahuan tinggi
dan mulia dari Sang Hyang Cukildaki
untuk memohon perlindungan dan
kesembuhan dari segala macam penyakit
yang ada. Pada lontar usada cukildaki juga
terdapat mantram yang digunakan untuk
jenis penyakit tertentu
Nilai pendidikan selanjutnya yang
terdapat dalam lontar usada cukildaki
adalah nilai pendidikan kesehatan.
Sebagaimana tercantum pada lontar usada
cukildaki lepihan 14b ‘iki mantram tamba
sami, sakwehing gering, ila, wenang iki,
ma, inangun angidepana Sang Hyang Guru
Tunggal, aku ngudanin gering, ila, ring
kulit, ring daging, ring otot, kapurna jati
lah waras…..’Ini adalah mantram untuk
pengobatan, akan segala macam penyakit,
Sang
Hyang
Guru
Tunggal
menghilangkan segala penyakit, baik pada
kulit, pada lemak, pada otot, semua akan
sembuh seperti sedia kala. Pada lontar
usada cukildaki terdapat berbagai macam

jenis penyakit, ciri penyakit dan bahan
obat serta cara penggunaan yang
dilakukan menurut Sang Hyang Cukildaki.
Jenis penyakit yang banyak dipaparkan
adalah jenis penyakit dalam. Diantaranya
sakit jantung berdebar-debar, batuk yang
disertai nafas terengah-engah, disentri,
disentri keluar darah nanah, perut panas
dan perih, perut terasa panas, sulit tidur,
lemas, kurus, lumpuh, exim basah, encok,
serak, baled, gusi sakit bengkak
kemerahan, panas, gatal-gatal bintikbintik, rematik, kejang, racun, penyakit
kelamin, sakit dan perih pada kemaluan,
kencing batu, sakit mata, ketergantungan
candu,
odgj,
bengkak,
lumpuh,
koreng/borok, lepra, perut membesar,
jampi bagian dalam, perut membesar
disertai dengan sakit pada hulu hati,
mendengkur dan sesak nafas, stroke, dan
berbagai penyakit kelamin, lemah sahwat,
yang berkaitan dengan hubungan suami
dan istri dll.
3.2 Peranan lontar usada cukildaki bagi
masyarakat Hindu di Bali
Lontar usada sebagai salah satu
warisan budaya masyarakat Hindu di Bali,
mampu memberikan informasi dan
pengetahuan yang dapat digunakan dalam
kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan
pengalaman yang didapatkan baik secara
tradisi maupun dalam proses belajarmengajar berkaitan dengan tekstologi
lontar, terdapat pemahaman dan persepsi
yang baik terhadap peradaban lontar.
Yaitu bahwa lontar di Bali adalah wahana
literal menuliskan khazanah keunggulan
sistem ilmu pengetahuan masyarakat Bali
pada zaman dahulu dan terwariskan
hingga saat ini. Lontar menjadi perekam
jagat pemikiran (jagat pikayunan)
masyarakat Bali sampai dalam bentuknya
sekarang adalah saksi sejarah dan menjadi
penampang historik keberaksaraan dan
peradaban berkarakter. Manuskrip lontar
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Bali dalam sejarah peradaban Bali
menunjukkan kemajuan dan kecerdasan
pengetahuan masyarakat atau tradisi
Nyastra
dalam
masyarakat
Bali
(Suardiana, 2019).
Berdasarkan hasil wawancara
dengan Jero Ketut Sandika (Wawancara 1
November 2021), seorang tokoh usada
diperoleh klarifikasi terhadap nilai dan
makna pengobatan pada lontar usada
cukildaki yaitu berupa keyakinan akan
pemujaan kepada Tuhan dalam berbagai
manifestasinya untuk menyelamatkan dan
memberikan
kesembuhan
kepada
masyarakat yaitu melalui cara pengobatan
yang disampaikan oleh Sang Hyang
Cukildaki dalam bentuk boreh/ ramuan,
loloh/ jamu yang menggunakan bahanbahan alam rempah dan tanaman obat
yang dicampur. Melakukan upacara
pabersihan, caru dan upacara lainnya.
Selanjutnya juga menggunakan rajah dan
mantram sebagai satu kesatuan dalam
menyembuhkan penyakit. Makna yang
dapat diambil dari pengobatan ini adalah
segala
penyakit
yang
muncul
menggunakan bahan dan ramuan yang
berbeda untuk setiap jenis penyakit
disesuaikan dengan ciri penyakitnya. Hal
lain juga dicantumkan dalam lontar usada
cukildaki
adalah
penyakit
yang
mengganggu area sawah seperti hama
penyakit yang disebabkan oleh hama
serangga, ular, tikus, candang, babi hutan.
Berikut adalah jenis penyakit, ciri
penyakit, bahan dan tanaman obat, cara
penggunaan, dan upacara/ upakara, serta
mantram yang digunakan menurut usada
cukildaki:
1. Sakit Jantung dan Jampi dengan ciriciri penyakit seperti Jantung berdebar,
pusing, kelelahan, nafas terengahengah, rasa sakit pada dada, adapun
tanaman obat dan cara penggunaannya
yakni dengan buah beringin akar

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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kenanga, kayu muda pohon bungli,
kayu muda pohon kendal,
dibakar
(ditambus) dan dicampur santan, gula,
kemiri dan diminum.
Penyakit batuk (siyak) gejalanya yakni
batuk sesak nafas, terasa menyumbat
pada hati dapat diobati dengan pucuk
daun andong, batang pohon kepah dan
garam ditumbuk halus, dicampur
dengan minyak kelentik (atau diganti
dengan VCO) kemudian diminum.
Disentri dapat dillihat dari lendir putih
pada kotoran, berdarah pada kotoran
dapat diobati dengan bawang yang
dibakar (ditambus), silaguri, pangkal
jaruti,
pangkal
rumput
carma,
ditumbuk, dicampur dengan santan
kental, ditambahkan gula garam yang
dicampur arang kemudian diminum
Disentri
dengan gejala disentri
disertai keluar darah nanah, air darah,
seperti lendir dahak.Semua bahan dari
kulit pohon turi, garam dan arang
dicampur air panas (70˚c) dan
diminum
Disentri dengan gejala disentri disertai
keluar darah nanah, air darah, seperti
lendir dahak. Semua bahan dari: serbuk
kikiran besi, jahe, temu ireng, temu
giring, temu lawak, bawang putih,
geraham warak, darah warak, sari
kuning direbus sampai matang, caranya
dengan Tetesi bagian hidung
Perut panas dan perih
gejalanya
yakni perut terasa panas, perih, dan otot
perut terasa tegang. Dapat diobati
dengan daun kayu selasih, buah sirih,
daun dadap tua, temu tis, jeruk nipis,
bawang yang sudah digoreng, minyak
kelapa dan air, dimasak sampai matang,
peras ambil airnya Tetes dan atau
diminum
Sakit perut dengan gejala perut terasa
panas, pinggang sakit, dapat diobati
dengan akar bayam yang berdaun
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

kemerahan, ubi tunjung, darah merah,
semua bahan dicampur diperas dan
ambil airnya ditetes dan atau diminum
Batuk
yakni dengan gejala batuk
disertai ayan dapat diobati dengan jarak
putih dan akar cangkem dikukus dipipis
dan balurkan
Sulit tidur (gelisah) yakni
dengan
gejala gelisah dapat diobati dengan
daun jeruk linglang 3 helai dirajah,
merica 3 biji ditumbuk atau dilumatkan
kemudian sembur pada telapak kaki.
Kurus kering tanpa sebab dilihat dari
gejalanya seperti kurus keringdapat
diobati
dengan
Pohon
dadap,
kasimbukan, kulit pule, dan bawang
yang dibakar (ditambus), semua bahan
dicampur dan dikukus dan Diminum/
dimakan
Lumpuh dengan gejala lemah tidak
dapat menggerakkan anggota tubuh
dapat diobati dengan kencur, kunir,
bangle, temu ireng, cengkeh, dan daun
kemiri ditumbuk atau dilumatkan
kemudian dibalurkan
Lumpuh Bila tidak sembuh dapat
diobati dengan
buah dan akar
pohon delima, sindrong, bawang putih,
batang pohon pudeh, air cuka, semua
bahan dimasak kemudian dibalurkan
Baled atau Exim basah (lama tidak
keluar air/nanah) dapat
diobati
dengan bawang adas dan kulit pohon
temen ditumbuk dan dibalurkan
Herpes yakni adanya garam yang
membatu, dapat diobati dengan daun
terong dari pohon terong yang berduri,
dan dicampur air sedikit, ditumbuk
sampai halus dan dibalurkan
Encok dengan gejaala terasa berdenyutdenyut ke seluruh tubuh diobati
dengan kulit pohon kecemcem, batang
(pangkal) pohon widuri putih, daun dan
akar pohon gentawas, akar kelor,

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
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ketumbar, ditumbuk atau dilumatkan
dan disemburkan
Mbokan yakni gusi sakit, bengkak
kemerahan, panas, bisul pada pangkal
paha atau pusar dapat disembuhkan
dengan ketumbar, bawang putih
jerangan dan benalu ditumbuk atau
dilumatkan. Jika pada bagian kaki:
arang, cabai, air ludah merah (air ludah
sehabis makan sirih)
Semburkan,
atau dibalurkan
Rematik dengan akar dari pohon dadap,
daun cemeng, akar belimbing besi,
dicampur air lalu dimasak diminum,
Panas dimana
Panas
terus
menerus dapat diobati dengan kulit
pohon kemiri, kulit pohon turi, daun
kacang dan rempah-rempah, gicampur
gula dan minyak, direbus sampai
matang dan diminum
Sakit kelamin yakni dengan tanda
bengkak kemerahan, keluar nanah,
darah
dapat diobati dengan kulit
pohon bengkel, ginten, daun cemeng,
dan kulit kayu krepetan, ditumbuk dan
disaring kemudian diminum
Sakit Kelamin yakni sakit dan terasa
perih pada kemaluan, saat kencing
tidak terasa, dan kencing batu diobati
dengan rumah tabuan dan air jernih
(kelebutan) diremas-remas, disaring,
dipersembahkan di kamulan, letakkan
beberapa saat jangan dilihat dan
diminum
Sakit mata yakni Tidak bisa duduk,
punggung sakit
dapat
diobati
dengan daun kendal, sejumput musi,
ditumbuk dan sari patinya diminum
Sakit Tampias
Sering
berbicara
sendiri seperti ODGJ yakni dapat
diobati dengan daun liligundi yang
jenis daunnya agak tebal segenggam
yang diperoleh dari 3 lokasi, pangkal
pohon widuri yang tumbuh di pinggir
jalan raya, bawang putih, dan jerangan.
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Semua bahan dimasak dengan air, dan
saring dan diminum
23. Batuk dan pilek dapat
diobati
dengan akar, batang dan daun semangi
dicampur dengan belimbing buluh lalu
dibakar (ditambus) Diisi arak dan
diminum
24. Koreng/ borok
dapat
diobati
dengan
pecahan beras yang kecil
(tapungan), bawang putih jerangan,
kunir yang dibakar (ditambus), Semua
bahan ditumbuk kemudian diurut. Kulit
pohon keluak, pangkal pohon widuri
dan daun kenikir ditumbuk, kemudian
dicampur minyak pohon kesambi dan
VCO
Dipoleskan

berbagai macam jenis penyakit, ciri
penyakit dan bahan obat serta cara
penggunaan yang dilakukan menurut Sang
Hyang Cukildaki. Jenis penyakit yang
banyak dipaparkan adalah jenis penyakit
dalam dan berbagai masalah kesehatan.
Diantaranya sakit jantung berdebar-debar,
batuk yang disertai nafas terengah-engah,
disentri, disentri keluar darah nanah, perut
panas dan perih, perut terasa panas, sulit
tidur, lemas, kurus, lumpuh, exim basah,
encok, serak, baled, gusi sakit bengkak
kemerahan, panas, gatal-gatal bintikbintik, rematik, kejang, racun, penyakit
kelamin, sakit dan perih pada kemaluan,
kencing batu, sakit mata, ketergantungan
candu,
odgj,
bengkak,
lumpuh,
koreng/borok, lepra, perut membesar,
jampi bagian dalam, perut membesar
disertai dengan sakit pada hulu hati,
mendengkur dan sesak nafas, stroke, dan
berbagai penyakit kelamin, lemah sahwat,
yang berkaitan dengan hubungan suami
dan istri. Peranan lontar usada cukildaki
bagi masyarakat Hindu di Bali dalam
bentuk memanfaatkan bahan dan tanaman
obat memiliki kandungan dan khasiat yang
dapat digunakan untuk meningkatkan
proses kesembuhan khususnya dalam
meningkatkan imunitas tubuh dan
penyakit infeksi. Penelitian ini memiliki
keterbatasan karena hanya mengkaji aspek
teologi dan pendidikan kesehatan, perlu
adanya kajian mengenai aspek etika dan
upacara pada lontar usada cukildaki.

Usaha mencapai keseimbangan
dan keharmonisan dalam kehidupan
manusia, termasuk untuk memperoleh
kesehatan melalui penggunaan tanaman
obat yang tercantum menurut lontar usada
cukildaki diharapkan dapat memberikan
kesembuhan terhadap beberapa penyakit
tersebut.
IV. Penutup
Pada lontar usada cukildaki
terdapat nilai teologi dan pendidikan
kesehatan. Nilai teologi Hindu dalam
bentuk ajaran ketuhanan dan pemujaan
terhadap Sang Hyang Tunggal, Sanghyang
Tri Murti (Brahma, Wisnu, Iswara),
Dewata Nawa Sangga, Sang Hyang
Kamulan, Sang Hyang Durga, Sang
Hyang Aji Saraswti, Ida Bhatara Sri, serta
dilandasi dengan konsep Siwa Sidhanta
dalam bentuk pemujaan terhadap Bhatara
Iswara, Bhatara Mahadewa, Bhatara
Wisnu, Siwa, Sada Siwa dan Parama Siwa
serta kepada Sang Hyang Kala Cakra,
Sang Hyang Taya Tayi, dan Sang Hyang
Sangenge, Sang Hyang Bayu, Sang Hyang
Surya Candra, Sang Hyang Bhatara
Samara, dan Sang Hyang Kresna Murti.
Nilai pendidikan kesehatan dalam bentuk
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