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BAB I 
TATTWA 

 
 
 
1.1 Hindu Dharma 

1.1.1 Pengertian Agama 

Agama secara ethimologi, berasal dari bahasa saksekerta yakni kata “a” 

dan “gam” yang masing-masing artinya “tidak’ dan “pergi”. Agama ditilik dari 

arti tersebut dapat diberikan benang merah adalah sesuatu yang tidak pergi, tetap 

tidak berubah (abadi). Atau I Gede Sura memberikan penjelasan dalam buku 

“Etika dan Pengendalian Diri” bahwa agama tersebut jika lihat dari arti katanya, 

berarti pengendalian diri. Sebab, “tidak pergi”  dapat dimaknai sebagai sebuah 

kata mengurungkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar 

norma-norma hidup. Kata “agama” dalam kamus Indonesia-Inggris disamakan 

artinya dengan “religion”. 

Dalam Hindu, agama disebut dengan “Dharma” atau “Sanatana Dharma 

yang artinya kebenaran, kebijaksanaan yang utama (Abadi), tiada awal dan tiada 

akhir. Masyarakat Indonesia sering menggunakan kata “Agama Hindu” atau 

“Hindu Dharma”, karena makna dari kata “agama” sama artinya dengan 

“dharma”.  

 

1.1.2 Mengapa Agama? 

Jika dilihat dari rumusan pengertian agama tersebut, ada beberapa hal 

penting yang harus diketahui yakni; agama sebagai motivasi dalam meningkatkan 

mental dan spiritual, sebagai tatanan dalam bersikap dan bertingkahlaku dalam 

kehidupan sehari-hari. Agama tidak saja bertujuan untuk memupuk kebahagiaan 

didunia, akan tetapi juga kebahagiaan di alam setelah kematian. Sangat ironis 

apabila sebuah negara yang berdasarkan pada Pancasila dan beragama, masih 

memiliki moral dan etiket dibawah dari bangsa-bangsa yang tidak beragama atau 

“atheis”. Seringnya terjadi perang atau permusuhan “atas nama agama”, kesalahan 

dalam mentafsirkan ajaran agama, fanatisme sempit terhadap agama yang 
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dimiliki. Muatan politis yang menunggangi agama, dengan harapan tokoh yang 

diusung dapat menjadi pimpinan partai atau bahkan menjadi pejabat tinggi pada 

suatu instansi pemerintahan. Bahkan institusi keagamaan di Indonesia 

mendapatkan pringkat ke lima sebagai institusi yang terkorup. Apakah masih 

penting dan perlu untuk belajar agama?. 

Tuduhan terhadap agama sebagai penyebab kebobrokan moral, penyebab 

kesengsaraan, peperangan, pertikaian. Hendaknyalah disitir sedikit demi sedikit, 

apakah benar agama tersebut mengajarkan untuk bertingkahlaku yang tidak 

senonoh di mata masyarakat?. Kemudian apakah benar agama mengakibatkan 

perpecahan dan pertentangan?. Apakah gerangan manusia sebagai penganut 

agama tersebut yang salah dalam mengambil tindakan, tidak menyesuaikan 

dengan “desa”, “kala” dan “patra”. Mungkin saja kitab tersebut perlu 

mendapatkan tafsir yang matang, sehingga antara jaman kejaman ayat-ayat suci 

kitab tersebut tidak “salah kaprah”. Digunakan untuk membenarkan “tindakan 

non-agamais”. 

Disisi lain, menganggap bahwa agama sendirilah yang paling benar, tidak 

bisa menerima dan mengakui ajaran agama orang lain. Muncul klaim “agama 

langit” dan “agama bumi”. Agama langit dengan ciri-cirinya disebutkan dengan 

tiga agama yakni rumpun abhramaic religion, selebihnya dari ketiga jenis agama 

tersebut adalah agama bumi. Salah satu ciri agama langit adalah memiliki kitab 

suci sebagai “wahyu”. Perlu hendaknya ditarik nafas, bahwa konsep “wahyu” 

sangat jauh dengan “sabda” dalam Hindu. Dalam agama abrahamic, konsep 

wahyu tersebut adalah terdapat unsur; Tuhan sebagai pemberi wahyu, penerima 

wahyu (Nabi), Malaikat sebagai penulis wahyu, rasul sebagai penyebarluas 

wahyu, serta tempat, situasi dan kondisi umat yang menerima ajaran. 

Agama Hindu memiliki konsep berbeda dalam peneriman ajaran sucinya, 

Tuhan sebagai pemberi ajaran suci masuk langsung atau menjiwai diri sang maha 

rsi, kemudian disampaikan langung kepada siswa-siswanya dalam bentuk syair, 

nyanyian, kalimat pendek (sutra) dan mantra. Ajaran tersebut disampaikan secara 

turun temurun secara lisan (diucapkan/sruti) dalam tradisi 
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“parampara/sampradaya/sakha” atau garis perguruan. Maha rsi penerima ajaran 

suci itupun tidak sendiri, ada 7 maha rsi yang paling banyak disebut-sebut sebagai 

penerima sabda suci Weda dan selanjutnya ada 49 maha rsi sebagai penerima 

ajaran suci yang lainnya, dalam empat himpunan (Rg Weda, Sama Weda, Yajur 

Weda dan Atharwa Weda) dengan masing-masing berisikan bagian mantra, 

brahmana, upanisad dan aranyaka. Setelah adanya tulisan (sansekerta) yang 

pertama kali ditulis oleh Rsi Panini sebagai kitab Wyakarana, barulah kitab Sruti 

tersebut disistematisir, Rg Weda terdiri dari mandala I-X serta demikian juga 

kitab himpunan (samhita) yang lainnya.  

Setelah Sruti tersebut, kembali diingat kedalam sebuah bhasya atau 

interpretasi dari rsi-rsi agung menjadilah kitab smrti, perlu diingat bahwa rsi 

penerima dan penginterpretasi ajaran suci tersebut bukan manusia biasa. Tingkat 

jnana, intelektual, serta kesucian bantinnya tidak dapat diragukan. Dalam epos 

Itihasa (Mahabarata dan Ramayana) serta Purana, maha rsi penerima sabda suci 

Weda tersebut sampai ribuan tahun melakukan tapa dan semadi yang gigih. 

Agar tidak salah dalam memberikan pengertian terhadap sebuah kata, 

perlu kehati-hatian lagi, sehingga tidak semata begitu mendengar klaim, sifat 

ekslusivisme dari manusianya sebagai umat yang berbeda agama merasa marah. 

Apakah marah tersebut dibenarkan dalam ajaran agama Hindu?, bukankah 

kemarahan tersebut dalam kitab Bhagawadgita dikatakan dapat merubah menjadi 

awidya (kegelapan), tentu Arjuna dan para pandawa yang lainnya berperang 

dengan penuh kesadaran dan kemuliaan, bukan semata untuk mempertahankan 

kebenaran saja. 

Terkait dengan hal tersebut, perlu menjadi sebuah bahan acuan bahwa 

negara Indonesia merdeka berkat adanya semangat nusantara yang dijiwai oleh 

rasa keagamaan, agama sebagai pendorong untuk menuju kesuksesan dalam 

meperjuangkan kemerdekaan. Sehingga dalam pembukaan Undang-undang Dasar 

1945 “Tuhanlah yang memberikan rahmat” kepada bangsa Indonesia, sehingga 

dapat menikmati suasana kemerdekaan, berserikat, terbebas dari kungkungan 

penjajah. 
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1.1.3 Sejarah Hindu 

1) Sejarah Hindu di India 

Dalam “Govinda Das Hinduism Madras”, perkembangan Hindu di India 

terdiri dari tiga jaman yakni; jaman Weda, jaman Brahmana dan Jaman Upanisad. 

Pada jaman Weda ditandai dengan datangnya bangsa Arya yang diduga berasal 

dari Asia Tengah lalu mengadakan pembauran dengan bangsa dravida suku asli 

India). Hingga diterimanya ajaran-ajaran suci Weda (Ngurah, 1997). Bangsa arya 

yang dimaksud, menurut beberapa ahli menjelaskan sesungguhnya adalah bangsa 

asli India sendiri yang berada dari daerah utara India. Menurut Suryanto (2006) 

dalam bukunya “Hindu di Balik Tuduhan dan Prasangka” menjelaskan 

kesangsiannya mengenai asal dari bangsa Arya tersebut. Jaman Weda berakhir 

dengan ciri-ciri dominannya brahmana dalam keagamaan Hindu, atau banyaknya 

dilaksanakan upacara-upacara yadnya. 

Jaman Brahmana ditandai dengan munculnya kitab-kitab brahmana, 

seperti sulva sutra dan kitab-kitab brahmana lainnya. yang banyak menjelaskan 

tentang pelaksanaan upacara (yadnya) serta mantra-mantra yang terkait dengan 

pemujaan dalam Hindu. Brahmana banyak berperan bahkan dominan dalam 

pelaksanaan aktivitas keagamaan. 

Selanjutnya jaman Brahmana digantikan dengan jaman darsana 

(upanisad), pada jaman ini kitab-kitab Hindu banyak diberikan suatu interpretasi 

dan banyak dibarengi dengan diskusi-diskusi bahkan debat antara guru dengan 

siswa tentang beberapa topik keagamaan dalam Hindu. Pada jaman ini ditandai 

dengan munculnya kitab-kitab Upanisad. 

 

2) Sejarah Hindu di Nusantara 

Untuk mengetahui perjalanan Hindu di Indonesia, ada beberapa pendapat 

tentang datangnya Hindu ke Indonesia. Yakni; 1) Mookerjee dan Krom, dengan 

teorinya disebut teori weisya (pedagang), menjelaskan bahwa Weda (Hindu) 

sebagian besar disebarkan oleh para pedagang India dalam kontak yang 

berlangsung lama dan damai. 2) Bosch (teori brahmana) menyatakan bahwa 
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penyebaran agama Hindu ke Indonesia mendapat pengaruh yang sangat besar dari 

para rohaniawan. 3) dari data sejarah Indonesia (Agastya Purana) menyatakan 

bahwa Rsi Agastya sebagai Sang Hyang Surya (Guru suci) yang menyebarkan 

ajaran agama Hindu ke Indonesia. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya Sanggah 

Surya yang ditujukan untuk memberikan penghormatan kepada Rsi Agastya yang 

telah berjasa mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama Hindu ke Indonesia. 

Selanjutnya Hindu berkembang diberbagai tempat sesuai dengan “desa”, 

“kala” dan “Patra” serta drsta, sebagai berikut:  

 
a. Kerajaan Hindu di Kalimantan 

Kerajaan Hindu di Kalimantan pertama kali ditemukan dalam prasasti 

Yupa Kutai. Dalam prasasti tersebut menjelaskan bahwa terdapatnya seorang raja 

Hindu yang memerintah sangat bijaksana, dengan ajaran Siwa 

(Waprakeswara/Yupa)  yang berkembang. Yupa merupakan tempat yang 

digunakan sebagai tiang untuk melakukan kurban dalam upacara. Dijelaskan 

bahwa raja Mulawarman putra dari Kudungga memberikan hadiah 1000 ekor 

kerbau kepada para brahmana. 

 
b. Kerajaan Hindu di Jawa 

Perlu diingat kembali, bahwa kerajaan Hindu di Jawa pertama kali muncul 

di Jawa Barat Taruma Negara, kemudian di Jawa Tengah (Mataram), serta di 

Jawa Timur (Kanjuruhan, Medang Kemulan, Singosari, Majapahit). Di Jawa 

Barat dapat dikatakan bahwa Ajaran Siwa sangat dominan, beralih ke Jawa 

Tengah pada kerajaan Mataram konsep pemujaan mulai terdapat suatu 

harmonisasi antara ajaran Siwa dengan Buddha (Mahayana) begitu pula pada 

kerajaan-kerajaan Hindu di Jawa Timur, konsep Siwa-Buddha tersebut makin 

tampak jelas dengan ritus-ritus peninggalan agama Hindu yang bercorak Siwa-

Buddha. 

Selain kerajaan-kerajaan tersebut di Nusantara masih banyak kerajaan-

kerajaan Hindu yang berdiri, setelah runtuhnya kerajaan Majapahit kerajaan 

tersebut mulai tidak memiliki kontak yang jelas dengan Majapahit dan berdiri 



 6

sendiri seperti kerajaan Negara Dipa, Negara Daha di Kalimantan Selatan yang 

berkembang pada abad-abad ke-14. 

 
c. Kerajaan Hindu di Bali 

Baca “babad catur brahmana”, dijelaskan bahwa Rsi Markandeya 

mendapatkan pawisik untuk menuju Bali bersama para pengikut dan murid-

muridnya, Rsi Markandeya berasal dari pegunungan Raung. Dalam kisahnya sang 

rsi bersama pengikutnya sampai beberapa kali gagal mendiami Bali. Tetapi 

setelah menanamkan panca datu di Besukihan (Besakih) maka Rsi Markandeya 

dan pengikutnya dapat mendiami Bali serta membuka lahan untuk dijadikan 

sebagai lokasi pertanian dan perkebunan. Pada saat itu Rsi Markandeya telah 

mengajak para pengikut dengan berbagai aliran (sekta), yakni; Siwaisme, 

Weisnawaisme dan Saktisme. 

Selanjutnya perjalanan Danghyang Nirartha ke Bali memberikan warna 

baru terhadap pemujaan agama Hindu Bali, beliau mengajarkan untuk 

menyembah Tuhan yang satu dengan berbagai manifestasi-Nya dan mengajarkan 

menyembah leluhur dengan berbagai bentuk sanggah/pura. Hingga pada setiap 

tempat bertapanya Danghyang Nirartha didirikan tempat suci (pura), kemudian 

distanakan Dewata Nawa Sanga sebagai penjaga penjuru dunia. 

Pada masa pemerintahan Raja Udayana di Bali, sekta-sekta sering 

melakukan bentrokan dan mengakibatkan kehidupan masyarakat tidak harmonis. 

Menurut R.Goris, di Bali pada saat itu terdapat 9 sekta yakni; Pasupatta, Ganesa 

(Ganapatiya), Siwa Sidanta, Weisnawa, Rsi (brahmana), Sora (Surya), Bodha 

(Buddha mahayana), Sogatha dan Bairawa. Sebagian besar dari sekta-sekta 

tersebut saling menyerang, terutama sekali aliran Bairawa kiri dan Bairawa 

Kanan. Yang terkenal di Bali dengan ilmu leak dengan tokohnya yaitu 

Calonarang, bersitegang dengan Mpu Baradah yang mendalami ajaran Bairawa 

Kanan. 

Dengan adanya perbedaan persepsi dan persitegangan tersebut, Mpu 

Kuturan sebagai Purohita diberikan mandat untuk mengharmoniskan kesembilan 

sekta tersebut. Kesembilan sekta tersebut dipertemukan di pura Samuan Tiga 
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Bedulu Gianyar. Hingga konsep yang dianut masyarakat Bali mulai dari saat itu 

adalah konsep Tri Murti yakni; Brahma, Wisnu dan Siwa. Serta tidak 

menghilangkan seluruh ajaran yang terdapat dalam masing-masing sekta tersebut, 

pemujaan dilakukan dengan “memuja keseluruhan dalam yang satu” karena 

sesungguhnya yang satu itu memiliki kekuatan yang banyak, dapat dilihat dengan 

konsep dewata nawa sanga, dengan sebutan Siwa Siddanta. 

 
d. Perkembangan Hindu pada Masa Kemerdekaan 

Pada piagam campuhan di Ubud menjelaskan, perkembangan Hindu pada 

masa kemerdekaan. Sebelumnya juga di Bali terdapat bermacam-macam media, 

serta organisasi Hindu yang masih belum menamakan Hindu seperti; Agama 

Tirtha serta media-media yang lainnya. Tetapi setelah itu muncul pemucuk atau 

organisasi tertinggi umat Hindu dengan nama Parisada Hindu Dharma Bali 

(PHDB), seterusnya menjadi Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDI) 

sampai sekarang, hal tersebut terjadi karena adanya program transmigrasi dari 

pemerintah, serta ditugaskannya sebagian besar umat Hindu dari ali untuk 

melaksanakan tugas negara seperti Polisi, TNI dan sebagainya yang ikut 

memberikan pembinaan terhadap umat Hindu di luar daerah Bali hingga sekarang 

ini. 

 
1.2 Panca Sraddha 

1) Pentingnya Sraddha 

 Dengan pemahaman terhadap sraddha spiritual dan prilaku susila dalam 

kehidupan akan meningkat, pemahaman luas tidak sempit atau fanatik dan 

ekslusivisme. Lebih jauh lagi dinyatakan dalam kitab Sarasamuscaya tentang 

manusia yang tidak punya kepercayaan: 

 
“Lawan ta waneh, yan tan pramanakena warah sang hyang veda, tan 
pituhun warah sang hyang dharmasastra kuneng, nwang tan tutakena 
paksa sang hyang agama, niyata ilang ning atma, punarbhawa 
waluywaluy ring sangsara” (Sarasamuscaya, 113). 
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Terjemahan bebasnya, orang yang tidak mempercayai ajaran Weda dan 

tidak menaati ajaran Dharmasastra serta tidak mengikuti ketentuan-ketentuan 

ajaran agama, pasti setelah meninggal dunia akan hidup berulang-ulang. Orang-

orang yang tidak mempercayai atau tidak punya kepercayaan terhadap perbuatan 

baik dengan menjalankan ajaran suci Weda yang disebut dengan orang Nastika 

(tanpa kepercayaan) terjerat ke dalam lumpur nista harus menjalani kehidupan 

yang berulang-ulang (samsara) sebelum mampu melepaskan diri dari ikatan ke 

duniawian atman akan sengsara, terikat oleh nafsu.  

Contoh kecil saja, dalam ajaran agama tidak diperbolehkan untuk 

mengadakan perkawinan antara saudara dekat (kandung) masih saja tidak 

menuruti petunjuk agama tersebut. Dalam ilmu biologi jika filial 1 bertemu 

dengan filial 1 maka sifat-sifat resesif akan dimunculkan kembali. Sifat resesif 

dimaksudkana dalah unsur-unsur penyakit keturunan (mandul dan sejenisnya) 

yang dibawa oleh induk (orang tuanya) akan menyatu menajdi sifat dominan pada 

anak yang lahir, kelahiran anak tersebut akan menjadi buruk akibat karma dari 

orang tuanya. 

 
2) Pemahaman terhadap Agama, Adat dan Budaya 

Adat dan budaya merupakan buah dari buddhi manusia dengan daya cipta 

rasa dan karsa. Terjadinya perbedaan budaya Agama Hindu tidak semata - mata 

disebabkan oleh kebiasaan hidup masyarakat penganutnya. Perbedaan tersebut 

sesungguhnya berasal dari ajaran Agama Hindu sendiri yang mendasarkan 

ajarannya bukan hanya kepada Sruti tetapi juga pada Smrti, Sila, Sadacara dan 

Atmanastuti. 

Ketentuan tentang sumber ajaran Agama Hindu ini termuat dalam kitab 

suci berbunyi sebagai berukut: 

 
“Vedo'khilo dharma mulam 
smrti sile ca tad vidam 
Acarascaiva sadhunam 
Atmanastustir evaca”. 

(Manawadharmasastra, II.6) 
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Terjemahannya, Veda (Sruti) adalah sumber segala Dharma, kemudian 

Smrti (Dharmasastra), disamping Sila (tingkah laku orang suci), Acara (tradisi 

suci) dan Atmanastusti (keheningan hati). Dengan mengacu pada sloka tersebut 

maka Agama Hindu memang menerima keberadaan pluralisme budaya dan adat. 

Dengan demikian maka setiap lembaga keagamaan sepatutnya tidak 

mempertentangkan perbedaan-perbedaan budaya yang ada pada kelompok-

kelompok penganut Veda (Sampradaya) sepanjang budaya agama tersebut tidak 

bertentangan dengan nilai - nilai Dharma. Tujuan hidup beragama adalah satu, 

Dharma itu akan membawanya ke sorga atau mencapai moksa, banyak jalan untuk 

mencapainya, namun caranya masing - masing berbeda. Perbedaan budaya dan 

pendapat sangat dihormati dalam Hindu, ibaratkan sebagai bermacam-macam 

bunga yang tumbuh ditaman yang menebarkan aroma harus semerbak dengan 

warna yang berbeda akan menambah indahnya suasana. Selanjutnya didalam kitab 

suci Bhagavad Gita disabdakan : 

“ye yatha mam prapadyante 
tams tathaiva bhajamy aham, 
mama vartmanuvartante 
manusyah partha sarvasah”. 

(Bhagawadgita, IV.11) 
 

Maksud dari sloka di atas dapat diuraikan secara bebas bahwa bagaimana 

pun (jalan) manusia mendekati-Ku, Aku terima, wahai Partha (Arjuna). Manusia 

mengikuti jalan-Ku pada segala jalan. Sloka inilah yang membuat Hindu tampil 

sebagai agama yang tidak pernah berakhir “never ending” karena sifat ajarannya 

yang anadi ananta tidak berawal dan berakhir serta mengayomi adanya adat dan 

budaya.  

Demikian pula budaya dan adat di nusantara ini tetap terjaga dengan baik, 

memberikan bentuk terhadap keyakinan-keyakinan yang telah ada ratusan tahun 

yang lalu, memberi warna yang indah terhadap keyakinan tersebut. Sebagai 

contoh integrasi kepercayaan Kaharingan Kalimantan Tengah, Alukta (Sulawesi 

Barat), Kabata (Ambon), Batak (Sumatra), Talontang (Sulawesi Selatan), yang 

jika diperhatikan dari ritual-ritualnya terpampang roh yang dipuja yakni roh yang 
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tertinggi dan roh leluhur serta para dewa dengan berbagai sebutan sesuai dengan 

bahasa masing-masing. Dengan pemahaman tersebut akan menambah semangat 

keberagamaan Hindu timbul, seperti yang disebutkan sloka beriktu: 

 
“yo-yo yam-yam tanum bhaktah 
sraddhayarcitum icchati, 
tasya - tasya 'calam sraddham 
tam eva vidadhamy aham”. 

(Bhagavad Gita, IV.21) 
 

Terjemahan bebasnya, apapun bentuk pemujaan yang ingin dilakukan oleh 

para bhakta dengan penuh keyakinan. Aku menjadikan bentuk keyakinannya itu 

menjadi mantap. Tuhan membenarkan adanya jalan yang ditempuh tersebut sesuai 

dengan kualitas masing-masing, Beliau akan membuat umat akan semakin teguh 

dalam berbhakti kepada-Nya. Pelaksanaan dari keyakinan tersebut dapat dilihat 

pada sloka berikut: 

 
“sa taya sraddhaya yuktas  
tasyaradhanam ihate,  
labhate ca tatah kaman  
mayaiva vihitan hi tan”.  

(Bhagavad Gita, IV.22) 
 

Terjemahan bebasnya, berpegang teguh pada kepercayaan itu, mereka 

sibuk pada keyakinan wujud itu pula dan dari padanya mereka memperoleh yang 

diharapkan, yang sebenarnya hanya dikabulkan oleh - Ku.  Demikian Tuhan Yang 

Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi/Ranying Hatalla Langit, Nining Bahatara/Opojo 

Lastala tidak akan pernah membedakan penyembah-Nya baik perorangan maupun 

kelompok, bahkan tidak membedakan terhadap mereka yang menyembah dengan 

cara atau budaya yang berbeda - beda. 

Keanekaragaman budaya akan menambah semarak dan indahnya 

keberagaman Hindu, karena ia tampil aktual dan kontekstual dengan kondisi serta 

dinamika kehidupan masyarakat secara harmonis. Begitu pula dalam menghadapi 

perkembangan jaman, maka penerapan ajaran Agama Hindu harus selalu relevan 
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dengan dinamika masyarakat. Namun demikian perubahan budaya agama tidak 

boleh bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam kitab suci.  

Dalam kaitan ini kitab suci menetapkan lima dasar pertimbangan, berbunyi 
sebagai berikut :  

 
“Karyam so'veksya saktimca  
Desa kalañca tattvatah,  
Kurute dharma siddhyartham 
Visva rupam punah punah”.  

(Manawa Dharmasastra, VII.10). 
 

Terjemahan bebasnya, Setelah mempertimbangkan sepenuhnya tentang 

hakekat tujuan (Iksa), kekuatan/kemampuan (Sakti), tempat (Desa), waktu (Kala), 

filsafat dan sastra yang dimiliki (Tattva) dia lakukan berbagai wujud perbuatan 

(Yajña) untuk mencapai tujuan Dharma (kebenaran). Kelima aspek dari doktrin 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :  

a. Iksa, berarti hakikat tujuan. Aspek utama yang menjadi sasaran yang harus 

direalisasikan. Hakikat tujuan ini dikaitkan dengan tujuan beragama Hindu, 

sehingga tidak bertentangan dengan norma yang berlaku.  

b. Sakti merupakan kesadaran kemampuan, baik kemampuan Jnana 

(pengetahuan) maupun kemampuan Bala - Kosa (fisik - materiil) yang 

mendukung untuk merealisasikan cita - cita/tujuan itu.  

c. Desa, berarti tempat dimana suatu aktivitas dilaksanakan. Perbedaan 

tempat/daerah tentu akan mempengaruhi pola pelaksanaan ajaran Agama baik 

yang menyangkut tradisi maupun kaidah hukum positif yang berlaku.  

d. Kala, berarti waktu, sebagai aspek yang harus dijadikan dasar pertimbangan di 

dalam menerapkan ajaran Agama sehingga tafsir terhadap ketentuan sastra 

tidak berlaku secara absolut dan tidak mengamburkan asas universal dari 

ajaran tersebut.  

e. Tattva, berarti filosofi atau pandang/pengetahuan tentang kebenaran yang 

diyakini dan menjadi landasan sistem fikir dalam upaya pembudayaan ajaran 

Agama yang dianut/diterapkan.  
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Demikianlah beberapa landasan sastra Veda yang dapat digunakan sebagai 

landasan berfikir didalam menyikapi adanya perbedaan dan perubahan budaya 

Agama Hindu di tengah - tengah era keterbukaan atau era globalisasi dewasa ini 

sehingga memiliki daya tahan yang kokoh tangguh dalam menghadapi tantangan 

jaman dan pembinaan umat Hindu dapat mencapai sasaran serta tujuannya. 

Adat dan budaya merupakan alat (media) yang dipakai untuk 

menyampaikan sabda suci Tuhan (Brahman). Sabda suci Weda ada sebelum dunia 

ini ada, dan akan ada selamanya sifat tersebut dinyatakan sebagai sifat anadi 

ananta, diterima (diserap) oleh kesucian batin para maharsi kemudian dituangkan 

ke dalam bentuk bahasa yang digunakan manusia sebagai media informasi dan 

komunikasi. Pada jaman penerimaan sabda Weda para rsi yang mampu menerima 

hanya terdapat di India, sehingga tidak dipungkiri lagi sabda suci Weda turunnya 

di india, seandainya saja di Indonesia terdapat orang-orang suci seperti maharsi 

Byasa dan maharsi yang lain yang telah melepaskan diri dari ikatan keduniawian, 

maka sabda suci mungkin saja akan turun di Indonesia. 

 
3) Aturan Tingkahlaku (Etika) 

Agama merupakan suatu pengendalian diri terhadap sikap-sikap yang 

kurang baik, jika ditilik dari arti katanya maka agama tersebut berarti tidak pergi 

atau langgeng. Dapat diartikan pula sebagai aturan tingkah laku manusia, 

pengekangan diri untuk berbuat yang tidak baik bukan malah mengumbar hawa 

nafsu serakah. Dengan adanya twelve sraddha umat Hindu diposisikan dengan 

doktrin yang mengikat. Aturan tingkahlaku dapat berwujud perpikir yang baik 

(manacika), berkata yang jujur (wacika) dan berbuat yang baik dan benar 

(kayika). 

Di jaman kali yuga ini banyak manusia yang tidak merasa terikat dengan 

doktrin sraddha yang diajarkan oleh Hindu, dianggap agama mengada-ada saja. 

untuk mengatur tingkahlaku manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara haruslah memliki (sraddha). Sebagian besar umat hanya menganggap 

doktrin tersebut hanya menakut-nakuti, atau banyak-banyak berbohong serta tidak 
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pernah terbukti adanya. Mengenai pentingnya berbuat baik itu, dalam kitab 

Sarasamuschaya dijelaskan: 

 
“Yadyapin sangcaya ketang wwang ri hananing paraloka, mwang 
phalaning cubhacubhakarma, tathapin mangkana, aryakena juga ikang 
asubhakarma ling sang hyang agama, singgahana ikang karma 
senuhutaken snag pandita, lenoka pwa rakwa sang panditam adwa sang 
hyang agama, ri hananing swasganaraka, tanpaphala ikang 
cubhacubhakarma, tan hana tah kociwaning umituhu warah sang pandita, 
suminggahanang asubhaprawrtti ling sang hyang agama, apageh pwa 
sang hyang agama, niyata hilang nastikawas, kakeleman ya ring niraya” 
(Sarasamucchaya, 111). 
 
Terjemahan bebasnya, biarpun sangsi kiranya orang dengan adanya dunia 

lain (akhirat) dan akan adanya perbuatan baik dan buruk, kendati demikian 

hendaklah ditinggalkan saja perbuatan buruk itu demikian disebutkan dalam 

ajaran agama; hendaklah disingkirkan perbuatan-perbuatan yang dinyatakan 

terlarang oleh sang pandita; jikapun sang pandita itu bohong dan tidak dapat 

dipercaya, pun tidak benar atau bohong ajaran agama itu tentang adanya neraka 

dan sorga itu, juga ada hasilnya perbuatan baik dan buruk itu, tidak ada 

kecewanya/buruknya orang menaati ajaran sang pandita; demikian kata sastra 

agama: jika agama tetap berdiri tegak, pasti perbuatan baik dan buru itu akan 

nyata pahalanya, nah jika orang nastika itu meninggal sudah tentu tenggelamnya 

ke dalam kawah neraka. 

Uraian sloka di atas menjelaskan bahwa pentingnya untuk meninggalkan 

perbuatan yang buruk, karena pahalanya akan diterima, meskipun sang pandita 

(orang-orang suci) itu tidak patut dipercaya atau ajaran agama itu mengada-ada, 

tidak ada salahnya untuk berbuat baik dan benar.  

 
4) Tujuan Hidup menurut Hindu 

Rumusan catur purusa artha (dharma, artha, kama dan moksa), termaktub 

dalam slogan Hindu yang telah populer; “moksartham jagadhita ya ca ithi 

dharma”, tujuan hidup adalah untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan 

bersatu dengan Tuhan “manunggaling kawula Gusti”.  
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Diibaratkan, dalam mengarungi lautan. Dharma adalah peta (kompas) 

sebagai petunjuk arah, artha adalah perahu yang akan ditumpangi menuju suatu 

tujuan yang telah digariskan dalam peta, kama adalah keinginan yang terpusat 

untuk menuju suatu tujuan, sebelum mencapai moksa tentu di dalam laut terjadi 

goncangan-goncangan air laut, kadang-kadang dahsyat yang mengakibatkan 

perahu tergoncang bahkan jika tidak dilandasi oleh karma baik dan sraddha 

(keyakinan yang kuat untuk sampai pada tujuan) perahu akan terpelanting 

ditenggelamkan oleh air laut.  

Keinginan yang benar dan baik pasti akan berpahala baik jika cara 

melakukannya juga baik. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan setelah mati, 

dapat menyeimbangkan pelaksanaan dharma, artha, kama. Dharma menjadi dasar 

dari perbuatan. Dalam Hindu penggunaan artha dan keinginan dikendalikan oleh 

sifat-sifat yang sattwam, penggunaan artha ditakar menjadi tiga bagian. 1/3 

dimanfaatkan untuk melakukan dharma, 1/3 yang lain dicanangkan/diplaning 

untuk melanjutkan usaha kembali sementara 1/3 yang lain dimanfaatkan untuk 

memenuhi keinginan yang baik. Sehingga hidup memiliki arah yang jelas, 

berusahalah untuk melakukan perbuatan baik di dunia ini.  

 
“Paramarthanya, pengpengan ta pwa katemwaniking si dadi wwang, 
durlabha wi ya ta, saksat hadaning mara ring swarga ika, sanimittaning 
tan tiba muwah ta pwa damelakena” (Sarasamuccaya, 6). 

 
Terjemahan bebasnya, pergunakanlah kesempatan sebaik-baiknya 

kesempatan menjelma menjadi manusia ini, kesempatan yang sungguh sangat 

sulit diperoleh, yang merupakan tangga untuk pergi ke sorga; segala sesuatu yang 

menyebabkan agar tidak jatuh lagi, itulah hendaknya dilakukan. Uraian sloka 

tersebut menjelaskan manusialah yang dapat merubah hidup dari kenistaan 

menuju ke alam sattwam. Dalam Hindu tidak mengenal kata terlambat untuk 

berbuat baik, tidak ada larangan untuk berbuat baik. Tidak akan ada orang lain 

yang membantu untuk menyeberangkan menuju ke alam sana selain hasil dari 

perbuatan yang dilakukan semasa masih hidup, maka pergunakanlah kesempatan 

ini untuk berusaha merubah ke arah kebijaksanaan. 
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Adanya sraddha bagi manusia akan membawa manusia menjadi terpacu 

untuk menggiring hidup ke arah sattwik, usaha untuk merubah diri dari jalan yang 

dilarang agama sedikit-demi sedikit dirubah untuk mendapatkan phala karma 

yang baik. Menuju kelahiran yang lebih utama. 

 
1.2.1 Widhi Sraddha 

1) Penyebutan Tuhan dalam Hindu  

Siapakah/apa itu Tuhan (Brahman)? Bagaimana wujudnya? Dimana 

tempat-Nya? Bagaimana Tuhan mencipakan DNA atau kehidupan?. Jika 

dipertanyakan siapa (who) dalam aturan bahasa Inggris kata who yang artinya 

siapa digunakan untuk menanyakan subyek, sudah pasti jawabannya adalah 

manusia atau nama manusia. Misalkan saja, siapakah yang menjadi presiden 

Republik Indonesia, dan pasti orang menjawab Bapak Susilo Bambang 

Yudoyono. Atau jika ditanyakan apa itu Tuhan?, apa dalam bahasa Inggris adalah 

what digunakan untuk menayakan benda atau jawaban yang memerlukan uraian, 

misalkan saja; apa yang kamu makan itu?, sudah pasti orang yang ditanya itu akan 

menyebutkan benda. Misalkan saja pada saat memakan buah mangga, maka akan 

dijawab buah mangga. Sampai sejauh itu Tuhan diidentikkan dengan manusia dan 

benda. Apakah seperti itu penggambaran Tuhan dalam Hindu?.  

Tuhan dalam agama Hindu disebutkan dengan ekam sat wiprah bahuda 

wadanti, Tuhan itu hanya satu tidak ada duanya, orang-orang yang suci 

menyebutkan dengan banyak nama, Tuhan dalam Hindu khususnya di Nusantara 

disebut dengan Ranying Hattala Langit, Nining Bahatara, Sang Hyang Tuduh, 

Sang Hyang Widhi, Opojo Lastala, Sang Hyang Pasupati. Sebutan nama-nama 

Tuhan tersebut dibenarkan adanya, mantram di dalam Weda yang mendukung 

ungkapan tersebut adalah sebagai berikut: 

“Indram mitram Varuna Agnim ahur atho,  
divyah sa Suparno Garutman, 
Ekam sat vipra bahudha vadantyagnim  
Yamam Matarisvanam ahuh”. 

(Rg Weda, I.164.46) 
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Terjemahan bebasnya, mereka menyebutkan Indra, Mitra, Waruna, Agni 

dan Dia yang bercahaya yaitu Guratman yang bersayap elok. Saat itu (Tuhan) 

sang bijaksana menyebut dengan banyak nama seperti Agni, Yama dan 

Matariswan. Kitab suci Weda secara jelas menyebutkan nama-nama manifestasi 

Tuhan yakni; Indra, Mitra, Waruna, Agni, Guratman, Yama dan Matariswan. Di 

dalam lontar Jnanasidanta (Siwatattwa, 2003:26-27) disebutkan pula sifat-sifat 

Tuhan sebagai berikut: 

 
Ekatwanekatwa swalaksana bhattara,  
Ekatwa ngaranya, kahidep makalaksana ng siwatattwa, 
Ndan tunggal tan rwatiga kahidepanira,  
Makelaksana siwa karana juga, tan pabrabheda, 
Aneka ngaranya kahidepan Bhattara makalaksana caturdha, 
Caturdha ngaranya laksananiran sthula suksma parasunya. 

 
Terjemahan bebasnya, tuhan adalah satu dan disebut beraneka (banyak 

nama), Esa bersifat nirwikara (tidak berwujud). Ia hanya Esa, tidak dibayang dua 

atau tiga. Ia bersifat Esa sebagai Siwakarana (Siwa sebagai pencipta), tiada 

perbedaan. Aneka artinya bathara dibayangkan bersifat caturdha artinya Stula, 

Suksma dan Sunya. Berikut dijelaskan dalam lontar Wrhaspati Tattwa: 

 
Hana anima ngaranya, hana laghima ngaranya, hanamahima ngaranya, 
hana prapti ngaranya, hana prakamya ngaranya, hana isitwa ngaranya, 
hana vasitva ngaranya, hana yatrakamavasayitva ngaranya…. 

(Wrhaspati Tattwa, 66) 
 
Terjemahan bebasnya, anima, laghima, mahima, prapti, prakamya, isitva, 

vasitva, dan yatrakamavasayitva (itulah delapan asisvarya atau kekuatan gaib). 

Disisi lain Tuhan dikatakan dapat menciptakan diri-Nya sendiri pada saat 

menciptakan dunia beserta segala isinya, Tuhan Maha Agung (mahima), Maha 

halus (anima), dapat merubah wujudnya (laghima), maha bijaksana (prapti), 

tercapai segala yang dikehendaki (prakamya), menguasai segalanya (isitwa), 

dapat memberi perintah apa saja (wasitwa) dan dapat mengambil wujud apa saja 

(yatrakamawasayitwa). 
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2) Keberadaan Tuhan dalam Hindu 

Dimana tempat-Nya Tuhan?, mengenai keberadaan Tuhan dalam lontar 

Arjuna Wiwaha yang merupakan gubahan dari Mahabarata menyebutkan: 

 
Wyapiwyapaka sarining parama tattwadurlabha kita, 
Icchanta ng hana tan hana ganal alit lawan hala hayu, 
Utpati sthiti lina ning dadi kitata karana nika, 
Sang sangkan para ning para ning sarat sakala niskalatmaka kita. 

(Arjuna Wiwaha, X.1.2) 
 

Terjemahan bebasnya, Engkau meresapi segala intisari hakekat kebenaran 

yang tertinggi yang sulit digapai, atas kehendakMulah adanya yang ada dan yang 

tidak ada, yang besar dan yang kecil, yang buruk dan yang baik, lahir, hidup dan 

lenyap semua makhluk Engkaulah penyebabnya, Engaulah asal dan kembalinya 

alam ini, Engkau adalah pribadi yang nyata dan tidak nyata. 

Wyapi wyapaka nirwikara yang artinya Tuhan itu ada dimana-mana, 

menguasai segalanya dan tidak terpengaruh oleh ciptaan-Nya. Apapun dan 

dimanapun Tuhan berada Tuhan tidak akan terpengaruh oleh ciptaan-Nya, 

didalam kotoran sekalipun Tuhan itu ada. Namun etika yang tidak mengijinkan 

bahwa manusia menyembah tinja dan disthanakan di pura.  

Keinginan manusia yang ingin mewujudkan Tuhan dengan yang seni, 

indah dan mempesona sehingga dipakailah media untuk memusatkan perhatian 

(kosentrasi) untuk menyembah-Nya. Alam kosentrasi dalam Hindu dapat 

menggunakan objek fisik samprajnata contohnya arca, pura, lalaya, sangku atau 

yang lainnya. Dan ada pula yang tidak menggunakan objek fisik asamprajnata, 

penggunaan media ini banyak digunakan oleh orang-orang yang telah memiliki 

pemahaman yang cukup, obyek indra, cakra-cakra dalam tubuh yang sengaja 

dijadikan sebagai pusat kendali pikiran. 

 
3) Wujud Tuhan dalam Hindu 

Lalu bagaimana bentuk/wujud Tuhan?, mengenai wujud Tuhan di dalam 

lontar Wrhaspatti Tattwa dijelaskan: 
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Hana wuta samoha, amalaku winarah wruh ring liman, saka ri 
swikaranyan wruha, amalaku ta ya ginamelaken denikang wwang manon 
liman, udan kapwa duduginamelnya sowang-sowang, hana anggameli 
hulu, kadi kumbha liman lingnya, waneh anggameli talinga, kadi hihir 
liman lingnya, waneh anggameli gading, kadi kakayu binubut liman 
lingnya, waneh anggameli galing kadi kakayu binubut liman lingnya, 
anggameli weteng, kadi lambung liman lingnya, waneh anggameli iku, 
kadi welut liman lingnya, waneh anggameli suku, kadi tudung liman 
lingnya, asing atah ginamelnya salah siki ngkana, nda tar wruh ri sadrsya 
ning liman, ri pangadenya pindakaranya, ambeknya, nayanya, tan wruha 
apan wuta, saginamelnya juga kawruhanya, tandwa kadyangga ning 
andha tattwa, an tar wruh ri sadrsya ning liman, mangkana tikang janma, 
vyamoha ngaranya, ya pinaka petengnya, wuta kalinganya, twas nikang 
tattva kaharan awayawa ning liman, yangken hulu gading tulalai weteng 
suku iku, ikang sastra lawan aji akweh pwa kawyapakan sang hyang 
visesa, tan wruh ring lor lawan kidul, tan wruh ring kurang lawan lewih, 
tan wruh ring lungha lawan teka, ikang jnana mangkana, yeka bhranta 
nganya, tan paniddhaken prayojana, mangkana ling bhatara. Sumuhur 
bhagavan Vrhaspati, ling nira (Wrhaspati Tattwa, 4). 

 
Beberapa orang buta bersama-sama ingin mengetahui bentuk gajah. 

Karena tidak melihat dan tidak mendapatkan gambaran yang lengkap tentang 

gajah itu, mereka saling menyalahkan. Gambaran mereka tentang gajah itu kacau 

(samoha). Mereka ingin sekali mengetahui gajah. Oleh karena itu mereka 

memohon agar diberikan kesempatan untuk meraba gajah itu. Tetapi masing-

masing meraba bagian yang berbeda dari gajah itu.  

Dia yang meraba perut mengatakan bahwa gajah seperti priuk (kumbha), 

yang lain meraba telinga, ia mengatakan bahwa gajah seperti kipas, lainnya 

meraba gadingnya, ia mengatakan gajah seperti kayu yang dibubut. Ada yang 

meraba belalai, dan mengatakan gajah seperti ular. Yang meraba perut 

mengatakan bahawa gajah seperti lambung. Gajah seperti belut, kata yang meraba 

ekor gajah.  

Yang meraba kaki mengatakan gajah seperti pilar (tudung), setiap orang 

menyentuh bagian yang berbeda-beda dari badan gajah tersebut, mereka tidak 

mendapatkan pengetahuan secara lengkap tentang gajah, tentang tinggi, berat 

badan, keinginan dan kelakuannya, mereka tidak tahu karena mereka buta, yang 

diketahui hanya bagian yang disentuhnya, apa yang dialami oleh orang buta itu 
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juga dialami oleh manusia. Itulah yang dinamakan dengan kebingungan, dalam 

kegelapan. Nilai kebenaran dinyatakan oleh anggota badan gajah seperti kepala, 

gading, belalai, perut, kaki dan ekor itulah kitab suci dan pengetahuan.  

Pengetahuan yang ada pada mereka bermacam-macam, yang 

menyebabkan terjadinya kebingungan dan kekacauan, lari kesana kemari, tidak 

mengetahui mana utara dan selatan, tidak tahu yang berharga dan tidak berharga 

atau yang rendah dan yang tinggi, atau yang hina dan terhormat, atau yang datang 

dan yang pergi. Itulah yang diketahuinya, itu yang disebut kebingungan ia tidak 

mencapai tujuannya. Untuk menyebutkan Tuhan manusia seperti orang buta 

tersebut hanya bisa meletakkan analisa yang berada di luar kemampuan manusia. 

Kitab suci Hindu menyebutkan Tuhan Nirgunam Brahman (Tuhan bersifat 

tidak terpikirkan) dan sagunam brahman (Tuhan telah berwujud dengan fungsi-

Nya), istilah lain juga menyebutkan Tuhan Tuhan impersonal God (Tuhan yang 

tidak berpribadi/wujud) dan personal God (Tuhan berpribadi/berwujud). Dalam 

kitab/lontar Siwatattwa yang bercorak Siwaistis di Nusantara Tuhan disebutkan 

memiliki tiga bentuk yakni; paramasiwa, sadasiwa dan Siwa. Dalam kondisi 

paramasiwa Tuhan tidak dapat digambarkan, suci tidak ternoda, tenang dan tidak 

berwujud.  

Dalam kondisi sadasiwa Tuhan telah memiliki wujud, tugas dan fungsi 

sebagai contoh Dewa Siwa, Wisnu, Brahma, Indra, Rudra, Ganeca. Wujud 

dikaitkan dengan tugas dan fungsi. Siwa berfungsi sebagai penyeimbang alam 

(pralina), dalam fungsi-Nya tersebut Siwa memiliki sakti atau kekuatan yakni, 

Parwati, Durga dan Uma. Dengan kekuatan ini Siwa dapat menganugrahkan 

keseimbangan kepada alam semesta. Wisnu dalam fungsi dan tugas-Nya sebagai 

pemelihara (sthiti) memiliki sakti Laksmi dalam menganugrahi kemasyuran dan 

kekayaan. Sedangkan Brahma dalam kondisinya sebagai pencipta (utpeti) 

memiliki sakti dewi Saraswati sebagai dewi penganugrah ilmu pengetahuan, 

Brahma menciptakan alam semesta dengan bantuan ilmu pengetahuan. 

Dalam lontar Bhuanakosa disebutkan tentang keberadaan Tuhan dan 

wujud serta tugas-Nya: 
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“Brahma sreg jayate lokam, wisnawe palaka stitam, rudra twe sangharas 
cewam, trimurttih nama ewaca. Lwir bathara Siwa bagawe jagat, Brahma 
rupa siran panresti jagat, Wisnu rupa siran pangraksa jagat, Rudra rupa 
sira mralayaken rat, nahan tawa nira tiga, bheda nama”. 

 (Bhuwanakosa, III.76) 
 

Terjemahan bebasnya, keadaan Siwa sewaktu membuat dunia berwujud 

Sang Hyang Brahma. Sang Hyang Wisnu pada waktu melihara dan Sang Hyang 

Rudra adalah pelebur kembali alam semesta, demikian tiga wujudNya hanya beda 

nama. Dalam sloka tersebut di atas dijelaskan bahwa Tuhan itu adalah tri murti, 

yakni bermanifestasi sebagai Brahma berfungsi mencipta, bermanifestasi sebagai 

Wisnu berfungsi memelihara dan bermanifestasi sebagai Siwa yang berfungsi 

pengendali (penyeimbang) sang Hyang Widhi berada di mana-mana dan meliputi 

segala yang ada. Hal ini di dalam Bhuanakosa dijelaskan sebagai berikut : 

 
“Siwas sarwwagatha suksmah, bhutanam antariksawat,  
acintya maha grehyante. Bhatara Siwa sira wyapaka,  
sira suksma tar kneng angen, kadyangga ning akasa sira,  
tan kagrehita dening manah mwang indriya”. 

(Bhuwanakosa, II.17) 
 
Terjemahan bebasnya, Tuhan Yang Maha Esa yang dipanggil Bhatara 

Siwa berada di mana-mana. Ia gaib, sukar dibayangkan bagaikan angkasa Ia tidak 

dapat dijangkau oleh akal ataupun Panca Indra. Ia maha tahu karena itu tak ada 

apapun yang dapat disembunyikan di hadapan-Nya. Dalam sloka tersebut 

dijelaskan bahwa Tuhan (Siwa) bersifat sangat halus dan sulit untuk dijangkau 

dengan akal manusia biasa, tentang keberadaan Tuhan (Siwa) sangat gaib selalu 

berada dimana-mana serta menguasai segalanya.  

Dalam kitab Panaturan juga disebutkan tentang kekuasaan Tuhan 

(Ranying Hatalla Langit) dalam bahasa Sanghyang sebagai berikut:  

 
“Aku tuh Ranying Hatalla Langit ije paling kuasa, tamparan taluh handiai 
tuntang kahapuse, tuntang kalawa je tuh iete kalawa pambelum, ije 
inanggare-Ku gangguranan arae bagare Hintan Kaharingan”. 

(Panaturan, 1.3) 
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Terjemahannya: 
 
“Aku inilah Ranying Hatalla Langit Yang Maha Kuasa, awal dan akhir 
dari segalanya, dan cahaya kemuliaan-Ku yang terang, bersih dan suci 
adalah cahaya kehidupan yang kekal abadi yang Aku sebut dengan Hintan 
Kaharingan”. 
 
Demikianlah Tuhan dalam Hindu disembah dengan bermacam-macam 

cara pada tempat yang berbeda-beda. Kepada-Nyalah kita menyerahkan diri, 

mohon perlindungan dan petunjuk-Nya agar kita menemukan jalan yang terang 

dalam mengarungi hidup ini. Juga Tuhan disembah dengan banyak nama akan 

tetapi sesungguh-Nya Tuhan itu adalah satu tidak terdapat Tuhan yang kedua, 

hanya manusialah memuliakan Tuhan dengan menyebut-Nya dengan nama-nama 

yang suci dan angung sesuai dengan kekuatan Beliau. 

 

4) Dewa dan Bethara 

Apa itu Dewa dan Bethara?, kata Dewa dari bahasa Sanskerta akar kata 

“div” yang artinya sinar. Akar kata div digunakan ditambah a menjadi dewa, jadi 

Dewa adalah sinar dari Tuhan atau biasa disebut dengan kekuatan Tuhan 

(manifestasi). Dalam manifestasi-Nya disebutkan dengan banyak nama, tidak 

terkecuali konsep ketuhanan Hindu di nusantara ini juga memiliki sebutan Dewa 

dengan bahasa lokal. Hindu di Kalimantan Tengah menyebut Dewa dengan kata 

Raja, contohnya Raja Uju, Raja Sapanipas dan Raja Telu (pencipta, pemelihara 

dan penyeimbang).  

Umat Hindu di Ambon Buru Selatan menyebut dewa dengan kata Geb 

(penguasa) sebagai contoh, Geb Wway (penguasa air), Geb Platat (Penguasa 

senjata), Geb Perenta (Penguasa ilmu pemerintahan), Geb Visara (penguasa ilmu 

pengetahuan) dan sebagainya. Sedangkan bethara berasal dari bahasa sansekerta 

dari urat kata “bhatr” (digunakan) menjadi bethara yang artinya pelindung. Tuhan 

dalam wujud-Nya (sinar) sebagai Dewa memberikan perlindungan kepada umat 

manusia, kepada alam semesta disebut dengan Bethara Wisnu, pada saat 

memberikan anugrah hujan disebut dengan Bethara Indra. Jika dibandingkan 
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antara kata Dewa dengan Atman yang sama-sama berasal dari bahasa sansekerta. 

Atman berasal dari urat kata “at” yang artinya percikan terkecil (sinar), dalam 

ilmu kosmos Hindu atman diidentikkan dengan atom, demikian diperkirakan 

bahwa kata atom yang sesungguhnya berasal dari kata atman. Oleh para ahli eksat 

atman tersebut disebut denan atom, sebagai bagian dari unsur yang tidak dapat 

dibagi-bagi kembali. 

Bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta?, dalam Hindu menyebutkan 

alam semesta beserta segala isinya tidak terjadi dalam tujuh hari seperti yang 

dijelaskan dalam kitab Injil. Alam semesta (Bhuana Agung dan Bhuana Alit) 

terjadi dengan evolusi. Dalam filsafat Yoga-Mimamsa menyebutkan terjadinya 

alam semesta terdapat 25 tattwas dengan evolusinya masing-masing. Dalam kitab 

Purana Tuhan yang tidak memiliki wujud dan tenang mulai berpikir untuk 

berlila/berkrida (bermain-main) dengan kekuatan-Nya menciptakan diri-Nya 

sendiri sebagai Brahma bersama ilmu pengetahuan-Nya.  

Mula-mula terdapatlah dua unsur yang berlawanan sifat, Purusa dan 

Prakerti. Purusa bersifat fasif (positif) dan Prakerti bersifat aktif (negatif) dengan 

kekuatan Tuhan menurut filsafat Yoga-Mimamsa kedua unsur itu digerakkan 

untuk bertemu saling tarik menarik. Tattwas pertama yang muncul adalah Mahat 

dari mahat muncul buddhi, kemudian muncul manas dan ahamkara. Ketiga unsur 

ini dipengaruhi oleh sifat triguna (sattwam, rajas dan tamas). Sattwam adalah sifat 

tenang dan murni, rajas adalah unsur aktif bekerja sedangkan tamas adalah unsur 

yang fasif. Dari pengaruh unsur ini terbentuklah dasendriya (panca budhindriya 

dan pancakarmendya), muncul juga panca tanmatra sebagai unsur halus alam 

semesta dari panca tanmatra muncullah panca maha bhuta (pertiwi, apah, teja, 

bayu dan akasa ).  

Panca mahabhuta adalah lima unsur pembentuk fisik Alam semesta 

(makrokosmos) terbentuk dari panca maha bhuta, api, air, tanah, eter dan akasa., 

panca mahabhuta dilengkapi oleh dasendrya sehingga terjadilah manusia, 

binatang dan hewan. Dengan prosentase pengaruh pramana, manusia memiliki 

tiga pramana (rasa, cipta dan karsa atau sabda, bayu dan idep), hewan/binatang 
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memiliki dwi ramana (bayu dan idep) sedangkan tumbuhan hanya memiliki eka 

pramana (bayu). 

 
5) Awatara 

Apa itu Awatara? Apa misi-Nya turun ke dunia? Bagaimana ciri-ciri 

Awatara?. Awatara adalah Tuhan yang berwujud (Sagunam brahman) turun ke 

dunia dalam misi-Nya menegakkan dharma dari adharma. Dalam Bhagawata 

Purana disebutkan Wisnu telah melakukan inkarnasi sebanyak 24 kali yakni; 

seorang Brahmana, Waraha, Narada, rsi Nara dan Narayana, Rsi Kapila, 

Dattatreya, Swayambu Manu, Rsabha, Raja Prtu, Matsya, Kurma, Dhanvantari, 

Narasimha, Wamana, Parasurama, Wedawyasa, Rama Dewa, Balarama, Krsna 

Buddha dan Kalki. Dalam Bhagawata Purana menjanjikan 24 awatara yang turun 

ke dunia untuk menyelematkan dharma, akan tetapi yang tercantum hanya 22, dua 

awatara berikutnya telah dijelaskan dalam Bhagawadgita; jika dharma telah 

banyak disimpangkan maka Aku akan turun sebagai awatara untuk menegakkan 

dharma tersebut.  

Awatara yang paling banyak disunggung dalam purana-purana adalah 

berjumlah 10 awatara. Awatara yang telah populer terdiri dari sepuluh awatara 

yakni; Matsya (Ikan), Kurma (Penyu), Waraha (Babi Hutan), Narasimha 

(Manusia berkepala Singa), Wamana (Manusia Cebol), Rama Parasu (Rama 

dengan senjata Kapak), Rama Dewa (Rama bersenjata Panah), Krsna (bersenjata 

cakra), Buddha (bersenjatakan Pikiran/kecerdasan) dan Kalki (bersenjata pedang 

terhunus).  

Menurut kitab-kitab Purana ada 10 (Awatara)  yang disebut Dasa awatara, 

yaitu: 

 
a. Matsya Awatara 

Matsya Awatara merupakan Hyang Widhi dalam manifestasi-Nya sebagai 

Wisnu menjelma menjadi seekor ikan besar untuk menolong Sanghyang Manu 

(Manusia pertama) yang hampir tenggelam ketika dunia dilanda banjir besar. 

Ketika itu Tuhan mengadakan hujan lebat dan banjir untuk melenyapkan segala 
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kejahatan yang berkecamuk di dunia. Sanghyang Manu yang selalu berbuat 

kebajikan, berjiwa mulia, bakti dan ta\at melaksanakan perintah Tuhan, tidak 

ditenggelamkan, melainkan diangkat dan diselamatkan oleh Matsya Awatara, agar 

meneruskan generasi Manusia yang baik.  

Pejalanan Matsya Awatara dicriterakan khusus pada Matsya Purana yang 

merupakan salah satu dari 18 maha purana, meski di dalam purana lain kisah 

Matsya Awatara juga disinggung, dalam Bhagawata Purana dijelaskan sebagai 

berikut:  

Tersebutlah seorang raja bernama Satyawrata yang melakukan tapa di 

dalam air sungai Krtamala. Tiba-tiba ia melihat seekor ikan kecil berenang di air 

yang memenuhi telapak tangannya, ketika Satyawrata hendak membuang 

binatang itu, ika itu lalu berkata jangan buang aku ke dalam air aku takut akan 

dimangsa oleh ikan lainnya. Satyawrata mengetahui ikan itu bisa bicara, ia 

memasukkan ikan itu ke dalam kendi dan membawanya pulang ke pertapaannya.  

Dalam waktu semalam ikan itu menjadi amat besar hingga tidak ada lagi tempat 

yang bisa menampungnya, terpaksa Satyawrata memindahkannya ke dalam 

samudra luas. Ikan itu berkata kepada Satyawrata jangan pindahkan aku ke dalam 

samudra luas nanti ikan lain akan memangsaku.  

Sadarlah ia bahwa ikan itu bukan ikan biasa akan tetapi penjelmaan 

Wisnu. Satyawrata berkata oh Tuhan janganlah Engkau mempermainkan hamba, 

Engkau pasti Wisnu yang menjelma sebagai ikan. Wisnu memunculkan wujud 

asli-Nya lalu memberikan sabda bahwa tujuh hari setelah ini akan ada banjir besar 

yang akan menenggelamkan ketiga dunia (bhur buwah dan swah). Saat itu akan 

datang perahu besar yang menjemputmu, selamatkan dirimu bersama makhluk 

lainnya, para rsi dan bahan pangan. Ikan besar itu juga akan datang dan Engkau 

harus mengikatkan perahu tersebut dengan tali naga basuki, maka selamatkan 

ketiga dunia ini. Setelah bersabda Wisnu langsung menghilang. 

Benar saja pada hari yang telah ditentukan datanglah banjir besar (pralaya) 

yang akan menenggelamkan ketiga dunia. Dalam Siwa Purana disebutkan dalam 

pralaya alam semesta hanya kota Varanasi yang tidak tenggelam, karena Siwa 
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menyangga kota itu dengan ujung trisula-Nya, ketika dunia diciptakan kembali 

Siwa menaruh kembali Varanasi di tempat semula. Ketika banjir telah datang 

Satyawrata yang telah masuk ke dalam perahu besar itu terselamatkan dari 

bencana (pralaya) tersebut. Pada saat terjadi banjir tersebut bumi tenggelam, 

Brahma tertidur dan mendapatkan kesempatan itu asura bernama Hayagriwa 

mencuri Weda. Dalam wujud ikan (matsya) Wisnu memberikan cerita Matsya 

purana kepada Satyawrata (Waiwaswan manu), Wisnu juga membunuh asura 

yang mencuri weda tersebut. 

 
b. Waraha Awatara 

Waraha Awatara merupakan Wisnu yang turun ke dunia mengambil suatu 

bentuk sebagai seekor babi hutan, untuk mengangkat dunia ini yang maut/ hendak 

ditenggelamkan oleh raksasa Hiraniyaksa. Dalam Siwa Purana Waraha Awatara 

disinggung dalam sebuah pokok bahasan. kisah Waraha Awatara dijelaskan 

sebagai berikut:  

Hiranyakanetra (purana lain menyebut Hiraniyaksa) yang bersaudara 

dengan Hiranyakasipu, raja asura ini sangat sakti mandraguna hingga menguasai 

ketiga dunia, dewa-dewa di sorga menjadi terganggu olehnya. Para dewa 

memutuskan untuk memohon kepada Wisnu agar melindungi para dewa. Wisnu 

kemudian berwujud seekor babi hutan (Waraha) dan pergi ke dunia bawah bumi 

untuk mencari Hiranyakanetra, ketika ditemukan maka asura tersebut dibunuh 

oleh Wisnu dengan senjata cakra-Nya. Setelah itu mengangkat bumi dan 

meraruhnya ditempat semula dengan taring Beliau.  

Semua wilayah Hiranyakanetra diserahkan pada Andhaka yang telah 

diangkat menjadi raja. Andhaka memiliki cacat mata (buta) karena lahir dari 

keringat Parwati sewaktu secara diam-diam menutup mata Siwa, dari keringat itu 

lahirlah raksasa yang mengaung dan diberinama Andhaka. 

 
c. Kurma Awatara 

Kurma Awatara merupakan inkarnasi Wisnu ke dunia dalam bentuk kura-

kura raksasa untuk menahan gunung Mandhara yang dipergunakan oleh para 
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Dewa untuk mengaduk lautan susu (Ksirarnawa) pada saat Dewa mencari tirtha 

amerta (air susu kehidupan). Dalam Bhagawata Purana dijelaskan sebagai berikut: 

Jaman dahulu terjadilah pengadukan samudra luas (samudra manthana) 

untuk mendapatkan amrta. Para dewa dan asura yang biasanya berperang, kini 

atas saran dari Wisnu, asura dan para dewa bernegosiasi untuk mendapatkan 

amrta itu. Karena siapaun yang meminum amrta itu akan hidup abadi. Diutuslah 

Indra (raja para dewa) untuk menegosiasi Vali (raja raksasa), raja Vali setuju 

dengan syarat ia mendapatkan bagian atas amrta itu. 

Ditentukanlah yang menjadi tongkat pengadukan adalah gunung mandara, 

naga wasuki sebagai tali pengikat tongkat (gunung mandara) untuk memutar 

tongkat tersebut. Para asura memegang kepala naga wasuki dan para dewa 

memegang ekornya. Kemudian karena jika tidak memiliki alas untuk memutar 

samudra tersebut maka pemutaran tersebut tidak akan terjadi. Disinilah peran 

Wisnu yang sangat besar sekali, dengan wujud seekor kura-kura raksasa bersedia 

untuk menajdikan punggungnya sebagai landasan pengadukan samudra tersebut. 

Hasil pertama dari pengadukan itu adalah racun ganas yang bernama 

Halahala. Jika racun itu dibiarkan begitu saja maka akan dapat memusnahkan 

kehidupan, para dewa dan asura kemudian menghadap Siwa agar menyelamatkan 

mereka. Siwa lalu menelan racun itu tanpa berpengaruh pada tubuh-Nya, kecuali 

leher Beliau menjadi biru. Bagian racun itu tidak semuanya dapat ditelan, 

sebagian ada yang tercecer sehingga terdapatlah hewan dan tumbuhan yang 

beracun.  

Hasil yang kedua keluar adalah seekor sapi (Kamadhenu), yang kemudian 

dibawa ke brahma loka oleh para dewa. Hasil kemudian adalah Ucchaissrava 

(kuda tampan) diserahkan kepada Vali, selanjutnya keluarlah Airavata, raja gajah 

bersama enambelas gajah yang lain. Kemudian keluarlah permata yang sangat 

indah sekali Kaustubha yang diserahkan kepada Wisnu sebagai hiasan di dada 

Beliau. Selanjutnya keluar pohon parijata yang diberikan kepada Indra untuk 

menghiasi taan Indra loka. Pohonm ini adalah pohon Kalpavrksa yang dapat 
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menghasilkan apa saja yang diinginkan. Dari pohon tersebut muncullah apsara 

yang sangat cantik. 

Hasil selanjutnya keluarlah Dewi Laksmi yang kehadiran-Nya membuat 

dunia bersinar cemerlang, dewi ini sangat cantik. Dewa Vayu menghadiahi kalung 

bunga, Wiswakarma memberikan perhiasan dan Brahma memberikan bunga 

teratai. Kemudian Laksmi mencari pasangan yang layak untuk diri-Nya, setelah 

dicari Wisnulah satu-satu-Nya yang kemudia menjadi suami dewi Laksmi. Setelah 

Laksmi muncullah dewi Varuni (minuman keras), dewi ini kemudian diberikan 

kepada asura. 

Setelah itu keluarlah Dhanvantari membawa mangkok amrta di tangannya. 

Dewi ini adalah perintis dan penemu segala jenis obat-obatan. Para asura dengan 

cepat merampas mangkok itu. Wisnu tidak membiarkan hal itu, Ia merubah 

wujudnya menjadi wanita cantik untuk mengadu domba para asura tersebut. Akan 

tetapi ada seorang dari mereka yang merubah wujudnya menjadi dewa dan 

meminum amrta itu, belum sempat amrta itu masuk ke dalam tubuhnya kepala 

asura tersebut (Rahu) dipenggal oleh Wisnu. Akan tetapi karena amrta itu telah 

menyentuh leher Rahu maka kepala dari raksasa itu menjadi abadi. Brahma 

mengubah kepala itu menjadi planet. Para asura yang merasa tertipu akhirnya 

berkesepakatan untuk berperang akan tetapi dapat dikalahkan oleh para dewa 

karena telah meminum amrta itu. 

 
d. Narasingha Awatara 

Narasimha awatara turun berwujud manusia berkepala singa membasmi 

Raja Asura Hiranyakasipu yang sangat kejam dan lalim yang mengancam dunia 

dan selalu menindas dharma. Mengenai kisah Narasinga Awatara dijelaskan 

dalam Siwa Purana sebagai berikut:  

Terdapatlah raja dari para Asura bernama Hiranyakasipu. Raja ini 

kemudian memohon kepada Brahma dan mendapatkan anugrah yang membuatnya 

nyaris tidak dapat dibunuh oleh siapapun. Dengan anugrah itu dia mulai 

menaklukkan ketiga dunia dan menghalau seluruh penghuni surga. Sekali lagi 

para dewa memohon perlindungan kepada dewa Wisnu. 
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Wisnu dengan menggunakan wujud manusia berwajah singa lalu 

memasuki kota kerajaan Hiranyakasipu. Makhluk ini memiliki tubuh yang besar, 

gigi dan kuku yang tajam. Makhluk ini telah banyak membunuh para raksasa 

hingga berita tersebut didengar oleh Hiranyakasipu, ia bertekad untuk membunuh 

makhluk itu. Prahlada memperingatkan ayahnya untuk mengurungkan niat itu, 

karena ia merasa bahwa ada firasat yang buruk terhadap makhluk itu, akan tetapi 

Hiranyakasipu tidak mendengarkannya. 

Awalnya prajurit dikerahkan untuk mengalahkan makhluk tersebut, tapi 

sia-sia. Akhirnya dia sendiri yang turun tangan, meskipun senjata yang dimiliki 

Hiranyakasipu telah habis digunakan untuk melawan makhluk itu sedikitpun tidak 

ada tanda-tanda makhluk itu akan kalah. Raja asura tersebut berhasil dibunuh oleh 

Narasinga inkarnasi Wisnu.   

 
e. Wamana Awatara 

Wamana Awatara adalah inkarnasi Wisnu, dalam Wamana Purana 

dijelaskan sebagai orang kerdil (cebol) yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi 

untuk menghukum raja Vali, yaitu cucu raksasa Hiranyakasipu yang amat 

sombong dan ingin menguasai dunia. Wisnu berinkarnasi menajdi manusia cebol 

yang meminta tanah seluas tiga langkahnya. Setelah tanah diberikan, Wamana 

ber-Triwikrama, sehingga ketiga dunia ini dikuasainya.  

Perjalanan Wamana Awatara diceriterakan pada Wamana Purana. 

diceritakanlah seorang raja bernama raja Vali yang sangat sombong dan angkuh 

terhadap para dewa sampai-sampai mengusir para dewa. Karena kesombongannya 

itu para dewa memohon kepada Wisnu untuk mengalahkan raja Vali, Wisnu kali 

ini turun menjadi manusia pendek (kerdil). Datanglah wamana ke kota kerajaan 

raja Vali untuk meminta sesuatu kepada sang raja, setelah sesampainya di 

kerajaan, raja Vali menjawab apapun yang kau minta akan kuberikan. Minta uang 

akan kuberi, meminta tanah juga akan kuberikan. Wamana hanya meminta tanah 

seluas tiga jengkal, sang raja menjawab; jangankan tanah tiga jengkal tanah 

berhektar-hektarpun akan ku berikan. Permintaan iti dikabulkan oleh raja Vali. 

Tetapi begitu dikabulkan Wisnu berubah wujud memenuhi dunia, maka seluruh 
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wilayah kerajaan raja Vali dapat dikuasai oleh Wisnu. Akhirnya raja Vali 

mengaku kalah atas kekuatan yang dimiliki oleh Wisnu. 

 
f. Parasurama Awatara 

Menurut Siwa Purana, Parasurama tidak dijelaskan sebagai inkarnasi 

Wisnu, tetapi dalam Bhagawata Purana yang menyebutkan 24 awatara (inkarnasi 

Wisnu) salah satunya adalah Parasurama. Wisnu berinkarnasi sebagai 

Ramaparasu (Rama bersenjata kapak) untuk menghukum para ksatriya yang 

menyeleweng dari ajaran dharma. Putra-putra dari raja Arjuna (bukan 

Mahabarata) yang berjumlah 21 orang, berikut kisahnya: 

  Terkisahlah seorang raja bernama Gadhi memiliki putri bernama 

Satyawati yang dikawinkan dengan seorang brahmana bernama Rcika. Untuk 

mendapatkan putra yang diinginkan rsi Rcika mengadakan sebuah upacara 

yadnya. Dari upacara tersebut didapatkan anugrah pundi nasi, siapa saja yang 

memakannya dapat memberi seorang putra sesuai dengan yang diinginkan, 

Satyawati menginginkan seorang anak brahmana yang bersifat ksatriya sedangkan 

ibunya menginginkan anak ksatriya yang bersifat brahmana. Setelah mengatakan 

manfaat dari pundi nasi tersebut Rsi Rcika kembali bermeditasi di dalam hutan. 

Sepeninggal rsi Rcika, pundi nasi tersebut dibagi menjadi dua bagian, sebelah 

diberikan kepada ibunya (istri raja Gadhi) dan sebelah lagi untuknya (Satyawati).  

Kekuatan meditasi dari rsi Rcika maka kelahiran dapat ditunda satu 

generasi, dari Satyawati lahir seorang putra diberi nama Jamadagni. Barulah dari 

Jamadagni lahir seorang putra diberi nama Parasurama (brahmana bersifat 

ksatriya), sedangkan dari raja Gadhi lahirlah Wiswamitra (ksatriya bersifat 

brahmana), dalam perjalanannya Wiswamitra menjadi seorang Rsi agung yang 

menerima sabda suci weda. 

Terceritalah raja asura bernama Arjuna yang bertangan seribu, ia juga 

mendapatkan anugrah sebuah nyala api yang besar yang akan selalu menyala 

distiap ujung panahnya. Anugrah tersebut digunakan untuk berbuat onar sepeti 

membakar desa dan hutan, salah satu dari brahmana mengutuk raja Arjuna, kelak 

ia akan dibunuh oleh brahmana yang berjiwa ksatriya.  
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Jamadagni (ayah Parasurama) memiliki seekor sapi ajaib yang bernama 

Kamadhenu yang dapat memberikan sesuai dengan keinginan,  ketika  

Parasurama pergi untuk mempelajari seni perang pada Siwa, Arjuna datang ke 

pertapaan ayahnya. Sapi ajaib ini digunakan untuk menjamu raja Arjuna, takayal 

lagi sang raja menginginkan sapi ajaib tersebut. Dengan penuh paksaan ia 

meminta untuk memiliki sapi tersebut namun tidak diberikan, karena merupakan 

anugrah dari Siwa. Karena tidak diijinkan oleh Jamadagni, maka sapi itu diambil 

secara paksa oleh prajurit raja Arjuna.  

Sekembalinya dari pertapaan, Parasurama mendapati kejadian tersebut. 

Parasurama berhasil memotong keseribu tangan Arjuna. Setelah berhasil 

membunuh Arjuna, Parasurama kembali ke pertapaan Siwa. Mengetahui 

Parasurama telah pergi kepertapaan, putra-putra raja Arjuna datang kembali dan 

menyerang pertapaan Jamadagni, dia dibunuh. Mendengar hal tersebut maka 

Parasurama berniat untuk membalas dendam, ia membunuh ke-21 putra raja 

Arjuna. Mengapa berjumlah dua puluh satu, karena jumlah bacokan senjata di 

tubuh ayahnya berjumlah dua puluh satu. Demikianlah Wisnu turun sebagai 

Parasurama untuk menghukum tindakan para ksatriya putra raja Arjuna yang 

berbuat onar dan rakus. 

 
g. Rama Awatara 

Ramadewa, merupakan inkarnasi Wisnu yang mengalahkan Rahwana 

yaitu raja raksasa yang angkara murka, sangat sombong dan merampas istri Rama, 

Dewi Sita. Perjalanan Rama Awatara dibahas dengan detail dalam kitab 

Ramayana yang ditulis oleh seorang rakawi Walmiki. Dalam tujuh kanda yakni; 

bala, ayodhya, aranyaka, kiskenda, sundara, yudha dan uttara kanda. Secara 

ringkas dapat dikisahkan sebagai berikut: 

Rahwana seorang raja di Alenka pura terkenal kesaktiannya mengalahkan 

para dewa, di samping itu dalam Wisnu Purana juga dijelaskan bahwa Rahwana 

adalah pengagung Siwa (purana lain dan Ramayana menyebut pengagung 

Brahma) yang taat menjalankan tapa. Untuk memohon anugrah Siwa Rahwana 

melakukan tapa yang sangat berat, Rahwana yang memiliki sepuluh kepala satu 
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persatu kepalanya dipenggal kemudian dipersembahkan (dibakar) di perapian 

upacara. Pada kepala yang kesembilan Siwa turun untuk melihat Rahwana yang 

gigih menjalankan tapanya. Siwa mengabulkan permintaannya untuk menjadi 

yang tersakti dan mengalahkan para dewa, serta memohon untuk mengambalikan 

kesepuluh kepalanya.  

Dewa-dewa di kahyangan merasa takut dengan kesaktian Rahwana yang 

ingin menguasai ketiga dunia. Diutuslah Narada untuk melakukan kegaduhan, 

Narada menayakan jika kau memang benar-benar sakti dan diberkati oleh Siwa, 

dan aku percaya jika kau mampu memindahkan gunung Kailasa (pertapaan Siwa 

dan Parwati). Untuk membuktikan kesaktiannya maka Rahwana menguncang 

gunung Kailasa, karena merasa terganggu Siwa dan Parwati mengutuk Rahwana 

“kelak seorang manusia aneh (junjungan para kera) akan lahir membunuhnya”, 

lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:  

Bala kanda Ramayana menjelaskan perjalanan hidup maharsi Wiswamitra 

yang awalnya adalah seorang raja hingga menjadi seorang yang memiliki jiwa 

agung (brahmarsi), berawal dari irihatinya kepada Maharsi Wasista yang 

mendapatkan anugrah sapi Kabila dan mendapatkan gelar brahmarsi dari para 

dewa. Direbutlah olehnya secara paksa sapi kabila itu dengan sejumlah pasukan 

kerajaannya, akan tetapi sapi Kabila itu sungguh ajaib sapi itu dapat 

menghadirkan sejumlah prajurit yang dapat memukul mundur pasukan 

Wiswamitra. Karena malu atas kekalahannya Wiswamitra bertekad untuk tidak 

kembali kekerajaannya, kerajaan diserahkan pada anaknya. Wiswamitra 

melakukan tapa yang sangat berat sekali berkali-kali hingga para dewapun takut 

dengan kekuatan tapasya dan amarah dari maharsi Wiswamitra, akan tetapi ketika 

menjadi seorang brahmarsi yang benar-benar lepas dari ikatan keduniawian 

beliaulah yang menjadi salah satu  dari saptarsi yang menerima sabda suci Weda. 

Ayodhya kanda menceritrakan kelahiran Ramadewa, Laksmana, Barata di 

kerajaan Kosala (Ayodhya). Prabu Dasarata memiliki tiga istri yakni Kosalya, 

Sumitra dan Kaikeyi. Dari Kosalya lahirlah Rama, dari Keikeyi lahirlah Barata 

dan dari Sumitra lahirlah bayi kembar yakni; Laksmana dan Satrugna. Karena 
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janji dari prabu Dasarata sewaktu meminang dewi Keikey akan memberikan tahta 

kerajaan pada anaknya, setelah dewasa Barata diangkat menajdi raja sementara 

Rama menjalani pengasingan di hutan selama 14 tahun, yang diikuti oleh 

Lakmana dan Sita (istri Rama). 

Aranyaka kanda menceritakan, Raja Rahwana yang berjalan-jalan di hutan 

menggunaan kendaraan istimewanya, menemukan Dewi Sita yang sangat cantik 

dan menggoda hatinya. Dengan segala usaha tipu muslihat Sita diboyong ke 

Alenka, peristiwa itu diketahui oleh Jatayu. Akan tetapi apalah daya Rahwana 

sangat sakti, burung Jatayu gugur di tanah dapat dikalahkan oleh Rahwana. Pada 

kanda ini juga diceritrakan bagaimana raja Barata membawa keropak sandal 

Rama pulang kekerajaan Ayodhya dan diterimanya ajaran kepemimpinan dari 

Rama untuk memimpin kerajaan yang dikenal dengan ajaran astabrata. 

Kiskenda kanda menceritrakan, seekor kera Hanoman di kerajaan 

Kiskenda yang memang diutus oleh dewa untuk mengabdi kepada Rama sangat 

taat untuk memuja Rama, hingga disetiap langkahnya selalu menyebut nama 

Rama. Rama meminta bantuan kepada raja Kiskenda (raja kera), ketika itu 

Hanoman bertemu dengan Rama dia sangat senang sekali dan bersedia menjadi 

utusan untuk mencari Sita. Diketahui oleh Hanoman bahwa Sita diculik oleh 

Rahwana raja raksasa (Alenka) 

Sundara kanda menjelaskan persiapan-persiapan yang dilakukan oleh 

pengikut setia kerajaan kera untuk menghancurkan dan menghukum perbuatan 

biadab dari raja Rahwana atas kesombongan, kerakusan dan keangkuhannya. Pada 

kesempatan ini juga diceritrakan Wibisana yang berbadan raksasa akan tetapi 

memiliki sifat bijaksana sebagai patih raja Rahwana. Telah berulangkali Wibisana 

memberikan nasehat kepada raja Rahwana tetapi dengan keangkuhannya dia tetap 

bertahan untuk memperistri Sita yang telah resmi menjadi istri Rama. 

Yudha kanda menceritrakan peperangan antara kedua pasukan, antara 

pasukan Rahwana dan pasukan Rama yang terdiri dari para kera. Setelah akhirnya 

karena kecerdikan dari Sita yang mendapatkan titik lemah dari kesaktian 

Rahwana. Rahwana dan kumbakarna serta saudara-saudaranya yang lain 
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dibumihanguskan. Yang masih hidup dan tersisa adalah Wibisana dan rakyatnya 

yang telah takluk kepada Rama. Sita diboyong kembali kekerajaan Kosala, akan 

tetapi dengan keraguan bahwa bayi yang dikandung oleh Sita hasil berhubungan 

dengan siapa?. 

Uttara kanda menceritakan Kusa dan Lawa di asrama Maharsi Wiswamitra 

hingga dewasa. Setelah dewasa mereka diberi petunjuk oleh sang rsi agung untuk 

menghadap kepada raja Rama di kerajaan Kosala untuk menceritrakan Ramayana 

kepada sang raja yang notabenanya adalah ayah mereka berdua. Diketahui cerita 

tersebut adalah kisah hidupnya (Rama) bersama Sita maka Kusa dan Lawa 

diterima di kerajaan Kosala. Pada kanda ini juga dikisahkan sang Ramadewa 

menjalankan upacara yang sangat besar untuk membersihkan dunia dari sisa-sisa 

peperangan. 

 
h. Krsna Awatara 

Krsna Awatara adalah penjelmaan Hyang Widhi sebagai Krsna yang 

terkenal sebagai penegak dharma dengan membasmi kelaliman raja Kangsa, 

Jarasandha dan ikut membantu keluarga Pandawa dalam membasmi keserakahan 

dan kejahatan korawa. Secara khusus diceriterakan dalam Bhagavata Purana 

perjalanan hidup dibahas, selain juga sumber yang menjelaskan peranan Krsna 

sebagai awatara dalam Mahabarata juga dijelaskan tentang Krsna Awatara. Secara 

singkat dapat dijelaskan riwayat hidup Krsna sebagai berikut: 

Bhagawata Purana menjelaskan, Krsna lahir di tengah para Yadawa, pada 

saat itu yang memerintah adalah raja Kamsa yang sangat kejam dan banyak 

menghukum para pengambala sapi. Ketika kejahatan telah merajalela di bumi 

Brahma kawatir dan memohon kepada Wisnu untuk menanggulangi hal tersebut. 

Kelak Aku akan lahir di keluarga Dewaki dan Wasudewa, berita tersebut tersebar 

dan diketahui oleh raja Kamsa. Maka Dewaki dan Wasudewa dipenjarakan, 

hingga Krsna lahir dipenjara Kamsa. Untuk menyelamatkan anaknya Wasudewa 

pergi secara diam-diam dan menitipkan anak itu pada pasangan Nanda dan 

Yasoda. Demikianlah sehingga Krsna dibesarkan oleh Nanda dan Yasoda, Krsna 



 34

memiliki seorang kakak yang bernama Baladewa yang juga terlahir sebagai 

inkarnasi Wisnu. 

Setelah diketahui anak tersebut (Krsna) diketahui selamat dari penjara, 

maka raja Kamsa ketakutan dan mencari berbagai cara untuk membunuh Krsna, 

sedari kecil Krsna telah menunjukkan kemampuan-Nya. Ketika sungai Yamuna 

diracuni oleh seekor ular (Kaliya), para pengembala dan ternak teracuni. Ketika 

itu pula Krsna menaklukkan ular tersebut dan mengembalikan sungai Yamuna 

menjadi suci kembali bebas dari bisa ular tersebut. 

Krsna kemudian datang ke Mathura untuk menghukum Kamsa yang kejam 

tersebut. Semua pasukan dan pengikut Kamsa telah dikerahkan untuk melawan 

mereka tetapi tidak berhasil mengalahkan Krsna. Akhirnya kamsa terbunuh, 

Krsna dan Baladewa mengangkat ayah Kamsa untuk menjadi raja. Dengan 

terbunuhnya Kamsa kerajaan tersebut menjadi damai kembali. Krsna yang 

mengetahui bahwa adiknya Subadra jatuh cinta kepada Arjuna (Pandawa), agar 

terjalin hubungan yang baik antara Dwaraka dan bangsa Kuru maka Krsna 

memberikan Subadra dikawini oleh Arjuna. Semenjak itulah para Pandawa berada 

dalam pengayoman Krsna. 

Pada Udyoga Parwa Mahabarata dijelaskan bagaimana Duryodana 

menjelang peperangan Brata Yuda diberikan hadiah beribu-ribu pasukan yang 

tangguh dan lengkap dengan senjatanya, sementara Arjun yang juga hadir 

bersamaan dengan Duryodana hanya mendapatkan Krsna yang agung. Dengan 

demikian Duryodana pulang dengan penuh semangat akan mengalahkan Pandawa 

dalam prang nanti karena telah dihadiahi prajurit yang tangguh oleh Krsna. 

Peranan Krsna juga terlihat pada saat ibu Gandari akan memberikan kesaktiannya 

kepada Duryodana menjelang perang Bratayuda. Gandari akan membuka penutup 

matanya untuk memberikan anugrah kesaktian yang tidak terkalahkan oleh 

siapapun. Krsna mengetahui hal tersebut sehingga menghampiri Duryodana yang 

berjalan telanjang di tengah malam “apakah kamu tidak malu menghadap 

ibundamu dengan telanjang bulat seperti ini”. Dengan kata-kata seperti itu 

Duryodana akhirnya menutupi kemaluannya, yang nantinya mengakibatkan dia 
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memiliki kelemahan pada tulang pahanya. Serta masih banyak lagi taktik Krsna 

yang diberikan untuk menegakkan kebenaran. 

Peperangan Bratayuda berlangsung pada Bhisma Parwa dijelaskan, 

bagaimana Krsna memberikan wejangan Bhagawadgita kepada Arjuna yang 

ditangkap oleh kekuatan suci Sanjaya yang diminta untuk dapat menceritakan 

kembali kisah atau kejadian dalam peperangan kepada raja Drstarasta, hingga 

kalahnya para Kurawa. Krsna juga berperan untuk menyelamatkan Parikresit dari 

panah bramastra yang dimiliki oleh Aswattama yang pada saat itu bertempur 

dengan Arjuna.  

Pada Stri Parwa Mahabarata dijelaskan penderitaan Gandari menerima 

kekalahan Kurawa (putra Gandari) semuanya mati, Gandari akhirnya memutuskan 

untuk bertemu dengan Krsna dan mengutuk Krsna. Karena menurut Gandari 

Dialah yang harus bertanggungjawab atas kematian putra-putranya yang gagah 

perkasa tersebut. Kerajaan Krsna dikutuk agar tenggelam dengan air, benarlah 

terjadi seperti demikian, serta Krsna meninggal dunia dari anak panah seorang 

pemburu. Dengan memanah telapak kaki-Nya karena tiada jalan lain yang dapat 

mengalahkan Krsna, karena Beliau maha menguasai. Atas kehendak diri-Nya 

kembalilah Krsna kewujud aslinya yakni Wisnu.  

 
i. Buddha Awatara 

Buddha adalah penjelmaan Wisnu sebagai Sang Buddha yaitu Putra 

sudodhana (raja dikapilawastu India) dengan nama Siddharta Gautama. Beliau 

sebagai pelurus pelaksanaan ajaran Agama. Beliau menyebarkan ajaran-ajaran 

dharma dengan tujuan untuk menuntun umat Manusia dalam mencapai kesadaran, 

penerangan yang sempurna atau nirwana. Akan tetapi dalam perjalannya karena 

Sang Buddha banyak memiliki pengikut di seluruh dunia, pengikut Sang Buddha 

di Indonesia memsahkan diri dengan Hindu menjadi agama Buddha. Yang 

sesungguhnya ajaran Buddha adalah ajaran Weda yang dikemas sedemikian rupa 

lalu diformulasikan menjadi ajaran Buddha oleh pengikutnya. 

Filsafat ajaran Buddha dijelaskan dalam nawadarsana. Darsana (filsafat 

India) dibagi atas dua bagian yakni; astika dan nastika. Kelompok astika 
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merupakan kelompok yang orthodox terhadap Weda menerima sebagian besar 

ajaran Weda bahkan filsafat Wedanta yang dibagi menajdi dua bagian yakni; 

dwaita dan  adwaita, menerima sepenuhnya ajaran Weda. Tanpa Wedanta Weda 

akan susah untuk dipahami, demikian dinyatakan. Kelompok kedua yaitu 

kelompok nastika yang heterodox terhadap Weda, filsafat ini tidak menerima 

sepenuhnya ajaran Weda. Yang tergolong nastika adalah Buddha, Jaina dan 

Carwaka. Dalam filsafat Buddha, membicarakan tentang Tuhan dan Atman 

sangat dihindari sekali. Buddha dalam ajarannya selalu memfokuskan pada 

penderitaan dan cara untuk mengindari dan terlepas dari penderitaan tersebut. 

Buddha turun pada awal jaman kali, dimana kondisi manusia pada saat itu 

sangat munafik. Para Brahmana melakukan pemotongan ternak dengan alasan 

upacara yadnya yang telah tertera dalam Weda, pelaksanaan pemotongan ternak 

tersebut selalu dihubung-hubungkan dengan mantram-mantram Weda. Sehingga 

Wisnu turun ke dunia untuk melakukan tugas-Nya sebagai Buddha dengan 

melakukan Samohaya Sura Dwisam (baca Hindu dibalik tuduhan dan prasangka), 

maksudnya adalah membohongi manusia yang kafir yang mencela Weda dengan 

cara membisu terhadap keberadaan Tuhan dan atman. Hal tersebut merupakan 

siasat Wisnu sebagai awatara untuk mengalihkan sementara kegiatan berdosa 

yang dilakukan atas nama Weda. 

Banyaknya orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan (Weda) pada saat 

itu sehingga selama seratus tahun di bawah Raja Asoka, Buddha berkembang 

pesat hingga hampir menenggelamkan Hindu. Akan tetapi dikemudian hari 

muncullah Adi Sankaracarya sebagai penjelmaan Siwa untuk melebur dan 

mengembalikan ajaran Hindu (Weda) yang telah dimulai oleh Buddha tersebut. 

Filsafat Adi Sangkaracarya terkenal dengan sebutan adwaita wedanta. 

Sangkaracarya sesungguhnya menguraikan dan menegaskan kembali ajaran Weda 

tentang Tuhan yang menyebutkan Tuhan dapat berwujud Nirgunam dan Sagunam 

Brahman. Sankaracarya menegaskan Tuhan itu tidak berwujud dan tidak memiliki 

sifat, sehingga orang-orang atheis (tidak percaya pada Weda) kembali memegang 

Hindu. Sesungguhnya ajaran tersebut telah lengkap diuraikan dalam Weda. 
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Sehingga umat Hindu tetap meyakini Siddharta Gautama sebagai inkarnasi Wisnu 

walaupun kenyataannya agama Buddha telah terpisah dari Hindu. 

Ajaran Buddha dan Ciwa (Hindu) di Indonesia pada kerajaan-kerajaan 

yang bercorak Hindu dan Buddha di Jawa mengalami harmonisasi, hingga disebut 

agama Ciwa-Buddha (baca Ciwa-Buddha di Indonesia). ajaran Buddha di 

Indonesia juga terbagi dua bagian yakni; mazab Hinayana dan Mahayana, mazab 

terakhirlah yang mengalami harmonisasi dengan ajaran Ciwa (Hindu). Ajaran 

Buddha sampai di Bali dibawa oleh Danghyang Astapaka yang pertamakali 

mendirikan asram di Serangan, karena mengalami harmonisasi kembali menjadi 

Ciwa Sidanta oleh Mpu Kuturan dengan mazab-mazab Hindu yang tersebar di 

Bali pada masa itu.  

 
j. Kalki Awatara 

Kalki Awatara adalah penjelmaan Wisnu yang akan datang manakala 

timbul pertentangan-pertentangan dan penghinaan-penghinaan akibat 

penyelewengan umat Manusia dari ajaran dharma. Menurut keyakinan, awatara 

ini akan turun dan membasmi kejahatan pada saat memuncaknya pertentangan 

Agama. Menurut beberapa umat Hindu bahwa Awatara ini telah turun ke dunia, 

akan tetapi masih kontraversial dalam masyarakat Hindu. 

Banyak kasus yang dijumpai menjelang turunnya Kalki Awatara pada 

akhir Kaliyuga. Agama-agama lain mengklaim bahwa nabi-nabi yang terdapat 

dalam kitab suci yang mereka yakini merupakan Kalki yang telah turun. Serta 

banyak lagi kasus yang muncul yakni;  terdapatnya manusia biasa yang mengaku 

bahwa ia adalah Kalki, hanya demi kepentingan untuk mendapatkan uang/material 

dan kehormatan semata.  

Sesungguhnya Kalki dalam ramalan Purana-Purana terutama Bhagawata 

Purana bahwa jaman kali berlangsung selama 432.000 tahun dan sekarang baru 

menginjak 5107 tahun, sehingga Kalki akan turun masih 425.000 tahun lagi. Kalki 

awatara akan turun untuk mengakhiri Kaliyuga dan menetapkan Satyayuga. 

Dalam Agni Purana Kalki diramalkan akan lahir di desa Sambala sebagai putra 

seorang brahmana bernama Visnuyasa.dengan Yanyawalkya sebagai guru suci-
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Nya dengan senjata kebrahmanaan-Nya menumpas orang-orang jahat dan 

menegakkan kembali norma varna yang telah disimpangkan. Dalam Bhagawata 

Purana juga diramalkan Kalki menunggang kuda putih berkecepatan tinggi 

bagaikan cahaya bersenjatakan pedang terhunus, mengembara ke seluruh dunia 

menunjukkan kedelapan keagungan batin-Nya menghancurkan para pemimpin-

pemimpin yang jahat pada akhir Kaliyuga nanti.  

 
6) Konsep Ketuhanan dalam Hindu 

Hindu menyediakan bermacam-macam cara yang ditempuh oleh umat 

manusia untuk menyembah Tuhan, melakukan hubungan pribadi dengan Tuhan. 

Kebebasan inilah yang tetap dipelihara oleh Hindu, sehingga Hindu dapat 

dikatakan kumpulan dari berbagai macam cara menyembah Tuhan. Bentuk-bentuk 

ketuhanan dalam Hindu menurut Titib dapat dijelaskan dengan beberapa bentuk 

Ketuhanan antara lain: 

 
a. Anemisme, anemisme merupakan keyakinan bahwa segala sesuatu di alam 

semesta ini dikuasai oleh roh yang berbeda-beda pula. Pandangan ini tetap ada 

dalam Hindu, menjadi dasar dari keyakinan adanya roh/atman dalam manusia, 

binatang dan tumbuhan serta benda mati sekalipun. Kepercayaan ini tidak 

dapat dipisahkan dari Hindu, perkembangan Hindu di nusantara ini 

berlangsung dengan damai karena anemisme masyarakat nusantara pada 

waktu itu tetap diterima dengan baik.  

Keyakinan ini dalam Hindu akhirnya dipupuk dengan sebuah slogan 

yang terkenal “Tattwam asi”, bahwa engkau adalah dia. Yang dipandang 

memiliki kesamaan sifat kesucian adalah sang atman yang berada dalam 

badan wadag. Akan tetapi pandangan ketuhanan Hindu bukan anemisme, 

pandangan ini hanyalah sebagian keyakinan dari Hindu. Karena Hindu adalah 

gabungan dari berbagai tingkat filsafat. 

b. Dinamisme, dinamisme adalah keyakinan terhadap adanya kekuatan-kekuatan 

alam, kekuatan alam ini dapat berupa makhluk (personal) ataupun tanpa 

wujud. Tuhan juga disebut sebagai supernatural power (kekuatan alam yang 
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tertinggi). Pandangan dinamisme masih sangat diperlukan dalam pemahaman 

ketuhanan dalam Hindu, Tuhan dalam Hindu dapat mengambil wujud apa saja 

sesuai dengan kehendak dan jamannya. Kekuatan Tuhan yang tidak terbatas 

dapat turun sebagai Awatara, berwujud manusia, setengah manusia (manusia 

berkepala singa), berwujud kurma (kura-kura) dan sebagainya. Tuhan 

dinyatakan memiliki kekuatan supranatural dapat mengadakan apa saja yang 

dikehendaki seperti mengatur alam semesta sehingga tidak kacau balau, 

termasuk juga menciptakan alam semesta beserta segala isinya. 

c. Totemisme, totemisme adalah keyakinan dengan adanya binatang keramat, 

yang sangat dihormati. Binatang tersebut diyakini memiliki kesaktian. 

Umumnya adalah binatang mitos, juga binatang tertentu di alam ini yang 

dianggap keramat. Pandangan Hindu terhadap manusia dan alam semesta 

sebagai sama-sama ciptaan Tuhan, bukan dihadiahkan untuk diekploitasi 

tanpa ada usaha untuk memelihara dan melestarikannya.  

Pandangan ini terdapat dalam Hindu, hewan yang disucikan sebagai 

anugrah dari Tuhan adalah lembu yang dianggap sebagai pertiwi dapat 

memberikan penghidupan pada manusia. Hal ini dijumpai dalam Bhagawata 

Purana perjalanan hidup Sri Krsna sebagai penyayang lembu. Krsna sebagai 

penyayang lembu disebut Gopala. Hewan yang lain yang digambarkan sebagai 

kendaraan dari para dewa sebagai manifestasi dari Tuhan, misalkan; dewa 

Brahma kendaraannya angsa, Siwa kendaraan-Nya lembu, wisnu kendaraan-

Nya burung Garuda, dewi Durga kendaraan-Nya singa dan sebagainya, 

binatang tersebut dikeramatkan oleh umat Hindu seperti layaknya lembu. 

d. Polytheisme, polyteisme merupakan keyakinan dengan adanya banyak Tuhan. 

Wujud Tuhan berbeda-beda sesuai dengan keyakinan manusia. Pandangan 

yang masih melekat dalam Hindu dari umat lain, bahwa Tuhan dalam Hindu 

itu banyak. Sesungguhnya Hindu hanya mengenal Tuhan yang satu akan tetapi 

diwujudkan dengan banyak nama, agama apapun pasti mewujudkan Tuhan 

dengan banyak sebutan sesuai dengan kemahakuasaan-Nya. Misalkan, Tuhan 

maha penyayang, maha pencipta, maha pengasih, penyayang, pengampun, 
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pemurah dan sebagainya. Penyebutan Tuhan dalam Hindu sesuai dengan 

manifestasi-Nya, misalkan Tuhan sebagai pencipta diberi sebutan Brahma, 

sebagai pemralina (penyeimbang) disebut Siwa dan seterusnya. 

e. Natural Polytheisme, ketuhanan dalam bentuk natural polytheisme percaya 

dengan adanya banyak Tuhan sebagai penguasa berbagai aspek alam, 

misalnya; Tuhan Matahari, angin, bulan dan sebagainya. Unsur dari 

pandangan ketuhanan polyteisme terdapat dalam Hindu, tetapi sesungguhnya 

Tuhan dalam Hindu tidak seperti yang disebutkan oleh bahasa manusia. 

Dalam Hindu mengenal dewa surya, Tuhan dalam manifestasi-Nya sebagai 

penguasa matahari, Dewa Baruna manifestasi Tuhan dalam tugas-Nya sebagai 

penguasa laut. Sesungguhnya telah dijelaskan dalam kitab Upanisad bahwa 

Tuhan itu “neti, neti, neti” bukan ini, bukan ini dan juga bukan ini. Hanya 

manusialah yang menyebut dengan banyak nama. 

f. Henoteisme /Katenoisme, bentuk ketuhanan/keyakinan ini diungkapkan oleh 

Max Muller yang diungkapkan Titib dalam bukunya Pengantar Weda untuk 

DII. Keyakinan ini menunjukkan adanya dewa tertinggi, mengatasi segalanya. 

Akan tetapi pada masa berikutnya dewa tersebut digantikan oleh dewa yang 

lain. Teori ini dibuktikan dengan ketuhanan dalam kitab-kitab Purana. dalam 

Siwa Purana, Siwa menjadi Dewa tertinggi, Brahma dan Wisnu muncul dari 

tubuh Siwa. Begitupun dalam Wisnu Purana menyebutkan bahwa segala yang 

ada ini adalah berasal dari Wisnu (Narayana), hal ini dijelaskan dalam proses 

penciptaan alam semesta dalam Padma Purana. 

g. Pantheisme, pandangan Pantheisme bahwa Tuhan termaktub (immanent) di 

alam semesta, segala-galanya dikuasai oleh Tuhan. Pandangan Pantheisme 

ternyata masih dijumpai dalam beberapa kitab lokal Hindu di nusantara, 

diantaranya adalah kitab Panaturan. Dalam kitab ini menjelaskan secara 

lengkap proses penciptaan alam semesta beserta segala isinya atas anugrah 

dari Ranying Hatalla Langit. Ketiga raja yang dianugrahi gajah bakapak bulau, 

disabdakan oleh Ranying Hatalla bahwa salah satu raja diantaranya akan 
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mengisi bumi ini dan Ranying Hatalla memberikan sabda untuk tetap 

melaksanakan upacara memisek dan upacara tiwah.  

Mengapa ketuhanan dalam Panaturan dinyatakan Pantheisme, karena 

semua anugrah yang diberikan kepada manusia dan alam semesta selalu atas 

berkah Tuhan Ranying Hatala Langit tiada dua-Nya, dan segala-galanya 

adalah Tuhan Ranying Hatalla Langit. Pandangan ketuhanan pantheisme 

Hindu di Kalimantan Tengah telah ditulis dalam ulasan singkat dalam majalah 

Media Hindu edisi Juni 2006. Dan sekali lagi perlu diperjelas inilah Hindu 

yang menerima berbagai pandangan keyakinan, tetap menjadi literatur Hindu 

yang utama. 

h. Monoteisme, pandangan keyakinan monotheisme bahwa Tuhan itu hanya satu. 

Bentuk dari keyakinan ini dibagi atas dua bagian yakni: 

1) Monotheisme Transcendent, keyakinan yang memandang Tuhan berada 

di luar jangkauan ciptaan-Nya. Tuhan maha luhur dan tidak terjangkau 

oleh akal manusia. Tuhan dalam Hindu tidak dapat dibayangkan 

keberadaan-Nya, karena tidak dapat melihat Tuhan maka pdiperlukan 

kepercayaan terhadap apa yang dituturkan oleh orang-orang suci yang 

dapat dipercaya tentang Tuhan. Tuhan terpisah dari ciptaan-Nya misalkan 

disebutkan Tuhan berada di langit, Tuhan berada di kahyangan, Tuhan 

berada di air suci kehidupan (aying kaharingan) dan sebutan tempat yang 

suci lainnya. 

2) Monotheisme Immanent, keyakinan ini memandang Tuhan menciptakan 

alam semesta dengan segala isinya, Tuhan berada di luar dan sekaligus 

berada di dalam ciptaan-Nya. Pandangan ketuhanan monotheisme 

immanent terdapat dalam kitab-kitab Upanisad, seperti diungkapkan; 

“Wyapi wyapaka nirwikara “, Tuhan ada dimana-mana dan tidak 

terpengaruh oleh ciptaan-Nya. Mantra dalam kitab Upanisad ini 

menyatakan bahwa Tuhan dapat berada di luar tubuh manusia dan berada 

di dalam tubuh manusia, di luar tubuh manusia sebagai Tuhan yang 

transcendent dan berada dalam tubuh manusia disebut dengan atman. 
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i. Monisme, keyakinan Monisme memandang Tuhan merupakan hakekat alam 

semesta, Esa dalam segala segalanya berada dalam yang Esa. Hal inilah yang 

disebutkan dalam kitab Upanisad sebagai “Sarwan Kalwidam Brahman”, 

segala-segalanya adalah Tuhan. 

Disimpulkan bahwa pandangan ketuhanan dalam Hindu memiliki 

tingkatan, dari tingkatan terendah hingga tingkatan tertinggi, kesemuanya itu 

adalah sebuah proses untuk memahami Tuhan yang satu. Menurut Titib 

pandangan ketuhanan dalam Hindu adalah Monotheisme dan monisme, akan 

tetapi seperti telah dijelaskan bahwa pandangan tersebut tetap melekat dalam 

masyarakat Hindu. 

 
1.2.2 Atma Sraddha 

Di atas telah disebutkan bahwa Tuhan memiliki tiga wujud yakni 

paramasiwa, sadasiwa dan siwa. Siwa dalam kitab/lontar Siwaistis di Bali adalah 

Atman bersifat seperti Brahman sehingga tidak salah dalam kita Upanisad 

disebutkan aham brahman asmi artinya Aku (Atman) adalah Brahman, akan 

tetapi setelah dipengaruhi oleh unsur maya (panca maha bhuta, dasendrya dan tri 

guna) disebutlah sebagai jiwatman. Dalam lontar Siwatattwa dijelaskan Atman 

sebagai sebuah kreta yang ditarik oleh sepuluh kuda. Atman sebagai penumpang, 

tubuh (badan wadak) sebagai kreta, triguna sebagai pengemudi dan sepuluh kuda 

di umpamakan sebagai dasendyra yang liar yang perlu dikendalikan. Sehingga 

baik buruk laju kreta, sampai tidaknya kreta tersebut tergantung dari keempat 

unsur tersebut dalam mengarungi bahtera kehidupan. Bentuk-bentuk Atman 

dalam lontar Wrhaspati tattwa dijelaskan memiliki lima kami (pancapada), kelima 

keadaan atman tersebut adalah sebagai berikut:  

 
“Hana ta jagrapada ngaranya, hana ta swapnapada ngaranya, hana ta 
susuptapada ngaranya, hana ta turyapada ngaranya, hana ta 
turyantapada ngaranya….”(Wrhaspati Tattwa, 47) 
 
Terjemahan bebasnya, bahwa kondisi atman terdiri dari lima yaitu; 

jagrapada, swapnapada, susuptapada, turyapada dan turyantapada. Perlu 
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diketahui bahwa dalam Mandukya Upanisad adhyaya I sloka 1 disebutkan ada 

empat kaki atman yakni; jagrat (jaga), svapna (mimpi), susupti (tidur lelap) dan 

turiya (kesadaran). Keempat kondisi atman tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut:  

 
3) Roh dalam Keadaan Terjaga  

Keadaan terjaga adalah keadaan yang sadar dalam arti fisik, melaksanakan 

aktivitas sebagaimana biasanya. Aktivitas fisik normal, seperti makan, minum, 

bekerja di kantor, menghadiri rapat dan sebagainya. Terjaga juga dibedakan 

dengan dua makna, terjaga penuh kesadaran dan terjaga tanpa kesadaran. Terjaga 

dengan penuh kesadaran artinya sifat-sifat atman yang utama, sifat-sifat sattwam 

sangat terpelihara dengan baik.  

Keseimbangan, keharmonisan, kejernihan dan aura kesucian terpancar dari 

kesadaran ini. Terjaga dalam arti tanpa kesadaran, dimaksudkan adalah atman 

yang terbungkus oleh badan dan unsur-unsur triguna tidak terbebas oleh ikatan 

tersebut. Kesadaran yang suci terdapat dalam atman tertutupi oleh nafsu, sifat-

sifat triguna tidak seimbang adanya. Sifat terjaga tanpa kesadaran ini dapat 

diambil contohnya adalah marah, moha, mada, matsarya dan sifat-sifat kebodohan 

lainnya. 

 
4) Roh dalam Keadaan Mimpi  

Roh dalam keadaan mimpi dijelaskan dalam kitab Brhadaranyaka 

Upanisad (4.3.10) disebutkan: “Samdhye srstiraha hi” Terjemahan bebasnya, Tak 

ada kreta, tak ada kuda yang harus dipasang padanya, juga tak ada jalan, tetapi 

sendirilah yang menciptakan kreta, kuda dan jalan-jalannya. Sebab dia adalah 

pelaku. 
Dalam keadaan antara terjaga dan keadaan tertidur lelap, sesungguhnya 

ada. Timbul pertanyaan, apakah penciptaan yang dialami oleh seseorang dalam 

keadaan mimpi nyata seperti dunia ini atau hanya maya atau palsu?, kalau 

dibandingkan dengan dunia ketika terjaga, sutra ini yang memberikan pandangan 

dari penentang yang mengatakan bahwa hal ini memang seperti nyata. Disamping 
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itu, kita tidak bisa menemukan perbedaan antara pengalaman terjaga dengan 

keadaan mimpi. Makanan yang kita santap waktu mimpi memberikan kepuasan 

yang sama seperti halnya keadaan terjaga. Karena itu penciptaan mimpi adalah 

nyata dan berasal dari Yang Kuasa sendiri.  

Keadaan mimpi tersebut adalah ciptaan Tuhan dan memang benar-benar 

dialami oleh jiwatman “Nirmataram caike, putradayasca”  demikian dikatakan 

dalam Katha Upanisad (2.5.8). Terjemanan bebasnya, Dia yang selalu terjaga 

dalam diri kita yang membentuk obyek keinginan kita, kita tidur, itulah Brahman. 

Beberapa (sakha atau resensi) menyatakan sang diri atau kuasa tertinggi 

sebagai pencipta (obyek-obyek keinginan sementara kita tidur) dan (obyek-obyek 

keinginan disana anak), dan lain-lain. Argumen  selanjutnya diberikan oleh para 

penentang bahwa penciptaan dalam keadaan mimpi atau dilakukan oleh Yang 

Maha kuasa sendiri.  

Anak-anak dan lain-lain adalah obyek keinginan yang diciptakannya. 

Karena itu, seperti halnya dalam keadaan terjaga, bahkan dalam keadaan mimpi 

Yang Kuasa sendiri menciptakan sehingga dunia mimpi adalah nyata. Karena itu, 

dunia mimpi tidak palsu tetapi nyata seperti dunia monumental (vyayaharika). 

Dunia mimpi hanya sekedar ilusi karena dari sifatnya yang tak berwujud 

dengan keseluruhan (atribut dari keadaan terjaga). Kata “tetapi” 

mengesampingkan pandangan yang diungkapkan oleh kedua sutra yang 

diungkapkan sebelumnya. Sifat dari dunia mimpi tidak sesuai sepenuhnya dengan 

dunia pada waktu pada keadaan terjaga, berkenaan dengan waktu, tempat, 

penyebab dan tiada bertentangan dan karenanya dunia itu tak sama nyatanya 

dengan dunia ketika kita terjaga. Tak ada waktu, tempatt atau penyebab yang 

tidak sesuai (dalam keadaan mimpi). Dalam badan, tak ada ruangan yang cukup 

untuk obyek seperti kreta, kuda, dan lain-lain, maka seseorang yang bermimpi 

telah pergi ke Amerika akan menemukan dirinya di sana ketika terjaga, sementara 

dia sebenarnya tidur di India. 

Juga tengah malam bukanlah waktu yang tepat untuk gerhana matahari 

dalam mimpi, atau kita juga tidak dapat memahami seseorang anak yang 
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memperoleh anak dalam mimpi sebagai suatu hal yang nyata. Di samping itu, kita 

mimpipun, kita melihat obyek yang tampaknya berubah, seperti contoh 

penciptaan kreta dan lain-lain.  

Hanya berarti bahwa obyek yang tidak nyata kelihatannya seperti ada 

dalam impi seperti perak dalam cangkang mutiara. Bahwa dunia mimpi adalah 

nyata sebab dia juga ciptaan dari Hyang Kuasa yang tertinggi, seperti keadaan 

terjaga ini tidak benar, sebab dunia mimpi bukanlah ciptaan Hyang Maha kuasa 

melainkan roh individual. Ketika dia bermimpi, ia mengesampingkan badannya 

dan dirinya sendiri menciptakan (badan mimpi sebagai gantinya), ini 

membuktikan dengan jelas bahwa jiwalah yang menciptakan mimpi dan bukan 

yang kuasa. Dalam Chandogya Upanisad (5.2.8) disebutkan “Sucakasca hi sruteh, 

acaksate ca tadvidah”. Terjemahan bebasnya, bila dalam mimpi ini dia melihat 

seorang perempuan, biarlah dia mengetahui bahwa hal ini adalah bahwa 

pengorbanannya telah berhasil.  

Tetapi (walaupun dunia mimpi adalah ilusi) tetapi dia berlaku sebagai 

firasat, sebab (demikian menemukan) dalam sruti, (dan) yang ahli dalam 

membaca mimpi juga mengatakan demikian. Kalau dipikir bahwa karena dunia 

mimpi merupakan suatu ilusi, bahkan akibat dari mimpi juga dianggap demikian, 

sutra ini mengatakan bahwa mimpi-mimpi ini mampu meramalkan kejadian-

kejadian atau peruntungan baik dan buruk, walaupun mimpi itu sendiri tidak 

nyata, seperti halnya menampakkan perak pada cangkang kerang mutiara, yang 

walaupun palsu menimbulkan kegembiraan pada diri kita, yang nyata.  

Hal ini dibuktikan dalam Swetaswatara Upanisad (1.11). 

“Parabhidhyanattu tirohitam, tato hyasya bandhaviparyayau”. Terjemahan 

bebasnya, Aku adalah Brahman, ketika Dewata itu diketahui semua belenggu 

terlepas dari meditasi bersaman dengan leburnya badan, muncul keadaan ketiga, 

yaitu penguasaan semesta. 

Tetapi dengan meditasi pada Tuhan Maha Agung, yang ditutupi (oleh 

kebodohan, tentang kesamaan yang Kuasa dengan roh, menjadi berwujud); sebab 

dari dia (Yang Kuasa) adanya keterikatan dan pembebasan (roh). Telah 
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diperlihatkan bahwa dunia mimpi adalah palsu, tetapi sanggahan dimunculkan 

tentang hal ini. Roh individual tiada lain merupakan bagian dari roh yang tertinggi 

yang membagikan kekuatan pengetahuan dan pengendalian-Nya, seperti hal 

percikan api dengan apinya yang memiliki daya membakar yang sama, seperti kita 

ketahui, ia juga mampu mencipta kehendaknya seperti Yang Kuasa.  

Sutra ini menolak hal tersebut yang mengatakan bahwa pengandalian hal 

tertutup oleh kebodohan dalam tahap ke-jiva-an dan hanya berwujud dalam 

meditasi kepada Bahman. Dimana kebodohan ini terhancurkan oleh pengetahuan.  

Sampai saat tersebut jiva tidak dapat menciptakan apapun yang nyata, 

disamping itu hal ini muncul secara spontan pada seseorang sebab keterikatan dan 

terbebas dari roh individual berasal dari Yang Kuasa. Atau dapat dikatakan bahwa 

kebodohan mengenai sifat sejati-Nya menyebabkan keterikatan dan pengetahuan 

mengenai hal ini membawa pada persembahan. 

Tertutupnya daya pengendalian sang roh juga akibat dari hubungannya 

dengan badan. Penyebab atas penutupan daya pengendalian sang roh diberikan; 

dan hal itu ada hubungannya dengan badan dan sebagainya. Karena dari tambahan 

pembatas, akibat dari kebodohan ini, pengetahuan dan daya pengendalianya 

tersembunyi dan akan berlangsung selama anggapan salahnya yang menyangka 

dirinya sebagai badan dan lain-lain. Karena itu walalupun roh tak berbeda dengan 

Yang Kuasa, daya kekuatannya tetap saja tersembunyi. 

 
5) Roh dalam Keadaan Tidur Lelap (susupti) 

Keadaan tidur nyenyak atau susupti digunakan untuk pembebasan, 

dinyatakan dalam Chandogya Upanisad (8.6.3) “Tadabhavo nadosu, tacchru the, 

atmani ca”. Terjemahannya, ketika seseorang tertidur, sehingga ia tidak melihat 

mimpi apapun, maka ia telah memasuki syaraf (nadi). Tiadanya yang itu (mimpi, 

yaitu tidur lelap berlangsung) dalam syaraf dan pada diri, seperti yang diketahui 

dalam sruti. Pada naskah yang berbeda-beda, susupti (tidur lelap) dikatakan 

berlangsung pada keadaan yang berbeda.  

Sekarang timbul pertanyaan apakah susupti berlangsung pada salah satu 

dari tempat ini, yaitu apakah dianggap sebagai alternatif satu tempat saja. 
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Penentang berpendapat bahwa karena semua kata-kata yang menyatakan tempat 

yang disebutkan ada dalam kasus yang sama yaitu kasus lokatif dalam naskah, 

maka mereka merupakan kordinat sehingga bersifat alternatif. Bila saling hubung 

yang dimaksudkan, maka akhir kasus yang berbeda akan digunakan oleh sruti. 

Sutra ini mengatakan bahwa mereka harus digunakan sebagai pengganti saing 

hubung yang menyatakan tempat yang sama. 

Tak ada alternatif  disini, sebab yang memberikan pilihan diantara dua 

pernyataan weda, kita akan mengurangi otoritas dari Veda, sebab pemakaian 

alternatif manapun akan mengurangi untuk sementara otoritas dari alternatif 

lainnya. Disamping itu kasus yang sama dipakai, dimana sesuatu memiliki tujuan 

yang berbeda dan harus digabungkan seperti contoh, ketika ia mengatakan, dia 

tidur di Istana, dia tertidur di sofa, dimana kita harus menggabungkan dua 

keterangan tempat menjadi satu seperti dalam, dia tertidur pada sofa di Istana. 

Sama halnya disini, naskah yang berbeda harus digabungkan, yang berarti bahwa 

sang roh melewati syaraf menuju ke wilayah hati dan disana beristirahat dalam 

brahman. 

Dapat dipertanyakan mengapa ketika dalam tidur nyenyak kita tidak 

mengalami hubungan antara penunjang dan yang ditunjang yang berkenaan 

dengan dengan Brahman dan Jiva. Ini dikarenakan roh individual, dan tertutup 

oleh kebodohan lenyap dalam Brahman seperti halnya sekendi air dalam sebuah 

danau, sehingga tidak memiliki keberadaan yang terpisah. “dia menjadi satu 

dengan yang benar, dia pergi kepada dirinya (sang diri)” (Chandogya Upanisad, 

6.8.1).  

Disamping itu dalam naskah berikutnya disebutkan bersama, “didalamnya 

ketika seseorang tidur, tidak bermimpi. Dan kemudian dia menjadi satu dengan 

prana (brahman) saja” (Kausitaki Upanisad, 4.19). Karena itu Brahman adalah 

tempat sang roh beristirahat dalam keadaan tidur nyenyak.  

“Atah prabdho’smat”. Karena itu bangkit dari ini (Brahman) “dalam cara 

yang sama ank-ku, semua makhluk ini, ketika mereka kembali dari yang benar, 

mereka tidak tahu bahwa mereka kembali dari yang benar” (Chandogya Upanisad, 
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6.10.2). Dalam naskah ini sruti menyatakan bahwa jiwa kembali setelah 

mengalami tidur nyenyak pada keadaan terjaga, dia kembali dari keadaan yang 

Benar atau Brahman, sehingga menunjukkan bahwa dalam roh dalam keadaan 

susupti. 

 
6) Turiya 

Roh yang sama (kembali dari Brahman) setelah susupti, karena kegiatan 

kerja, ingatan, otoritas Sruti dan aturan. Pertanyaan diajukan disini bahwa seperti 

halnya setetes air yang bersatu dalam lautan dan akan sulit untuk 

mengembalikannya, demikian juga dengan jiva yang sama akan muncul dari-Nya 

setelah susupti. Tak ada aturan bahwa roh yang sama muncul dari-Nya. Sutra 

menolak pandangan ini dan mengatakan bahwa roh yang sama akan kembali 

setelah susupti karena alasan berikut:  

b. Apa yang dilakukan seseorang sebelum tidur, kita akan menemukannya untuk 

menyelesaikan pekerjaannya setelah ia terjaga. Bila kita bukan dari roh yang 

sama, maka yang terakhir ini taka akan tertarik untuk melaksanakan tugas 

yang sebagian telah dikerjakan oleh roh lain.  

c. Dari pengalaman kesamaan tidur kita tentang kepribadian sebelum dan setelah 

tertidur nyenyak.  

d. Dari ingatan kita tentang kejadian-kejadian yang lalu.  

e. Dari otoritas kitab suci seperti naskah berikut, “makhluk apapun yang datang 

kemari, baik harimau, singa, srigala atau babi hutan, setelah itu mereka akan 

kembali”, (Chandogya Upanisad, 6.9.3.), kita menemukan bahwa roh yang 

sama akan kembali setelah susupti.  

f. Bila orang tertidur dan kemudian terjaga ternyata berbeda, maka aturan sruti 

yang berkenaan dengan pekerjaan atau pengetahuan akan menjadi tak berarti. 

Sebab bila seseorang telah mencapai kesamaan selamanya dengan Brahman 

hanya dengan tidur saja, maka perintah Sruti akan tak berarti dalam mencapai 

kebebasan.  

Karena itu roh yang sama lah yang bangkit dari Brahman setelah susupti. 

Kasus tentang setetes air bukan analogi yang tepat, sebab setetes air akan bersatu 
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dengan lautan tanpa adanya tambahan pembatasnya. Karena itu jiva yang sama 

akan muncul kembali dari Brahman, karena karma dan kebodohannya, yang tidak 

membiarkannya untuk bersatu dengan Brahman selamanya. 

Lalu bagaimana dengan roh dalam keadaan pingsan, apakah tertidur atau 

mati? roh dalam keadaan pingsan, (terdapat) pencapaian kebahagiaan dari 

keadaan tidur nyenyak, sebab hanya itu satu-satunya pilihan yang tersisa. 

Pernyataan tentang keadaan pingsan digunakan untuk bahasan. Hanya ada tiga 

keadaan roh sementara berdiam dalam badan-terjaga, bermimpi dan tidur lelap. 

Keadaan keempat adalah mati. Keadaan pingsan tak dapat digolongkan ke dalam 

golongan kelima, sebab keadaan yang demikian tak dikenal dalam upanisad akan 

tetapi dalam Wrahaspatti Tattwa disebutkan sebagai Turyantapada. 

Apa sebenarnya pingsan? Apakah ia merupakan bagian terpisah dari pada 

roh atau hanya salah satu bagian dari hal tersebut? Dia dapat menjagi bagian yang 

terjaga atau mimpi, sebab tak ada kesadaran atau pengalaman apapun. Juga bukan 

tidur nyenyak, sebab ia memberi kebahagiaan, sedang keadaan pingsan, tidak. 

Juga bukan kematian, sebab roh dapat kembali hidup. Jadi satu-satunya pilihan 

yang tertinggal dalam keadaan pingsan adalah pencapaian sebagian dari keadaan 

tidur nyenyak, karena tiadanya kesadaran dalam keadaan tersebut dan kembali 

pada kehidupan dan sebagiannya adalah kematian, dilihat dari pengalaman roh 

dalam keadaan kesusahan dan penderitaan, yang berakibat pada muka dan anggota 

tubuh yang mengalami distorsi. Itu merupakan keadaan terpisah, walaupun 

keadaan tersebut terjadi sewaktu-waktu dan alasannya mengapa hal ini tidak 

dianggap sebagai keadaan kelima, karena ia merupakan campuran dari kedua 

keadaan ini.  

Mengapa atman berada dalam tubuh makhluk? Atman yang telah berada 

dalam tubuh makhluk belum dapat bersatu dengan Brahman karena pengaruh 

maya yang membungkusnya. Atman dibungkus oleh tiga lapis; stula sarisa, 

suksma sarira dan antakarana sarira. Stula sarira adalah badan wadag yang 

terdiri dari panca maha bhuta yang berwujud padatan. Suksma sarira adalah 

badan yang kedua yang ditempati oleh atman dalam kondisinya jiwatman dan 
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antakarana sarira merupakan badan yang ketiga yakni badan yang mengantarkan 

atman menuju ke sorga atau neraka, badan ini sering disebut dengan badan 

penyebab, dikaitkan dengan karma phala sebagai hasil dari perbuatan yang telah 

dilakukan. 

 
1.2.3 Karma Phala Sraddha 

Jika berbuat baik sekarang kapan diterima phalanya?, selalu berbuat baik 

tetapi tetap miskin dan melarat? Orang yang selalu berbuat jahat tetapi hidupnya 

berkecukupan? Bagaimana tentang nasib dan takdir?. Pada dasarnya hukum 

karma terbagi atas tiga bagian; karma pada masa lampau (kehidupan sebelumnya) 

disebut dengan sancita, karma pada masa sekarang diterima sekarang pada 

kehidupan ini tanpa ada sisanya yang disebut dengan prababda karma phala dan 

hasil perbuatan sekarang yang belum sempat dinikmati, tetapi dinikmati pada 

kehidupan yang akan datang yang disebut dengan kryamana karma phala. 

Kesemuanya berlaku dalam kehidupan manusia tanpa dielakkan lagi, hukum ini 

sering disebut dengan hukum sebab-akibat. 

 
1) Sancita Karma Phala 

Berbuat baik menurut pandangan Hindu pasti akan didapatkan hasilnya, 

apa pada kehidupan sekarang atau yang akan datang yang jelas hasil itu tidak akan 

hilang kemana selalu mengiringi jiwatman mendapatkan neraka, sorga atau 

moksa. Seperti diumpamakan jika segelas air putih kemudian dituangkan satu 

sendok kopi, air yang putih itu akan berubah menjadi hitam. Air yang telah 

berwarna hitam tersebut disalin ke dalam bak mandi dan dituangkan lagi air putih, 

kemanakah perginya kopi yang satu sendok tadi?, tentu masih ada! Tidak akan 

pergi kemana-mana, hanya karena banyaknya air putih yang dituangkan sehingga 

kopi yang satu sendok tersebut tidak terlihat sebelum ada proses pemurnian air 

(pemisahan) antara air murni dengan serbuk kopi.  

Demikian juga dalam hal perbuatan (karma) semakin banyak perbuatan 

buruk tersebut diimbangi dengan perbuatan baik, maka perbuatan buruk tersebut 

akan tidak kelihatan terkalahkan oleh karma baik, tetapi perbuatan buruk tersebut 



 51

selamanya akan ada. Misalkan saja, Rangga seorang pria Hindu yang karena silau 

dengan harta, kecantikan, keindahan cinta seorang wanita yang berbeda agama 

berpindah agama. Setelah dia sadar bahwa itu perbuatan salah, dia kemudian 

kembali menjadi Hindu pulang menuju rumah leluhurnya karena panggilan 

rohaninya sendiri. Apakah tingkahlakunya pernah berpindah agama akan hilang? 

Selamanya dalam kehidupan akan melekat dan mencoreng nama baiknya di 

masyarakat, hal tersebut dapat diimbangi dengan kembali bhakti kepada leluhur. 

Seorang selalu berbuat baik, menolong tetangga yang sedang kesusahan 

dan rajin melaksanakan tapa berupa puasa atau sejenisnya serta rajin bekerja akan 

tetapi selalu mendapatkan hasil yang minus dan tetap melarat. Jika hal demikian 

terjadi, perbuatan itu akan diterima hasilnya pada kesempatan yang akan datang. 

Mungkin yang menerima hasilnya anak/cucu (penumadian atman) atau akan 

didapatkan pada kehidupan yang akan datang dalam wujud yang lain, jika tidak 

diterima dalam bentuk harta benda hasil perbuatan itu diterima dalam bentuk 

ketenangan jiwa memperoleh tingkat spiritual yang lebih mantap, begitu baru 

lahir atau setelah dewasa mendapatkan memiliki kelebihan spiritual, memahami 

ajaran Weda.  

Mengapa masih hidup melarat padahal sudah bekerja keras? Sudah jelas 

pada kehidupan yang terdahulu malasnya melakukan karma baik, tidak ulet dalam 

bekerja maka karma itu berphala pada kesempatan kehidupan ini. Demikian juga 

seorang yang selalu berbuat jahat, korupsi, rajin menerima amplop (uang kasak 

kusuk) toh…! Juga tidak ditangkap polisi atau bebas dari penjara karena 

kejaksaan tidak dapat membuktikan perbuatan itu, kurangnya bukti yang 

didapatkan dari kejaksaan. Dia masih tetap berjaya dengan kekayaan yang 

dimiliki, roda itu berputar! Tidak mungkin akan di atas terus, begitu kekayaan itu 

diagungkan anak cucunya tidak mampu menahan nafsu untuk menggunakan uang 

tersebut sebagai uang untuk hura-hura, uang tersebut hanya digunakan untuk 

hiburan saja.  

Setelah badan menjadi tua maka seluruh badan menjadi tidak kuat 

menahan penyakit, penyakit yang muncul adalah penyakit yang komplikasi 
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sehingga memerlukan biaya pengobatan yang cukup banyak tetapi tidak sembuh-

sembuh juga, penyakit tersebut dapat berkurang jika melakukan banyak 

pantangan-pantangan yang diberikan oleh dokter, akan tetapi pantangan tersebut 

tidak dapat dilakukan karena tidak mampu menahan keterikatan dengan pantangan 

tersebut.  

Karma serakah tersebut membuat dia mati pelan-pelan (slomly death), 

badan masih hidup akan tetapi sesungguhnya dia telah mati terbunuh oleh 

keserakahan itu, kesempatan untuk merubah sikap menuju kebaikan sudah tidak 

terbuka lagi, hanya dapat mengucapkan Om sorgantu, sunyantu, moksantu, ksama 

sampurna yang nahamah sebelum jiwatman membuang badan yang sudah lapuk 

dan tidak berguna lagi. 

 
2) Prababda Karma Phala 

Agama Hindu tidak mengenal adanya takdir dan nasib atau suratan Tuhan, 

yang dikenal dalam Hindu adalah hasil dari perbuatan (karma phala) yang disebut 

sancita, prababda dan kryamana. Hidup karena hasil dari perbuatan (karma),  

Tuhan menciptakan manusia (berlila) karena karma. Seseorang siswa tidak naik 

kelas karena tidak mampu mengerjakan test sewaktu ujian dan jarang belajar 

(malas belajar) juga karena karma (perbuatan). Dalam Hindu perbuatan (tri kaya 

parisudha) sangat menentukan kehidupan, salah berpikir salah berkata berkata-

kata dan salah berbuat akan mengakibatkan terjadinya kenistaan dalam hidup 

bukan nasib atau takdir dari Tuhan.  

Begitu terkena nista atau musibah, tertabrak motor sewaktu berjalan di 

jalan raya karena salah mengambil jalur atau tidak menepati rambu-rambu 

lalulintas. Biar terjadi demikian maka harus dipelajari terlebih dahulu rambu-

rambu lalu lintas tersebut barulah melangkah atau berjalan ke jalan raya, jika telah 

dipelajari dengan baik dan paham masih juga tertabrak motor itu adalah hasil 

perbuatan terdahulu yang diterima sekarang, dalam kehidupan yang terdahulu 

pernah melakukan perbuatan tabrak lari atau sejenisnya.  

Sehingga tidak jarang orang yang belum paham dengan karma phala, 

selalu mengatakan wah..! ya sudahlah ini mungkin nasib atau takdir Tuhan 



 53

sehingga saya tertabrak motor, tanpa ada usaha untuk berbuat baik, misalkan 

dengan mematuhi peraturan lalu-lintas. Bahkan setelah tertabrak motor, kejadian 

itu tidak merubah tingkahlkunya dalam menggunakan fasilitas umum, tetap saja 

ngebut dijalan raya. Begitu ditanya, kenapa kamu sering ngebut-ngebut di jalan 

raya. Yah..! ini hasil karma saya. Kesempatan untuk berbuat baik menurut Hindu 

sangat terbuka, semasih berumur muda lakukanlah perbuatan baik itu.  

Lalu bagaimana dengan jodoh?, orang mengatakan jika telah bertemu 

dengan pasangan hidup itu jodoh atau menemukan sebuah pekerjaan yang dia 

senangi dan sesuai dengan bakatnya itu sudah jodoh. Jodoh ditentukan oleh 

karma. Sebagai contoh sebuah ilusi. Seorang pria katakanlah bernama Tika, 

bekerja sehari-hari sebagai tukang becak. Dia salah satu orang yang ulet dalam 

melayani penumpang ramah dan tidak pernah mengecewakan pelayanan selalu 

memuaskan. Pelan-pelan bisnis tersebut membawa dia pada sebuah kenyataan 

bahwa pekerjaan yang dia jalani itu mengasyikan.  

Pada suatu hari dia mendapatkan seorang penumpang wanita yang 

kebetulan lagi jomblo, cerita kali cerita singkat cerita mereka berdua saling 

bertukar pikiran. Keuletan, ketekunan dan kesabaran mas Tika yang secara 

kebetulan pernah diajari engendarai becak oleh ayahnya sewaktu masih sekolah 

SD tersebut ternyata dapat membuat wanita ini tertarik dengan mas Tika.  

Tanpa disadari wanita ini sering minta diantar jemput dengan becak mas 

Tika, sampai pada kenyataannya mas Tika melamar wanita ini sekarang telah 

beranak tiga, ketiga anaknya telah lulus sebagai orang-orang sukses di sebuah 

perusahaan multilevel marketing, dua diantaranya berkat ketekunan mas Tika dan 

istrinya sebagai sarjana medis dan dosen disebut perguruan tinggi di Jawa. 

Bermula dari ketekunan dan keuletan serta kesabaran melakukan pekerjaan 

demikian ketiga anak-anaknya menjadi orang-orang terpelajar dan sukses.  

Sebagai kata kunci, berbuat baik pasti akan diterima hasilnya kapanpun 

itu. Akan tetapi berbuat baik harus benar, benar dalam arti sesuai pada tempat, 

waktu dan situasi. Dimana tempat berbuat baik tersebut, kapan dan waktu yang 
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bagaimana. Sebuah ilusi dapat diambil hikmahnya, seorang ibu rumah tangga 

yang memiliki banyak teman sewaktu masih SMU dulu.  

Mereka semua telah memiliki keluarga masing-masing, hingga hari yang 

telah ditentukan kawan pria yang dulu sebagai ketua kelasnya bertamu 

kerumahnya akan tetapi kebetulan sang suami tidak ada di rumah. Kawannya 

inipun mengalami penyakit kencing manis yang nyata tidak boleh makan gula 

berlebihan, maksudnya baik ingin memberikan hidangan pada kawan lama yang 

telah sukses, disuguhkanlah teh manis. Sang kawan karena malu untuk menolak, 

padahal dianjurkan tidak boleh meminum gula berlebihan. Setelah diminum 

kumatlah penyakit kencing manis sang tamu. Juga dia menerima tamu tanpa 

sepengetahuan sang suami, di rumah sedang sepi. Akhirnya maksud yang baik 

tersebut mendapatkan terpaan angin gosip yang tidak enak di masyarakat.  

 
3) Kryamana Karma Phala 

Apapun yang diperbuat oleh manusia membawa akibat. Akibat itu ada 

yang baik dan ada yang buruk. Akibat yang baik memberikan kebahagiaan, 

sedang akibat yang buruk memberikan kesengsaraan. Oleh karena itu seseorang 

harus berbuat baik karena semua orang menginginkan kesenangan dan hidup 

tentram. Buah dari perbuatan (Karma) itu disebut pahala. Buah perbuatan itu tidak 

selalu lansung dapat dirasakan atau dinikmati. Tangan yang menyentuh es 

seketika dingin namun menanam padi harus menunggu berbulan-bulan untuk 

memetik hasilnya. Setiap perbuatan akan meninggalkan bekas. Ada bekas yang 

nyata, ada bekas dalam angan dan ada yang abstrak. Bekas-bekas ini disebut 

"Karmawasana". Kitab Wraspati Tattwa menerangkan hal ini sebagai berikut; 

 
“Wasana ngaranya ikang karma ginawening janma ihatra, yadnya ta 
bhinukti phalanya ring paratra ri janmanya muwah, yan ahala,yan ahayu, 
asing phalanya, kadi angganing ndyun inasahan pinahalilang, kawekas, 
taya ambenya, gandhanya rumaket irikang dyun, ndah yatika wasana 
ngaranya. Samangkana tekang karmawasana ngaranya, yatika 
umuparengga irikang Atma yata raga ngaranya, ikang wasana 
pwadumadyaken ikang raga, yatamatangnyan mahyun ing karma, harsa 
salwirikang karma wasana, ikang wasana pwa yadnya duweg uparengga 
irikang Atma” (Wrahaspati Tattwa, 3). 
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Terjemahan bebasnya, wasana artinya bahwa semua perbuatan yang telah 

dilakukan di dunia ini. Orang akan mengecap akibat perbuatannya di alam ini, 

pada kelahiran nanti, apakah akibat itu akibat yang baik atau buruk. Apa saja 

perbuatan yang dilakukannya, pada akhirnya semuanya itu akan menghasilkan 

buah. Hal ini adalah seperti periuk yang diisikan kemenyan walaupun 

kemenyannya sudah habis dan periuknya dicuci bersih-bersih namun tetap saja 

masih ada bau, bau kemenyan yang melekat pada periuk itu. Inilah yang disebut 

wasana. Seperti itu juga halnya dengan karma wasana. Ia ada pada atman. Ia 

melekat padanya. Ia mewarnai atman. 

Segala perbuatan yang telah dilakukan tidak akan bisa hilang, menurut 

agama Hindu perbuatan buruk dapat diimbangi dengan berbuat baik semasa masih 

berada di dunia ini, sehingga cepat atau lambat perbuatan tersebut akan 

membuahkan hasil, sebagai contoh yang gampang saja. Jika membuang sampah 

ke sungai dalam kapasitas yang banyak, sudah pasti laut akan menjadi kotor dan 

sungai menjadi tersumbat dan terjadilah banjir. Jika banjir itu tidak diterima oleh 

si pelaku, maka orang lain yang berada disekitar sungai tersebut akan 

mendapatkan bencana tersebut. Jika berbuat buruk pasti buruk akan didapatkan, 

jika berbuat baik pasti baik akan didapatkan.  

Lalu ada suatu pertanyaan, jika demikian berarti hukum karma bersifat 

balas dendam? Ada anggapan, setelah mempelajari karma phala terbetik dalam 

ajaran tersebut suatu balas dendam. Jika kita mencaci orang maka kita suatu saat 

akan dicacimaki oleh orang lain dan seterusnya. Karma phala tidak bersifat balas 

dendam akan tetapi universal adanya, jika menanam padi tentu buahnya pasti bijih 

padi. Perbuatan yang menyimpang akan menyebabkan kesengsaraan pada diri 

sendiri, itulah disebut dengan akibat bukan balas dendam. Sebagai contoh karena 

kesalahan menggunakan obat-obatan tanpa anjuran dokter yang ahli dalam bidang 

itu, sehabis meminum obat sakit kepala yang berefeksamping terhadap detak 

jantung dan dapat mengakibatkan kantuk. Tidak membaca aturan pakai, dan 

indikasi-indikasi lain yang tidak diperkenankan dalam label obat tersebut akan 

tetapi dilanggar. Setelah meminum obat tersebut dipaksakan untuk mengendarai 
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mobil sendiri, karena efek samping dari obat tersebut sehingga dalam 

mengendarai mobil mengalami gangguan hingga tidak berkonsentrasi dalam 

mengendarinya, terjadilah kecelakaan lalu-lintas contoh kecil saja macet atau 

bahkan terjadi tabrakan. 

Satu lagi yang perlu dicatat, bahwa hasil perbuatan harus 

dipertanggungjawabkan sendiri tanpa ada orang lain yang harus ikut campur 

namun memiliki dampak terhadap orang lain. Sebagai contoh,  seorang pelaku 

kejahatan (mencuri) barang milik orang lain dia mesti mempertanggungjawabkan 

perbuatannya itu dengan meringkuk dipenjara karena tertangkap polisi, tidak 

mungkin begitu ditangkap oleh polisi sipelaku dilepaskan oleh polisi lalu memilih 

si pemilik barang (si pesakit) untuk dipenjarakan. Si pelaku kejahatan ternyata 

sudah memiliki istri dan anak, dengan kelakuan sang ayah akhirnya sang istri 

yang manis dan anak yang tak berdosa mendapatkan imbasnya, karena sang suami 

tidak lagi menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, penderitaan 

juga ditanggung oleh istri dan anak. Demikian adanya sebuah hukum karma yang 

berlaku di dunia ini. 

 
1.2.4 Punarbhawa Sraddha 

1) Kelahiran  

Mengapa ada cantik, jelek, kaya, miskin, berbadan pendek, berbadan 

tinggi? Mengapa lahir dikeluarga yang berada, lahir nista? Mengapa lahir ke bumi 

bukan ke bulan atau ke matahari? Mengapa terlahir di Indonesia bukan di 

Amerika atau di Jerman?. Mengapa ada kelahiran dan kematian?  

Jiwatman atau roh itu tidak selamanya di neraka ataupun di sorga. Ia lahir 

lagi ke dunia ini. Kelahiran kembali ini disebut Punarbhawa atau Samsara, 

lingkaran kelahiran. Bagaimana kelahirannya tergantung dari karmawasananya. 

Kalau ia membawa karma yang baik, lahirlah ia menjadi orang yang berbahagia, 

berbadan sehat dan berhasil cita-citanya. Sebaiknya bila ia membawa karma yang 

buruk ia lahir menjadi orang yang menderita. Kelahiran kembali ini adalah 

kesempatan untuk memperbaiki diri. Orang tidaklah harus tetap menjadi penghuni 

neraka atau sorga. Ia harus meningkat menuju kelahiran yang lebih baik atau 
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memutuskan rangkaian karmaphala, alam kelepasan atau moksa. Tentang 

reinkarnasi kitab Sarascamuccaya menjelaskan : 

 
Apan iking dadi wwang, uttama juga ya, nimita ning mangkana, wenang 
ya tumulung awaknya sangkeng sangsara, makasadhanang subhakarma, 
hingga ning kottama ning dadi wwang ika (Sarascamuscaya, 4). 

 
Jika diterjemahkan secara bebas maksud dari sloka tersebut adalah 

menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama. Sebabnya 

demikian, karena ia dapat menolong diri dari Samsara dengan jalan berbuat baik. 

Demikianlah keuntungannya menjadi manusia.  

Sloka tersebut menunjukkan bahwa kehidupan setelah mati tidak ada, 

sebab yang dapat menolong dari kesengsaraan dan kelahiran kembali (samsara) 

adalah penjelmaan menjadi manusia. Dalam hal ini Hindu mengajarkan sangat 

optimis dalam hal perbuatan baik diri sendiri yang akan mengantarkan menuju 

peningkatan spiritual. Perbuatan jahat dapat dirubah menjadi baik, dengan suatu 

usaha yang nyata tidak hanya dengan menghayalkan akan berbuat baik. 

Sesugguhnya kegiatan kerja adalah uttama, dengan bekerja (berbuat baik) hasil 

yang baik itu akan didapatkan. Bukan dengan tidak bekerja atau tidak melakukan 

aktivitas seseorang akan mendapatkan kesempurnaan. Dosa yang ditanggung 

sendiri dapat diimbangi dengan perbuatan baik, meski dosa itu tidak bisa hilang 

tetap melekat pada jiwatman.  

Pergunakanlah dengan sebaik-baiknya kesempatan menjadi manusia untuk 

berbuat baik, untuk merubah diri ketingkat yang lebih tinggi, kesempatan yang 

sungguh sulit diperoleh yang merupakan tangga untuk datang menuju sorga. 

Segala sesuatu yang menyebabkan agar tidak jatuh lagi itulah hendaknya 

dilakukan. Untuk memahami bagaimana atman dapat mengambil wujud (badan 

jasmaniah) dan memberikan arti dan warna dalam kehidupan manusia, proses 

reinkarnasi dalam Hindu sesuai dengan hasil dari perbuatannya. 

Kitab sruti Rg Weda mandala I adhyaya 164 mantra 38 menyabdakan 

“apan pran eti svadhaya grbhito, Amartyo martyena sayonih”, jika diterjemahkan 

secara bebas maksudnya adalah roh yang abadi (Atman) memasuki badan yang 
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tidak kekal, mengambil berbagai wujud sesuai dengan pahala dari perbuatannya. 

Jelaslah bahwa perbuatan manusia akan menentukan kemudian kelahirannya, 

bagaimana warna-warni dari kehidupannya tergantung dari apa yang telah 

dilakukan pada kehidupan sebelumnya.  

Terlahir sebagai seorang yang cantik, pada kehidupan terdahulu dia selalu 

mengagumi kecantikan dari dewi laksmi dan menginginkan kecantikan dan 

kemasyuran itu, keinginan tersebut disertai dengan usaha yakni merawat diri 

dengan selalu berbuat baik, selalu mengadakan tirtayatra serta melayani orang tua 

(leluhur) dengan sebaik-baiknya. Terlahirlah dia sebagai seorang yang cantik, 

dimikianlah sebaliknya kehadiran di dunia menjadi orang yang berwajah pas-

pasan, karena pada kehidupan yang terdahulu selalu mencita-citakan menajdi 

orang yang pas-pasan tidak mengejar kecantikan yang hanya ilusi semata yang 

terpenting adalah perbuatan baik untuk kesempurnaan jiwa, maka terlahirlah dia 

sebaga orang yang berwajah pas-pasan. 

Kelahiran menjadi orang-orang yang cacat fisik atau mental, harus disadari 

dalam situs karmaphala, itulah hasil dari perbuatan. Mungkin saja pada kehidupan 

terdahulu suka menghina orang-orang yang cacat, atau tidak pernah 

memperhatikan leluhurnya (orang tua) yang sudah renta sehingga ia mesti 

menerima hasil perbuatannya itu dengan menjelma sebagai orang yang menderita 

cacat.  

Manusia lahir di bumi dapat dilihat dari unsur yang membentuk badan 

manusia, terbentuk dari panca maha bhuta (apah, teja, bayu, akasa dan pertiwi), 

disusun oleh tiga sifat/tri guna (sattwam, rajas dan tamas) dan dibentuk oleh tiga 

badan (stula sarira, suksma sarira dan antah karana sarira) serta dilengkapi dengan 

dasendrya. Dalam hukum grafitasi, bumi dapat menarik tubuh manusia sehingga 

tidak terlempar ke bulan atau ke matahari jika bumi melakukan rotasi atau 

revolusi ketiga muatan tersebut dapat tumbuh dengan subur di bumi, jika di bulan 

atau di matahari satu daru unsur panca maha bhuta mengalami massa yang 

berbeda sehingga tubuh manusia tidak dapat tumbuh di bulan atau di matahari. 

Dalam filsafat Waisesika yang dipelopori oleh Rsi Kanada dijelaskan bahwa 
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tubuh terdiri dari muatan atom-atom. Ketika muatan atom-atom itu terjadi 

keseimbangan maka terbentuklah tubuh manusia yang menempati bumi.  

Jika saja muatan-muatan atom tersebut dapat terkombinasi dengan baik di 

bulan atau dimatahari dengan unsur teja (cahaya) hingga jutaan kalori maka tidak 

menuntut kemungkinan manusia lahir di bulan. Hal tersebut dikuatkan oleh kitab 

sruti Atharvaveda mandala IX adhyaya 10 mantra 11 yang menyatakan “a 

varivarti bhuvanesu-antah”. Terjemahan bebasnya adalah Roh yang abadi 

(Atman) ketika menjelma mengambil berbagai wujud mengembara kemana saja 

di alam semesta ini. Dengan minilik mantra sruti tersebut dapat disimpulkan 

bahwa atman mengabil tubuh dapat mengembara kemana saja termasuk ke 

matahari dan planet-planet yang lain, akan tetapi hal tersebut dapat dibuktikan 

dengan naiknya astrounot ke bulan yang menyampaikan hasilnya bahwa di bulan 

dapat dijadikan sebagai tempat kehidupan, akan tetapi unsur udara (lafisan udara) 

tidak seimbang sehingga manusia jika berada di bulan akan kehabisan unsur O2 

yang menjadi salah satu kebutuhan pokok tubuh manusia. 

Kitab sruti Rg Weda mandala X adhyaya 15 mantra 1 juga menyabdakan 

“Asum ya iyur avrka rtajnah”, terjemahan bebasnya adalah orang-orang yang 

berbudi pekerti luhur lahir kembali sebagai manusia. Ketika dinyatakan demikian 

maka unsur-unsur alam yang membentuk badan manusia dikendalikan oleh hasil 

perbuatan baik dan berkesempatan untuk memperbaiki diri di dunia, dimana telah 

dijelaskan di atas bahwa hanya menjelma menjadi manusia dapat menolong diri 

dari kesengsaraan, dengan hasil perbuatan atman dapat mengambil badan atau 

tempat hidup misalkan lahir di Amerika atau dimana saja.  

Kelahiran dapat berwujud laki-laki atau perempuan, hal demikian 

disabdakan dalam Atharvaveda mandala X adhyaya 8 mantra 27 bahwa “Tvam 

stri tvam puman asi, Tvam kumara uta va kumari”, ketika roh yang abadi (Atman) 

menjelma kembali, ia dapat berwujud laki-laki atau perempuan mengalami fase 

bayi atau masa anak-anak. Atman sang jiwa abadi dengan hasil perbuatan yang 

mengikutinya dapat terlahir sebagai laki-laki atau perempuan dan mengalami fase-

fase kehidupan yakni bayi, anak-anak, dewasa, tua dan mati.  
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Lalu bagaimana karma menentukan jenis kelamin (laki-laki atau 

perempuan) kemudian pada kelahiran yang akan datang?. Kelahiran menjadi laki-

laki menurut ilmu biologi dalam hukum perkawinan adalah gen Xy yang sangat 

dominan, yang mana disebutkan gen laki-laki adalah XY dan gen perempuan 

adalah Xx. Demikian pula jika gen Xx lebih dominan terhadap gen Xy maka 

lahirlah anak perempuan.  

Ketika atman akan masuk ke dalam sebuah pembuahan yang terjadi, 

karena ikatan keinginan yang sangat kuat dari karma wasananya sehingga atman 

sendirilah yang memilih untuk menempati tubuh yang berjenis kelamin laki-laki 

atau perempuan. Jika gen Xx dan gen Xy sama-sama kuat dalam mempengaruhi 

fisik dari anak, maka lahirlah anak yang banci. Dengan dibuktikan oleh penelitian 

Mendel, Hindu sangat ilmiah dengan melarang sekali perkawinan antara saudara 

kandung. 

Seorang anak perempuan yang memiliki sifat-sifat atau keadaan fisik 

seperti laki-laki yakni; bersuara bas (alto) sebagai jenis suara yang dimiliki oleh 

laki-laki normal, menyenangi jenisnya sendiri (perempuan), berdanda seperti laki-

laki dan sebagainya. Atau juga menjadi laki-laki yang memiliki kelainan fisik 

seperti bersuara seperti layaknya perempuan, berdandan seperti perempuan dan 

menyenangi sesama jenis (laki-laki). Hal ini membuktikan bahwa jiwatman yang 

akan mengambil bentuk memiliki keinginan yang sama-sama kuat antara lahir 

menjadi laki-laki atau perempuan, karena jiwatman menyenangi lahir kedua-

duanya pada tubuhnya atau ingin memiliki kedua-duanya. 

 
2) Kematian 

Mengenai kematian kitab Sruti Yajurveda adhyaya XII mantra 28 

menyabdakan: Prasadya bhasmana yonim, Apas ca prthim agne, Samsrjya 

matrbhis tvam, Jyotisman punar a sadah. Terjemahan bebasnya, umat manusia, 

ketika badanmu hancur menjadi abu, engkau kembali ke dalam air dan bumi, 

engkau memasuki rahim seorang ibu, kamu lahir kembali, kamu akan 

mendapatkan cahaya yang suci. 
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Sang atman telah meninggalkan badan karena badan telah rusak dan tidak 

indah lagi, atau karena dalam hidup tidak mampu merawat tubuh dengan baik 

sehingga bermunculan penyakit yang menyergap tubuh. Mati menurut ilmu 

kedokteran lebih jauh dinyatakan bahwa hilangnya detak jantung dan gelombang 

otak, dalam Hindu diyakini bahwa badan yang telah mati ketika dibakar (ngaben) 

akan cepat kembali ke unsurnya yakni panca maha bhuta, tidak dibiarkan dikubur 

begitu saja tetapi dilanjutkan dengan sebuah ritual pembakaran mayat.  

 
a. Stula Sarira 

Kegelisahan hati muncul untuk bertanya, mengapa mesti mati ya? 

Kematian dalam hindu merupakan salah satu dari beberapa konsep hukum rta atau 

sering disebut dengan hukum alam. Hukum alam yang dimaksud adalah lahir, 

hidup dan mati. Segala sesuatunya telah diatur oleh Tuhan, jika semua makhluk 

dapat hidup dengan abadi di dunia ini maka dunia ini akan penuh dengan manusia.  

Konsep karma menjelaskan mati adalah sesuatu yang pasti, jika semua 

manusia mengalami hidup kekal maka kejahatan yang tidak dapat dibuktikan 

didunia ini tidak akan mendapatkan hukuman apapun. Keadilan tidak akan dapat 

ditegakkan, dalam puranapun dijelaskan banyak raksasa yang menginginkan 

amrta sewaktu pemutaran samudra susu yang luas dengan gunung mandara giri 

sebagai tongkat pengaduknya, para dewa tidak mengijinkan para raksasa untuk 

mendapatkan amrta itu.  

Kecuali satu raksasa yang menyamarkan diri menjadi dewa, akan tetapi 

tidak sempat masuk ke dalam tubuhnya. Kepala Rahu (raksasa) tersebut dipotong 

oleh Wisnu, lalu dengan kekuatan penciptaan Brahma, Rahu diciptakan menjadi 

planet yang abadi.  

Badan wadag (Stula sarira) yang dibentuk oleh panca maha bhuta yang 

terdiri dari; apah (unsur air), teja (unsur cahaya), bayu (unsur udara), akasa 

(ruang) dan pertiwi (tanah/padat). Rupanya dalam konsep pengembalian unsur 

alam dalam tubuh manusia Hindu mengajarkan cara yang tepat yakni dengan 

menggunakan upacara pengabuan (pembakaran) atau sering disebut dengan 

upacara ngaben di Bali dan tiwah totoh di Kalimantan Tengah.  
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Hukum-hukum kimia memberikan penjelasan mengenai penguraian zat 

apah H2O (hidroksida), unsur udara O2 (oksigen), unsur padat CO2 

(karbondioksida), unsur cahaya yang mengandung kalori (panas) dan ruang (eter). 

Kelima unsur ini yang menyatu dalam tubuh manusia dapat diproses dengan cepat 

dari berbentuk senyawa yang kompleks menjadi unsur-unsur yang terpisah yakni; 

H2O (air), O2 (udara) dan unsur-unsur yang lainnya. 

 
b. Suksma Sarira 

Suksma sarisa adalah badan halus, yang terdiri dari tri guna; sattwam 

(ketenangan/kecerahan), rajas (ego/semangat) dan tamas (keseimbangan/malas), 

dasendrya terdiri dari: panca karmendrya; pani (indria penggerak tangan), pada 

(indria penggerak kaki), garbha (indria penggerak perut), upastha/bhaga (indria 

pada kelamin laki-laki/perempuan), paywindrya (indria penggerak anus) dan 

panca buddhindrya; caksu (indria pada mata), sroten (indria pada telinga), grhani 

(indria pada hidung), jihwen (indria pada lidah) dan twak (indria pada 

kulit/peraba) serta panca tan matra; sparsa (unsur peraba), gandha (unsur 

penciuman/bau), rasa (unsur rasa), sabda (unsur suara) dan rupa (unsur warna).  

Masing-masing unsur pembentuk ini akan terpisah dan menjadi senyawa 

masing-masing, dalam konsep samkhya yang menyebutkan 25 tattwas penciptaan 

disebutkan unsur suksma sarira (guna, indria dan tan matra) kembali menjadi tiga 

sifat dasar yaitu buddhi, manas dan ahamkara. Ketiga unsur terakhir ini mencapai 

moksa maka kembali ke sebuah bentuk yang sangat halus bahkan lebih halus dari 

ketiga badan penyebab tersebut yang disebut dengan prakerti. 

 
c. Antah Karana Sarira 

Lalu apakah setelah dilangsungkan suatu upacara penguburan atau ngaben 

(pembakaran), kemanakah perginya jiwatman (roh) yang diikat oleh karmawasana 

tersebut. Setelah dilaksanakan upacara tersebut jiwatman masih berada disekitar 

tubuh, jika sang jiwatman masih senang dengan tubuhnya dan tak dapat lepas dari 

ikatan keduniawian, jika perbuatan baiknya lebih banyak maka akan menuju sorga 
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dan jika perbuatan jahat yang lebih banyak maka akan menuju neraka. Masih 

menginginkan hidup kembali mengingat pretisentana (keturunannya).  

Kondisi jiwatman yang masih dibungkus oleh tiga badan penyebab yang 

disebut dengan tri antah karana sarira terdiri dari; buddhi, manas dan ahamkara. 

Buddhi merupakan penyebab penentu keputusan, manas adalah penyebab berpikir 

dan ahamkara penyebab merasakan dan bertindak. Ketiga badan penyebab inilah 

yang dapat menyebabkan jiwatman mengambil badan yang baru yang 

diinginkannya karena pengaruh dari keinginan tersebut maka jiwatman terlahir 

kembali.  

 
1.2.5 Moksa Sraddha 

1) Neraka dan Sorga 

Pembahasan selanjutnya sengaja ditulis “neraka dan sorga”, dengan 

maksud untuk mempermudah pemahaman selanjutnya bahwa untuk mencapai 

moksa manusia kadang terjatuh ke neraka, kemudian ke sorga hingga berulang-

ulang demikian sebelum mencapai moksa. Hal tersebut dimaksudkan agar 

dipahami tingkat yang lebih tinggi sebagai sebuah proses yakni dari neraka, sorga 

hingga moksa. 

Dimanakah neraka dan sorga itu? Mengapa Tuhan menciptakan neraka 

dan sorga? Bagaimana pandangan Hindu tentang Neraka dan sorga? Menjadi 

pertanyaan besar dalam hidup ini, kemana setelah hidup/mati?, setelah hidup apa 

yang dilakukan?. Atman yang diantar oleh hasil dari perbuatan (setelah 

melepaskan badan wadag), dalam pandangan masyarakat biasa atman akan 

menuju ke suatu tempat, bila dalam kehidupan lebih banyak berbuat baik maka 

akan pergi ke sorga.  

Sorga dalam pandangan masyarakat merupakan suatu tempat, dimana 

dalam tempat tersebut kebahagiaan didapatkan. Akan tetapi setelah itu akan 

terlahir kembali sesuai dengan karma wasananya. Pendapat yang lebih 

menggunakan nalar lagi menyatakan bahwa neraka dan Sorga itu bukan 

merupakan suatu tempat, neraka dan sorga dibuat menjadi lebih konkret lagi di 

dunia dalam kelahiran ini. Sorga dikatakan jika mendapatkan kebahagiaan, akan 
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tetapi kebahagiaan itu bukan pelampiasan kama semata. Sebagai contoh, ketika 

seseorang yang sangat menyenangi dengan keindahan alam tiba-tiba dapat 

menikmati keindahan alam pegunungan yang diinginkannya, untuk masuk ke 

wilayah tersebut tentunya harus membayar sejumlah uang retribusi. Dengan tanpa 

merasa berdosa dia lalu masuk begitu saja tanpa membayar retribusi seperti apa 

yang diputuskan oleh pemerintah, orang tersebut tetap mendapatkan sorga sesaat 

ketika menikmati keindahan alam tersebut, hanya saja uang retribusi tersebut yang 

menyebabkan dia menjadi berdosa dan akibatnya akan diterimanya apakah 

sekarang atau pada kehidupan yang akan datang. 

 
1. Neraka dan Sorga: Tempat yang Abstrak 

Menurut para tokoh darsana membicarakan neraka dan sorga yang hanya 

merupakan tujuan sementara atau persinggahan tidaklah menjadi perhatian yang 

utama, karena tujuan akhir dari kehidupan adalah moksa (kaivalya) atau kelepasan 

dari ikatan duniawi tanpa terjadinya suatu peroses samsara lagi. Penulis 

memandang pendapat tersebut ada benarnya, akan tetapi neraka dan sorga 

merupakan suatu proses yang tidak terlepas, meskipun bukan merupakan tujuan 

akhir. Sedikit tidaknya umat Hindu percaya atau yakin dengan adanya neraka dan 

sorga tersebut sebagai sebuah jawaban dari sebuah kematian sebelum mencapai 

moksa.  

Beberapa lontar di nusantara menyebutkan bahwa alam sesudah mati itu 

terdapat sorga. Bahkan dalam lontar swargarohana parwa, bahwa setelah kematian 

para pandawa mencapai sorga bukan mencapai moksa. Perjalanan para pandawa 

ketika menjadi wanaprastin, meninggalkan keduniawian menjadi rajarsi 

mengembara di hutan melakukan puja, tapa dan brata yang sangat gigih. 

Bejalanlah mereka berlima yang ditemani dengan seekor anjing hitam, yang 

pertama meninggal dunia adalah Nakula dan Sadewa, kemudian Arjuna setelah itu 

Bhima. Dikisahkan dialog antara anjing hitam dengan Yudistira yang 

mengantarkan Yudistira sampai di sorga, yang menceritakan bagaimana para 

saudara-saudaranya dihukum di neraka sementara para korawa yang dalam 

kehidupannya sangat jahat mendapatkan sorga. Lalu Yudistira meminta kepada 
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dewa Yama agar dia diturunkan saja biar dapat bersama-sama dengan saudara-

saudaranya, setelah terjadinya dialog dengan dewa Yama, para saudaranya 

diangkat dari hukuman kawah neraka bersama-sama menuju sorga.  

Berawal dari pendapat dasar, yang dinyatakan dalam Amarakosa yang 

ditulis oleh Amarsingh dijelaskan bahwa Itihasa sama artinya dengan 

“àkhyàyikà”. Ceritra yang betul-betul terjadi. Itihasa juga diartikan percakapan, 

legenda, tradisi, sejarah, catatan-catatan tradisional atas peristiwa-persitiwa di 

masa yang lalu dan sejarah kepahlawanan. Jika Itihasa adalah sejarah yang pernah 

terjadi, pada parwa terakhir terdapat bagian yang menjelaskan neraka dan sorga. 

Berarti neraka dan sorga itu ada. Dalam kitab Sarasamuccaya dijelaskan: 

 
Kunang ikang wwang gumawayikang subhakarma, janmayan sangke ring 
swarga delaha, litu hayu maguna, sujanma, sugih, mawirya, phalaning 
subhakarmawasana tinemunya (Sarasamuccaya, 21). 

 
Terjemahannya:  
 

Begitulah orang yang melakukan perbuatan baik, kelahirannya dari sorga 
menjadi orang-orang yang rupawan, gunawan, muliawan, hartawan dan 
berkekuasaan, buah perbuatan yang baik diperolehnya. 

 
Sarasamuccaya yang digolongkan ke dalam kitab smrti bagian Upaweda, 

menjelaskan orang-orang yang ahir dari sorga karena perbuatan baik pada 

kehidupan yang terdahulu. Orang-orang tersebut akan mendapatkan rupa yang 

cantik/tampan, memiliki profesi yang dapat menguntungkan orang banyak atau 

menajdi orang yang berguna di masyarakat, memiliki tingkahlaku yang mulia, 

memiliki tingkat kecerdasan, memiliki kekayaan dan kekuasaan.  

Sraddha tentang adanya neraka dan sorga itu penting adanya, sebab antara 

agama satu dengan yang lainnya memiliki kepercayaan terhadap neraka dan sorga. 

Akan tetapi agar tidak mudah direcoki oleh janji-janji sorga oleh para misionaris. 

Maka perlu diyakini atau memiliki keyakinan yang mantap tentang neraka dan 

sorga tersebut, meskipun bagi manusia yang sudah memiliki spiritual yang tinggi 

tidak memerlukan hal itu. 
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Perbedaan konsep neraka dan sorga antara Hindu dengan agama lain 

sangat dalam, sorga dalam Hindu adalah suatu tempat yang sementara dalam arti 

tidak ada sorga abadi ataupun neraka abadi, sifatnya sementara dalam suatu masa 

akan mengalami punarbhawa, lahir kembali sesuai dengan buah karmanya 

sendiri.. Sorga pada agama lain disebutkan akan mendapatkan wanita cantik, 

makanan yang enak-enak, serta kehidupan yang serba indah. Sementara neraka 

adalah kehidupan yang sebaliknya, penuh dengan siksaan.  

Setelah badan ini  mati, roh akan tinggal sementara di alam kubur sambil 

menunggu hari kiamat tiba yang akan membawanya ke dalam sebuah pengadilan 

terakhir, yang akan menentukan apakah mendapatkan neraka atau penghuni sorga 

yang abadi. Dari konsep neraka dan sorga abadi, tidak ada ampunan yang bisa 

didapat dari orang-orang yang berlaku jahat akan mendapatkan penghukuman 

seterusnya.  

Hindu mengajarkan bahwa neraka dan sorga tidak demikian adanya, 

setelah menjalani sorga menikmati hasil karma yang baik yang dilakukan selama 

hidup sebelumnya, maka akan terlahir kembali untuk melunasi atau berbuat baik 

kembali agar dapat meningkat ke alam yang lebih tinggi lagi yakni alam nirvana 

(kebebasan). Jika diperhatikan dari uraian neraka dan sorga menurut Hindu 

sehingga mengalami kelahiran yang berkali-kali, muncul pendapat wah…! Sangat 

susah bagi saya untuk mencapai moksa, sudah berbuat baik saja masih 

mendapatkan sorga dan akan terlahir kembali! 

Hal ini sering ditemui pada generasi muda Hindu di jaman sekarang ini 

sehingga dengan mudahnya terkonversi ke dalam agama lain, tidak memiliki 

pemahaman yang matang tentang konsep sorga dalam Hindu sehingga muncul 

pendapat atau sangkalan demikian. Dalam agama lain disebutkan jika menyebut 

nama masuk agama ini akan mendapatkan sorga, mendapatkan kenikmatan sorga 

tidak menderita kelahiran kembali.  

Sanggahan tersebut agaknya meleset dari apa yang diajarkan oleh Hindu!, 

Hindu memberikan penjelasan bahwa untuk mencapai moksa tersebut ada empat 

jalan (karma, bhakti, jnana dan yoga) semua jalan tersebut akan sampai 
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kepadanya, yang jika dilakukan dengan tekun dan taat maka kesempurnaan 

tersebut akan didapatkan. Sabda Gita menyebutkan, jika datang kepada-Ku 

dengan kusyuk kepada-Ku serta bhakti kepada-Ku Aku akan terima denan jalan 

itu. Jalan tersebut sesuai dengan guna, jika berprofesi sebagai seorang yogi makan 

jalan yang dipilih adalah jalan yoga. Jika hanya mampu menjalankan karma tanpa 

pamrih maka jalan karma yang dipilih dengan mempersembahkan daun, bunga, 

buah, api, dan air sekalipun, akan diterima “dengan hati yang tulus”. 

 
2. Neraka dan Sorga: Kesengsaraan dan Kebahagiaan Atman 

Pandangan Darsana khususnya Yoga, yang mengajarkan astangga yoga. 

Astangga yoga tersebut adalah; yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, 

dharana, dyana dan samadhi. Jika kedelapan tahap tersebut dijalankan maka sorga 

dan moksa akan didapatkan dengan mudah. Dalam teori yoga seseorang yang 

mendapatkan kebahagiaannya pada tahap pratyahara, dyana alam itulah 

pencapaian sorga dalam pikiran yang disebut dengan alam trancendent meskipun 

hanya beberapa menit saja. Sedangkan moksa digambarkan sebagai kekosongan, 

tanpa rasa apapun yang ada hanya mantram yang mengantarkan meditasi tersebut.  

Yoga menjelaskan juga pengendalian “cakra wrrti” (gelombang-

gelombang pikiran), bahwa pikiran yang strees jika dideteksi dengan suatu alat 

modern akan terlihat memiliki alur gelombang yang tidak teratur, sementara 

kondisi gelombang pikiran yang tenang sampai bermenit-menit hingga berhari-

hari hingga tubuh dan segala aktivitasnya dapat dikendalikan inilah yang disebut 

dengan trancenden (moksa). Kondisi tersebut adalah dimana indra-indra yang ada 

dalam tubuh dapat dikendalikan sama sekali, pikiran tidak bergelombang 

kejernihan pikiran (samadhi).  

Untuk mencapai moksa itu mudah bukan?. Sementara jika indra-indra 

tidak dapat dikendalikan sama sekali, keganasannya tidak dapat dipadamkan, 

ingin selalu mengejar kesenangan tubuh semata, kepuasan tubuh, terkat oleh 

ikatan nafsu serakah inilah neraka, dalam hidup sang jiwatman akan menderita. 

Karena jika badan (pikiran) yang sakit maka jiwatman akan merasakan tersiksa 

juga. Yang jelas Hindu memberikan kebebesan untuk mengembangkan jalan yang 
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terbaik menurut umat manusia untuk menuju kepada Tuhan, itulah indahnya 

menjadi Hindu!. 

Uraian di atas sangat jelas bahwa neraka digambarkan sebagai siksaan atau 

penderitaan yang dialami oleh atman, sedangkan sorga merupakan kebahagiaan 

yang dialami oleh atman bukan kebahagiaan yang dialami atau hanya dirasakan 

oleh tubuh (nafsu) akan tetapi lebih dari itu, kebahagiaan yang dimaksud adalah 

kebahagiaan atman yang diartikan juga atmanastusti. 

 
2) Moksa 

Dimana moksa itu berada? Bagaimana cara mencapai moksa?, moksa di 

jaman kali sekarang ini itu bagaimana?. Moksa adalah suatu istilah untuk 

menyebutkan atma manusia telah kembali dan menjadi satu dengan Brahman atau 

Tuhan Yang Maha Esa, di mana ia tidak mengalami kelahiran kembali, bebas dari 

punarbhawa atau samsara serta mencapai kebahagiaan tertinggi. Jiwatman dalam 

kehidupannya terlepas dari ikatan keduniawian maka jiwatman tersebut menyatu 

dengan Tuhan, akan tetapi sifat-sifat jiwatmannya tidak menyatu seluruhnya. 

Dalam Gita menyebutkan: 

 
Apuryamanam acala pratkstham 
Samudram apah prawisanti yadwat 
Tadwat kania yanm prawsyanti sarve 
Sa santun apnoti na kama kami. 

(Bhagawadgita, II.70) 
 

Terjemahan bebasnya, ibarat air masuk ke samudra, walau terus menerus, 

namun tetap tenang tidak bergerak, demikian juga orang yang berjiwa tenang 

mencapai kedamaian walaupun semua ketenangan yang masuk pada dirinya, 

tetapi bukan orang yang melepas hawa nafsunya. 

Moksa adalah tujuan akhir bagi penganut agama Hindu, Swami 

Wiwekananda (dalam Maswinara, 1996:199) mengatakan “atmano moksartham 

jagadhitaya ca iti dharma” yang artinya, dharma bertujuan untuk memberikan 

kesejahteraan jagad dan kebebasan kepada atman. Umat Hindu menghendaki agar 

bisa hidup hanya sekali saja di dunia ini. Mereka ingin lepas dari siklus perputaran 
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Cakra Punarbhawa. Dengan demikian dia dapat mengenyam kehidupan yang 

abadi dengan kebahagiaan yang langgeng, hal ini hendaknya dapat dibedakan 

antara sorga abadi dengan moksa. Sorga abadi hanyalah kesenangan kama semata, 

sedangkan moksa dalam Hindu kedamaian tiada batas, buka kesenangan tubuh. 

Akan tetapi kedamaian yang dialami oleh atman baik dalam hidup maupun setelah 

mati. Untuk dapat memahami secara mendalam konsep moksa dalam Hindu 

sebagai berikut:  

 
1. Jenis-jenis Moksa 

Moksa dapat dibedakan menjadi empat yaitu : 

a. Samipya, samipya adalah suatu kebebasan yang dapat dicapai oleh seseorang 

semasa hidupnya di dunia ini. Hal ini dapat dilakukan oleh para yogi dan oleh 

para maharsi. Beliau dalam melakukan yoga samadhi telah dapat melepaskan 

unsur-unsur maya, sehingga beliau dapat mendengarkan sabda Tuhan. Dalam 

keadaan yang demikian itu Atman berada sangat dekat sekali dengan Tuhan. 

Setelah Beliau melakukan samadhi, maka keadaan Beliau kembali sebagai 

biasa, di mana emosi, pikiran, dan organ jasmaninya aktif kembali.  

b. Sarupya (Sadharmanya), sarupya adalah suatu kebebasan yang didapat oleh 

sesorang di dunia ini, karena kelahirannya, di mana kedudukan Atman 

merupakan pancaran dari kemahakuasaan Tuhan seperti halnya Sri Rama, 

Buddha, dan Sri Kresna. Walaupun Atman telah mengambil perwujudan 

tertentu, namun ia tidak terikat oleh segala sesuatu yang ada di dunia ini. 

c. Salokya, salokya adalah suatu kebebasan yang dapat dicapai oleh Atman di 

mana Atman itu sendiri telah berada dalam posisi dan kesadaran yang sama 

dengan Tuhan. Dalam keadaan itu dapat dikatakan bahwa Atman telah 

mencapai tingkatan Dewa yang merupakan manifestasi dari Tuhan itu sendiri. 

d. Sayujya, sayujya adalah suatu tingkat kebebasan yang tertinggi, di mana 

Atman telah dapat bersatu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam keadaan 

seperti inilah sebutan Brahman Atman Aikyan muncul yang artinya Atman dan 

Brahman sesungguhnya tunggal. 
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Memperhatikan empat jenis moksa di atas, maka Hindu mengajarkan 

bahwa kedamaian (moksa) dapat diperoeh dalam hidup ini atau setelah mati. 

Kedamaian yang diperoleh oleh para rsi yang melakukan tapa dan yoga, sehingga 

dapat memperoleh sabda suci. Hal ini tentunya diperoleh dari ketidakterikatan 

pada hal keduniawian, melaksanakan kerja pada profesinya untuk menjalankan 

dharma bukan untuk memperoleh kesenangan dan kemabukan duniawi. Istilah 

lain yang dipergunakan untuk mengklarifikasikan tingkatan-tingkatan moksa itu 

yaitu Jiwa mukti, wideha Mukti (karma mukti), dan purna mukti. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat beriktu ini: 

a. Jiwa Mukti, jiwan mukri adalah suatu kebebasan yang didapat oleh seseorang 

dalam hidupnya di dunia ini, di mana Atman tidak terpengaruh oleh indriya 

dan unsur-unsur dari maya. Dengan demikian, jiwa mukti sama sifatnya 

dengan Samipya dan Sarupa (Sadharmya). 

b. Wideha Mukti (Karma mukti), wideha Mukti (Karma mukti) adalah suatu 

kebebasan yang dapat dicapai semasa hidupnya, di mana Atman telah 

meninggalkan badan kasar, tetapi wasana dari unsur maya tidak kuat lagi 

mengikat Atman itu. Dalam keadaan seperti itu kesadaran yang di capai oleh 

Atman sudah setaraf dengan Tuhan, tetapi belum dapat bersatu karena masih 

adanya imbasan dari unsur maya. Dengan demikian, wideha (Karma Mukti) 

dapat disamakan dengan salokya. 

c. Purna Mukti, purna mukti adalah kebebasan yang paling sempurna dan yang 

tertinggi, di mana Atman telah dapat bersatu dengan Tuhan. Dengan demikian 

Purna mukti dapat disamakan dengan Sayujya. 

 
2. Upaya mencapai Moksa 

Memperhatikan pengertian Moksa di atas hendaknya disadari kehidupan 

atau perjalanan hidup ini pada hakekatnya adalah perjalanan mencari Sang Hyang 

Widhi (Tuhan Yang Maha Esa) dan bersatu dengannya. Tetapi perjalanan ini 

penuh dengan rintangan-rintangan. Bagaikan kita mengurangi samudra agar kita 

bisa selamat tiba di tempat yang menjadi tujuan kita. Adapun yang dimaksud 

dengan alat itu adalah dharma. Hanya dengan berbuat dharma manusia akan dapat 
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bersatu dengan Brahman. Dalam Hindu disebutkan empat jalan untuk mencapai 

kesempurnaan sebagai berikut: 

 
a. Bhakti Marga 

Bhakti Yoga ialah suatu usaha untuk menghubungkan diri dengan sang 

Hyang Widhi, Dewa dan Bhatara dengan cara bersujud bakti, menyucikan pikiran, 

mengagungkan kebesaran-Nya dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Di 

dalam bakti ini umat Hindu membuat berbagai sarana sebagai media untuk 

mendekatkan diri kepada-Nya. Sarana-sarana itu antara lain : Arca, pratima, murti 

puja, padmasana, meru prasada, candi, pura, wali, upakara, upacara dan lain-lain. 

Tentang bhakti didalam Arjuna Wiwaha di sebutkan : 

 
”Om sembahning ananta tinghalana de triloka sarana, Wahya dhyatmika 
sembahning hulun I jong ta hana waneh, Sanglwir agni sakeng tahen kadi 
minyak sakeng dadhi kita, Sang saksat metu yan hana wwang amuter tutur 
pinahayu”. 

(Arjuna Wiwaha,10.1) 
 

Jika diterjemahkan secara bebas maksud dari sloka di atas adalah; Om, 

mohon disaksikan sembah sujud hamba oleh pelindung ketiga dunia, lahir dan 

batin sembah hamba kepada-Mu tiada lain, yang bagaikan api di dalam kayu, 

bagaikan minyak di dalam susu, yang nyata-nyata muncul bermanifestasi pada 

orang yang  bhakti yang tekun melaksanakan ajaran suci. Inilah jalan bhakti yang 

dianjurkan oleh Hindu 

 
b. Karma Marga 

Karma Marga atau Karma Yoga adalah suatu usaha untuk 

menghubungkan diri dengan Sang Hyang Widhi, Dewa dan Bhatara melalui 

kebajikan dan keikhlasan untuk melakukan kerja demi terwujudnya Jagadhita dan 

Moksa. Bekerja dengan tidak terikat oleh keinginan dan nafsu serta tidak oleh 

pahala, sebab setiap perbuatan yang baik akan menghasilkan pahala yang baik 

pula. Kerja adalah suatu kewajiban bagi hidup manusia. Tentang keikhlasan untuk 

bekerja, Bhagawadgita adhyaya IV sloka 19 menjelaskan ”Yasya sarve 
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samarambhah kama samkalpa virjitah janagni dagdha karmanam tam ahuh 

panditam budhah”. Terjemahan bebasnya; Orang yang bekerja, bebas dari nafsu 

dan keinginan untuk mendapatkan hasil yang karmanya telah dibakar oleh api 

kebijaksanaan, dialah yang disebut arif bijaksana.  

Bhagawadgita adhyaya XI sloka 55 selanjutnya menjelaskan tentang 

karma, “Matkarmakrin mat paramo madbhaktah sangavar jitah, nirvairah sarva 

bhutesu yah sa mam eti pandawa”. Terjemahannya, orang yang bekerja untuk-Ku, 

memakai Aku sebagai tujuan, dan sujud bhakti kepada-Ku, terlepas dari ikatan 

duniawidan tiada pernah membenci mahluk apapun, dia akan mencapai Aku, Oh 

Pandawa. 

 
c. Jnana Marga 

Jnana Marga atau Jnana Yoga ialah suatu usaha untuk menghubungkan 

diri dengan Sang Hyang Widhi, Dewa dan Bhatara melalui kebijaksanaan filsafat 

yang disebut Jnana. Tentang Jnana Marga ini, di dalam Bhagawadgita adhyaya V 

sloka 20 disabdakan “Na prahrisyet priyam prapya no dvijet prapya cha priyam 

sthira buddhir asammudho Brahamavid Brahmani sthitah”. Terjemahannya, 

orang yang bijaksana yang insyaf dengan wujud Brahman selalu memadukan 

suksmanya dengan Brahman, tetap berjiwa tentram dan tidak terbuai oleh 

kebodohan, tidak bergirang di kala senang dan tidak bersedih di saat duka. 

 
d. Yoga Marga 

Yoga Marga atau Raja Yoga ialah suatu usaha untuk menghubungkan diri 

dengan Sang Hyang Widhi, Dewa dan Bhatara melalui Tapa, Yoga dan Semadhi. 

Tentang Yoga Marga ini di dalam Bhagawadgita adhyaya V sloka 24 disebutkan 

“Yo ntahsukho'n tararamas tatha' ntarjyotir evayah sa yogi brahmanivanam 

brahmabhute' dhigacchati”, terjemahannya: Orang yang menikmati kebahagiaan 

batin yang kesenangannya bersumber dalam hatinya dan yang rohaninya cerah 

bersinar. Yogi beriman yang selalu menunggalkan suksma dengan Brahman. Ia 

menunggalkan dengan Brahman. 
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Demikian Catur Marga sebagai jalan atau usaha untuk menhubungkan diri 

dengan Sang Hyang Widhi, jalan Bhakti dan Karma Marga adalah jalan yang 

umum dan lebih mudah dilaksanakn oleh umat yang awam, sedang jalan Jnana 

dan Yoga Marga bagi mereka yang mempunyai kemampuan untuk itu. Pada 

dasarnya keempat jalan tersebut diatas tidak dapat dipisahkan dengan yang lain. 

Karena itu sangat keliru kalau seseorang sampai menilai jalan yang satu lebih 

jelek dengan jalan yang lain. 

 
1.3 Filsafat Hindu 

Kata Darsana berasal dari urat kata drs yang artinya melihat, menjadi kata 

Darsana (kata benda) artinya penglihatan atau pandangan. Kata Darsana dalam 

hubungan ini berarti pandangan tentang kebenaran (filsafat). Nama atau istilah 

lainnya adalah : 

 

1. Tattva, Kata ini berasal dari kata tat yang artinya itu, yang dimaksud adalah 

hakekat atau kebenaran (Thatnees) 

2. Mananasastra, Kata ini berarti pemikiran, perencanaan, pertimbangan atau 

renungan, yang dimaksud adalah pemikiran atau renungan filsafat. 

3. Vicarasastra, Kata ini berarti pertimbangan, renungan, penyelidikan dan 

keragu-raguan Yang dimaksud adalah menyelidiki tentang kebenaran (filsafat) 

4. Tarka artinya spekulasi. Tarkika, orang yang ahli filsafat. 

5. Sraddha, Kata ini berarti keyakinan atau keimanan. 

 

Darsana (Astika) menjadikan Veda sebagai sumber kajian. Tujuan yang 

ingin dicapai adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap ajaran yang 

terkandung dalam kitab suci. Dengan mempelajari Darsana akan lebih mudah 

mempelajari kitab suci. Darsana memberikan pencerahan (kejernihan) bagi umat 

dalam memahami serta mengamalkan ajaran agamanya.  

Pada dasarnya filsafat India (Hindu) terdiri dari sembilan (nawa darsana), 

masing-masing memiliki sifat astika dan anstika sebagai berikut:  
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1) Astika 

Astika adalah filsafat yang orthodox terhadap weda. Filsafat ini terdiri 

dari; Nyaya, weisesika, sankya, yoga, mimamsa (purwa dan uttara mimamsa), 

wedanta. Dalam perjalanannya filsafat ini kembali mengalami harmonisasi, Nyaya 

disebutkan menjadi satu kesatuan dengan Weisesika. Begitupula Sankhya dan 

yoga kedua filsafat ini saling melengkapi. Filsafat wedanta terbagi atas dua bagian 

yakni; adwaita (adisankaracarya), dwaita (Sri Madwacarya), dwaitadwaita (Sri 

Nimbarka), Wisisthadwaita (Sri Ramanuja), Suddhawaita (Sri Wallabacarya) dan 

Acintya bedhabedha (Sri Caitanya). Disisi lain Sri Sawami Siwamanda juga 

menyebutkan dua filsafat diantaranya; Filsafat Saiwa Siddhanta dan filsafat Sakti 

Yoga. 

 

a) Nyaya 

Pendiri filsafat Nyaya adalah Rsi gautama (Gotama) dengan kitabnya 

Nyaya Sutra, kemudian kitab ini dikomentari oleh Watsyayana selanjutnya 

muncul komentar-komentar baru dari Annam Bhatta dengan kitabnya Tarka 

Samgraha serta kitab Siddhanta Muktawali oleh Wiswanatha Pancanana. Filsafat 

Nyaya secara khusus membicarakan tentang bagian filsafat umum dan metod eun 

mengadakan penelitian yang kritis, untuk mendapatkan kebenaran. 

Cara yang benar untuk memperoleh kebenaran dalam ajaran Nyaya disebut 

dengan catur pramana sebagai berikut:  

1. Pratyaksa, pada cara ini suatu objek diamati secara langsung dengan dua 

tekhnik yakni; bahya yakni pengetahuan yang diperoleh dari panca indriya dan 

Antara pengetahuan yang diperoleh melalui pikiran atau manas. 

2. Anumana, cara ini dilakukan dengan cara mengambil suatu pengertian dari 

tanda-tanda yang diperoleh yang merupakan suatu kesimpulan dari objek yang 

ditentukan yang disebut juga dengan sandhya, dalam mengambil suatu 

kesimpulan dilakukan dengan tiga cara yakni; paksa, yaitu dengan cara 

mengambil kesimpulan dengan cepat dalam suatu objek sehingga didapatkan 

suatu kesimpulan yang cepat dan tepat. Sandhya, yaitu kesimpulan yang 
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diperoleh melalui masa panjang dari suatu objek. Dan linga atau sadhana, 

yaitu kesimpulan yang diperleh dari paksa dan sandhya 

3. Upamana, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari hasil perbandingan 

(komparatif). 

4. Sabda, yaitu pengetauan yang diperoleh dengan cara mendengarkan sumber-

sumber yang patut dipercaya. 

Pokok-pokok (objek pengetahuan) ajaran nyaya adalah sebagai berikut: 

atma, tentang tubuh (sarira), panca indra dengan objeknya, buddhi (pengamatan), 

manas (pikiran), prawrtti (aktivitas), dosa (perbuatan yang tidak baik) phala (hasil 

dari perbuatan), pratyabhawa (tentang kelahiran kembali), dukha (penderitaan) 

dan apawarga (bebas dari penderitaan). 

Drawya adalah kekuatan dan kegiatan zat-zat yang terdapat pada lafisan 

alam (dunia) paling bawah. Zat ini jumlahnya ada 9 yaitu; panca maha bhuta (zat 

tanah, air, api, udara, eter) yang dapat menimbulkan zat bau, rasa, warna, sentuhan 

dan suara, kemudian waktu, ruang, jiwa dan pikiran. Panca maha bhuta 

merupakan zat atom yang dapat membentuk benda material, substansi tersebut 

tidak dapat dibagi-bagi lagi.  

Dalam objek pembahasan Nyaya Guna (kekuatan) dibagi atas 24 sifat 

yakni; warna, rasa, bau, sentuhan, suara, hitungan, jarak (lebar) 

juga dibagi-bagi menjadi beberapa objek lagi; utksepana (gerak menuju ke 

atas), awaksepana (gerak menuju ke bawah), akuncana (gerak berlawanan), 

prasarana (gerak emnyerang) dan gamana (gerak pergi atau menjauhi). 

 
b) Weisesika 

 Rsi Kanada sebagai Rsi pelopor ajaran (filsafat) Weisesika dengan 

kitabnya Weisesika sutra, antara Nyaya dan Weisesika oleh para ahli sering 

dijadikan satu dengan nama Nyaya-Weisesika karena sifatnay yang saling 

mempengaruhi dan saling melengkapi satu sama lainnya.  

Filsafat Weisesika lebih bersifat metapisika. Weisesika mengkategorikan 

alam semesta ini terdiri dari 7 hal sebagai berikut: Drawya (zat yang ada pada 



 76

alam (substansi), guna (mutu / kualitas), karma (perbuatan), samanya (sifat umum, 

wisesa (sifat khusus/inti) dan abhawa (kelepasan/ketidakberwujudan). 

Drawya dikategorikan kedalam lafisan yang terdapat di alam paling 

bawah, zat tersebut dibagi ke dalam 8 jenis yakni; lima bagian pertama disebut 

dengan panca maha bhuta tanah (pertiwi), api (teja), air (apah), udara (bayu), eter 

(akasa)), waktu (kala), jiwa (atman) dan pikiran (manas). 

Guna juga dibagi menjadi 24 sifat yakni; warna, rasa, bau, sentuhan, suara, 

hitungan, jarak / lebar, prthaktwa (hal yang terang), samyoga (persatuan), wibaga 

(tak terbagi), paratwa (tipis/sedikit), aparatwa (dekat), drawatwa (berubah/zat 

cair), sneha (dalam), buddhi (pengertian), senang, sedih, nafsu, melayang, 

prayatna (kerja keras), gurtwa (gembira), samskara (kecendrungan, dharma 

(kebijaksanaan/kebenaran) dan adharma (ketidakbenaran). 

Serta filsafat Weisesika membagi gerak yang ada du dunia ini kedalam 

lima hal yakni; utksepana (gerak ke atas), awaksepana (gerak ke bawah), 

akuncana (berak berlawanan arah), prasarana (gerak menyerang) dan gamana 

(gerak meninggalkan/menjauh). 

 

c) Mimamsa 

Pendiri filsafat Mimamsa adalah Rsi Jaimini. Kata Mimamsa berarti 

penyelidikan yang sistematis yang pertama terhadap Weda. filsafat Mimamsa 

terdiri dari dua aliran yakni Purwa Mimamsa (Karma Mimamsa) atau disebut 

dengan Mimamsa yang membahas mengenai kitab Sulwa Sutra dan kitab 

Brahmana dengan tokohnya Kumarila Bhatta dan Uttara Mimamsa (Jnana 

Mimamsa) atau disebut juga dengan Wedanta membahas mengenai bagian 

Upanisad dan Aranyaka pada Catur Weda Samhita dengan tokohnya Prabhakara.  

Pokok-pokok ajaram Mimamsa terdiri dari lima hal yakni; Pratyaksa 

(pengamatan langsung), Anumana (menarik suatu kesimpulan), Upamana 

mengadakan perbandingan), Sabda (pembuktian melalui sumber yang dapat 

dipercaya) dan Arthapatti (perumamaan). 
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d) Wedanta 

Kata wedanta berasal dari “weda” dan “antah” yang artinya akhir dari 

Weda. filsafat Wedanta juga disebut dengan Utara Mimamsa dengan kitab-kitab 

Sruti Upanisad sebagai sumber utamanya. Dalam filsafat Wedanta kitabnya 

disebut dengan Wedantasutra yang terdiri dari 4 adhyaya, bagian I (brahman 

sebagai realitas tertinggi), bagian II (mengkaji ajaran yang tidak sesuai dengan 

Wedanta), bagian III (mengkaji ajaran moksa) dan bagian IV (membahas 

pengetauan tentang Brahman).  

Dua mazab besar dari Wedanta adalah Adwaita Wedanta dipelopori oleh 

Sri Sankaracarya, adwaita artinya tidak dua (bukan dualisme). Tuhan dinyatakan 

tidak terbagi (absolutisme), tidak berpribadi. Kitabnya bernama Mandukya Karika 

dengan menyatakan “Brahman adalah satu-satunya yang nyata dan tidak rangkap, 

jiwa perorangan adalah Brahman semata”. 

Mazab kedua adalah Wisithadwaita, dengan tokohnya Sri Ramanujacarya, 

menulis Sri Bhasya. Wisisthadwaita artinya yang diterangkan memiliki sifat-sifat 

karena diberi oleh sifat-sifatnya. Secara mendasar ajaran Wisisthadwaita 

menjelaskan bahwa “Tuhan itu satu akan tetapi dapat menjadi banyak ketika 

berada dalam tubuh manusia, menampilkan hal-hal yang berbeda”, dibuktikan 

dengan adanya sifat-sifat manusia yang dijiwai oleh Brahman tidak selalu 

memiliki sifat dan penampilan yang sama. 

 

e) Yoga 

Pembangunan ajaran ini adalah Rsi Patanjali. Seluruh kitab Yoga Sutra 

karya Patanjali terbagi atas 4 bagian yang terdiri dari 194 Sutra. Bagian pertama 

disebut Samadhipada isinya tentang ajaran Yoga, yakni sifat tujuan dan bentuk 

ajaran Yoga. Diterangkan pula perubahan-perubahab pikiran dan cara pelaksanaan 

yoga. Bagian kedua disebut Sadhanapada, isinya tentang cara pelaksanan Yoga  

seperti cara mencapai Samadhi, tentang kedukaan, karmaphala dan sebagainya. 

Bagian ketiga disebut Vibhutipada, isinya segi batiniah ajaran yoga, dan tentang 

kekuatan gaib yang diperoleh dalam melaksanakan Yoga. 
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Bagian keempat disebut Kaivalyapada, melukiskan tentang alam kelepasan 

dan kenyataan roh yang mengatasi alam duniawi. Sering kali filsafat Yoga disebut 

bersama-sama dengan filsafat Samkhya (Samkhyayoga), karena memang filsafat 

Yoga berhubungan erat dengan samkhya. Yang terpenting adalah pelaksanaan 

ajaran Yoga sebagai jalan memperoleh Vivekajnana, yaitu pengetahuan untuk 

membedakan antara yang salah  dan yang benar sebagai kondisi untuk mencapai 

kelepasan. Hampir semua filsafat Hindu mengenal ajaran Yoga ini. 

Ajaran Filsafat Yoga yang terpenting adalah Citta (pkiran). Citta 

dipandang sebagi hasil pertama dari Prakrti, yang juga meliputi Akhamkara dan 

Manas. Didalam Citta ini Purusa dipantulkan. Dengan penerima pantulan Purusa 

Citta menjadi sadar dan berfungsi. Tiap Citta berhubungan dengan satu Citta, 

yang disebut Karana Citta. Karana Citta dapat mengucup atau meluas, tergantung 

tubuh yang dihuninya, bila pada binatang (lebih kecil) dibandingkan dengan 

Karana Citta yang menempati tubuh manusia. Jika Karana Citta berhubungan 

dengan satu tubuh, maka disebut Karya Citta.  

Tujuan Yoga untuk mengembalikan Citta dalam keadaannya semula, 

murni, tanpa perubahan, sehingga dengan demikian purusa dibebaskan dari 

belenggu badan. Dalam kehidupan sehari-hari, Citta disamakan dengan Vrtti, 

yaitu bentuk-bentuk perubahan Citta dalam penyesuaian diri dengan obyek 

pengamatan. Melalui aktifitas Citta ini, Purusa tampak bertindak, bergirang atau 

menderita. 

Perubahan Citta dapat diklasifikasikan ke dalam 5 macam, yaitu: 

1. Pramana, pengamatan yang benar 

2. Viparyaya, pengamatan yang salah 

3. Vikalpa, pengamatan dalam kata-kata 

4. Nidra, tidur 

5. Smrti, ingatan. 

Pengamatan yang benar hanya melalui Tri Pramana. Aktivitas Citta 

menimbulkan kecenderungan yang terpendam, yang selanjutnya menimbulkan 

kecenderungan yang lain. Demikianlah Samsara berputar, manusia ditaklukkan 
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oleh Klesa, yang terdiri dari: Avidya (ketidak tahuan), Asmita (keakuan), Raga 

(keterikatan), Dvesa (dendam) dan Abhinivsa (takut terhadap kematian). 

Untuk dapat terlepasnya Purusa dari ikatan Prakrti, seorang harus dapat 

melepaskan Vrtti yaitu dengan melepaskan Klesa, sebab Klesa merupakan dasar 

terbentuknya Karma yang menimbulkan Avidya. Jadi dalam hidup manusia 

terdapat satu rangkaian yang tiada putusnya, yaitu perputaran Vrtti dan Klesa. 

Lepasnya ikatan dapat tercapau melalui pengendalian diri (Vairagya), sehingga 

dapat membedakan yang pribadi dan yang bukan pribadi. 

Lima keadaan pikiran menurut Patanjali tersebut adalah: 

1. Ksipa artinya, pikiran tersebut tidak pernah diam, selalu berpindah-pidah satu 

objek ke ojek yang lainnya, diombang-ambingkan oleh sifat sattwam, rajas 

dan tamas. 

2. Mudha, pikiran tersebut diliputi oleh lamban dan malas, karena adanya 

pengaruh tamas. 

3. Wiksipa artinya bingung atau kacau. Dalam ajaran Yoga, hal tersebut terjadi 

karena pikiran tidak mampu mewujudkan semua objek yang dipikirkan 

tersebut. diperlukanlah kebijaksanaan dalam pengetahuan untuk 

mengarahkannya. 

4. Ekagra, artinya pikiran yang terpusat pada suatu titik, pada tahapan ini pikiran 

(citta) terhapuskan dari pengaruh rajas. 

5. Niruddha, artinya pikiran yang telah terkendali dari sifat rajas dan tamas, 

menuju pada suatu titik konsentrasi yang matang. 

Perlakuan objek dalam yoga (samprajnata) dalam yoga terdiri dari 

beebrapa hal yakni; 

a. Sawitarka, objek konsentrasi berbentuk benda kasar seperti arca, dan simbol-

simbol lainnya. 

b. Sawicara, objek konsentrasi pikiran pada hal-hal yang bersifat halus seperti 

tan matra. 

c. Sananda, samprajnata ini objek terdiri dari hal-halhal yang bersifat halus yakni 

pada rasa indriya tersebut. 
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d. Sasmita, objek yoga didasarkan atas sifat-sifat anasir dari manusia yakni rasa 

ego dan sebagainya. 

 
f) Samkhya 

Menurut tradisi, pembangunan ajaran ini bernama Maharsi Kapila, yang 

menulis Samkhyasutra. Dalam Bhagavata Purana disebutkan nama Maharsi 

Kapila, putra Deva Huti sebagai pembangun ajaran Samkhya yang bersifatnya 

theistic. Karya tulis tentang Samkhya yang kini dapat diwarisi adalah Samkhya 

Karika yang ditulis oleh Isvarakrsna. 

 Ajaran Samkhya dan Yoga besar pengaruhnya terhadap ajaran agama 

Hindu di Indonesia. Kitab-kitab Tattva seperti: Vrhaspatitattva Jnana, Ganapati 

Tattva berbahasa Jawa Kuno dalam Sivapaksa banyak mendapat pengaruh dan 

bahkan merupakan ajaran Samkhya dan Yoga. Ajaran Samkhya sebenarnya sudah 

tua usianya, hal nin dibuktikan bahwa dalam kitab-kitab Sruti (Mantra, Brahmana, 

Aranyaka, dan Upanisad), Smrti Itihasa dan Purana di dalamnya terkandung 

ajaran Samkhya. 

Kata Samkhya berarti “Pemantulan” yaitu pemantulan filsafat. Adapula 

yang menyatakan bahwa Samkhya berarti kumpulan bilangan (sam = berkumpul, 

khya = bilangan). Ajaran Samkhya ini disebut bersifat realitis, karena mengaku 

realistas dunia ini yang bebas dari roh. Samkhya disebut dualistis karena prinsip 

ajarannya ada dua realitas yang berdiri sendiri-sendiri, saling bertentangan tetapi 

dapat dipadukan, yaitu: Purusa dan Prakrti. Akhrinya Samkhya disebut Pluralistis 

karena mengajarkan bahwa Purusa itu banyak sekali. Tentang kebenaran Tuhan 

Yang Maha Esa tidak perlu dibuktikan lagi, karena itu pula ajarannya disebut 

“Nirisvara Samkhya”. 

Menurut Samkhya, bahwa hakekat manusia dan alam semesta terdiri dari 

dua unsur, yaitu: Purusa, asas kejiwaan (rohani) dan Prakrti, asas badani (materi/ 

jasmani). Selanjutnya kedua asas ini, terutama setelah Purusa bertemu dengan 

Prakrti, berkembanglah Prakrti itu sebagai unsur penyusun tubuh manusia maupun 

alam semesta, yang seluruhnya terdiri dari 25 prinsip (tattva), sebagai berikut: 
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Purusa adalah asas kejiwaan yang kekal, berdiri sendiri dan tidak berputar. 

Jumlah Purusa tidak terbialang, berbeda dengan Upanisad, Samkhya tidak 

mengakui adanya satu jiwa yang bersifat universal, yang kemudian diantaranya 

menjadi jiwa individu. Prakrti adalah sebab terakhir dari alam semesta ini, semua 

obyek di dunia ini, baik badan, pikiran, perasaan adlah terbatas dan merupakan 

serentetan dari suatu sebab. Sebab terakhir inilah yang disebut Prakrti dalam 

ajaran Samkhya. 

Prakrti dibangun oleh triguna, yaitu: Sattva, Rajas, dan Tamas. Guna 

artinya unsur atau komponen penyusun. Triguna itu tidak dapat diamati dengan 

indranya. Adanya disimpulkan atas obyek dunia ini yang merupakan akibat dari 

padanya. Karena adanya kesamaan asas, antara akibat dan sebab, maka dapat 

diketahui sifat-sifat guna itu dari alam yang merupakan wujud hasil dari padanya. 

Semua obyek dunia ini mempunyai tiga sifat, yaitu sifst-sifat yang menimbulkan 

rasa senang, susah dan netral, seseorang menyanyi karena girang, dapat 

menyusahkan orang yang sedang sakit seperti sakit gigi, tak berpengaruh apapun 

bagi orang yang apatis. Sebab semua sifat ini merupakan akibat suatu sebab, maka 

sifat-sifat itu haruslah terkandung pada sebab itu.  

Demikianlah sifat-sifat itu terkandung dalam sattva, rajas, dan tamas. 

Sattva adalah suatu Prakrti yang merupakan alam kesenagan yang ringan, terang 

dan bercahaya. Wujudnya berupa kesadarn, sifat ringan yang menimbulkan gerak 

keatas angin dan air di udara dan semua bentuk kesengan seperti kepuasan, 

kegirangan dan sejenisnya itu. Rajas adalah unsur gerak pada benda-benda ini, ia 

selalu bergerak, yang menyebabkan benda atau makhluk bergerak. Rajas 

menyebabkan api berkobar, angin berhembus, dan pikiran berkeliaran kesana 

kemari dan yang sejenis dengan itu.  

Tamas adalah unsur yang menyebabkan sesuatu menjadi pasif, dan bersifat 

negatif. Ia bersifat keras, menentang aktivitas, menahan gerak pikiran, sehingga 

menimbulkan kegelapan, kebodohan, mengantarkan seseorang pada kebingungan. 

Karena dunia ini terbentuk dari triguna itu, maka dalam dunia inipun kita dapat 

saksikan selalu ada pertentangan dan kerjasama dalam kesatuan. Ketiga guna ini 



 82

selalu bersama-sama dan tidak pernah berpisah satu dengan yang lain. Tidak dapat 

hanya salah satu dari padanya membangun benda-benda atau makhluk di dunia 

ini. Kerjasama ketiga guna itu laksana minyak, sumbu dan api yang bersama-sama 

menyebabkan adanya nyala lampu, walaupun masing-masing elemen itu berbeda-

beda, yang sifatnya bertentangan. Ketiga guna berubah terus-menerus. 

Ada dua perubahan bentuk triguna itu, yaitu: Svarupaparinama dan 

Virupaparinama. Pada waktu Pralaya masing-masing guna berubah pada dirinya 

sendiri, tanpa mengganggu yang lain. Perubahan seperti ini disebut 

Svarupaparinama. Pada waktu demikian tidak mungkin ada ciptaan, karena tidak 

ada kejasama antara ketiga guna itu. Namun bila guna yang satu menguasai yang 

lain, maka terjadilah suatu penciptaan. Perubahan ini disebut Virupaparinama. 

Setiap orang merasa ada dan memiliki sesuatu. Rasa akan dirinya ada, 

adalah rasa yang alamiah pengalaman yang tidak dapat diragukan lagi. Karena itu 

Samkhya mengatakan, bahwa roh itu ada, karena roh itulah yang menjelma, dan 

ketiadaannya tidak dapat dinyatakan dengan jalan apapun juga. Menurut ajaran 

Samkhya, roh itu berbeda dengan indriya, pikiran dan akal.  

Ia bukan dunia obyek, Ia adalah semangat kesadaran yang selalu menjadi 

subyek pengetahuan dan tidak pernah menjadi obyek pengetahuan. Tentang 

adanya Purusa atau roh dinyatakan oleh Samkhya sebagai berikut: 

1. Benda-benda dunia ini seperti meja, kursi adalah mengetahui kepentingan 

sesuatu yang lain dari dirinya sendiri. Sesuatu yang berkepetingan, haruslah 

sesuatu yang sadar, benda-benda duniawi ini sebagai sarana pemenuhan 

kepentingannya. Itulah Purusa, yang sadar. 

2. Semua obyek dunia ini termasuk pikiran, dan kecerdasan harus diawasi dan 

diarahkan oleh suatu kesadaran agar ia dapat mencapai tujuannya. Karena itu 

haruslah ada sesuatu yang mengarahkan obyek dunia, dan itu adalah Purusa. 

3. Semua manusia berusaha mendapatkan kelepasan. Hal ini menyatakan bahwa 

sesuatu yang dapat mencapai kelepasan itu, itulah Purusa. 

4. Semua obyek dunia, memberikan rasa senang, susah atau netral. Rasa senang, 

susah hanya ada artinya bila ada yang dapat mengalaminya. Itulah Purusa. 
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Menurut Samkhya, ada tiga sumber untuk mendapatkan pengetahuan yang 

benat, yaitu: Pratyaksa Pramana, Anumana Pramana dan Sabda Pramana. Sebagai 

berikut:  

1. Pratyaksa Pramana (Pengetahuan melalui pengamatan). Pengetahuan itu 

dipandang benar bila pengena;antara terhadap obyek itu pasti dan benar 

melalui penentuan Buddhi. Sang diri akan mengetahui sesuatu obyek melelui 

Buddhi, Manas dan Indriya. Dalam Pengetahuan yang benar itu terdapat tiga 

anasir, yaitu: subyek, obyek dan sumber pengetahuan itu. Subyek adalah asas 

kesadaran yang tidak lain adalah roh itu sendiri.  

Pengetahuan atau pengamatan langsung pada obyek dengan 

perantaraan indriya. Bila ada sebuah obyek, misalnya meja pada wilayah 

pandangan mata, itu berarti ada hubungan antara meja dengan indriya mata. 

Meja itu menghasilkan sesuatu kesan yang kemudian dianalisa oleh pikiran. 

Melaui kegiatan indriya, pikiran dan buddhi menjadi kesan itu sebagai kesan 

meja. Ada dua macam pengamatan: yaitu Nirvikalpa dan Vikalpa.  

Pengamatan Nirvikalpa adalah pengamatan yang tidak menentukan. Ia 

timbul sebagai peristiwa pertama pada hubungan antara indriya dengan obyek 

dan mendahului semua analisa mental. Pada tahap yang demikian hanya ada 

pengenalan obyek sebagai sesuatu bukan sebagai benda ini atau benda itu. 

Pengamatan yang Vikalpa adalah pengamatan yang menentukan. Ia 

merupakan hasil analisa, sintesa dan interpretasi alam pikiran. Ia adalah 

pengenalan obyek yang pasti sebagai suatu benda tertentu yang memiliki 

kualitas tertentu dengan benda-benda yang lain. 

2. Anumana Pramana. Pengetahuan yang didapat dengan Anumana Pramana 

adalah pengetahuan yang didapat atas dasar kesimpulan. Dalam hal ini apa 

yang diamati akan mengantarkan seseorang pada pengetahuan yang tidak 

diamati langsung melalui hubungan universal, untuk kedua pengetahuan itu 

yaitu: pengetahuan yang didapat atas dasar pengamatan langsung dan yang 

tidak langsung. Bila seseorang melihat ada asap api karena adanya hubungan 

asap dengan api. 
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3. Sabda Pramana adalah pernyataan dari yang kuasa dan meberikan 

pengetahuan terhadap suatu obyek yang tidak dapat diketahui atas dasar 

pengetahuan pengamatan dan penarikan kesimpulan. Suatu pernyataan adalah 

kalimat yang tanda yang menyatakan sesuatu dan artinya adalah benda yang 

dinyatakan. Demikianlah sepatah kata adalah simbul dari obyek. Untuk 

pengertian suatu kalimat, memerlukan pengertian dari kata yang 

menyusunnya. 

Ajaran tentang moksa atau kelepasan merupakan tujuan akhir dari filsafat 

Samkhya. Hidup di dunia ini adalah campuran antara susah dan senang. Banyak 

kesenangan dapat dinikmati, banyak pula kesusahan dan sakit yang diderita orang. 

Bila seseorang dapat menghindar dari kesusahan dan sakit, maka ia dapat 

menghindarkandiri dari ketuaan dan kematian. Ada tiga macam sakit dalam dunia 

ini, yaitu: Adhyatmika, Adibhautika dan Adidaivika. Adhyatmika adalah sakit 

karena sebabnya dari dalam badan sendiri seperti kerja alat-alat tubuh yang tidak 

normal dan gangguan perasaan.  

Dengan demikian ia merupakan gangguan jasmani dan rohani seperti sakit 

kepala, takut, marah dan sebagainya. Adibhautika adalah sakit (vyadhi) yang 

disebabkan oleh faktor luar tubuh, seperti terpukul kena gigitan nyamuk dan 

sebagainya. Adidaivika adalah penyakit (vyadhi) yang disebabkan oleh kekuatan 

gaib seperti setan, hantu, dan lain-lain.  

Tidak seorangpun yang ingin menderita sakit. Semuanya ingin hidup 

bahagia, lepas dari susah dan sakit. Tetapi kenyataannya tidaklah demikian. 

Selama orang masih berbadan lemah, selama itu suka dan suka, sakit dan sehat 

selalu berdampingan.  

Dengan demikian tidak perlu bercita-cita hidup yang menyenangkan terus, 

cukup hidup yang normal, biasa-biasa saja dengan berusaha melepaskan 

penderitaan atas dasar pikiran yang sehat. Dalam ajaran Samkhya kelepasan itu 

adalah penghentian yang sempurna dari semua penderitaan. Inilah tujuan akhir 

dari hidup ini. 
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2) Nastika 

Tiga filsafat yang termasuk nastika yakni; Buddha, jaina dan Carwaka. 

Ketiga filsafat ini tidak mempercayai kewenangan Weda. telah dijelaskan dalam 

turunnya awatara Wisnu sebagai Buddha akan mengajarkan filsafat yang atheis 

(tidak percaya denga Weda) dengan maksud untuk menipu para atheis agar 

beragama, serta mengembalikan ajaran Weda yang dikesimpangkan. Filsafat Jaina 

juga tidak menerima adanya kewenangan Weda dengan filsafat ahimsa yang 

sangat menonjol. Carwaka merupakan filsafat materialisme dalam Hindu, filsafat 

ini uniknya mengajarkan tentang pencapaian kebahagiaan didunia saja karena 

filsafat ini tidak percaya dengan moksa, sorga apalagi neraka. 

 
a) Buddha 

Filsafat Buddha berawal dari “ketidakmengertian terhadap Tuhan yang 

abstrak”, sehingga dalam ajarannya Buddha tidak akan membahas mengenai apa 

“itu Tuhan”, alasannya karena Tuhan tersebut tidak dapat disaksikan langsung. 

Filsafat Buddha lebih memusatkan perhatian pada “penderitaan” dan “bagaimana 

memutuskan penderitaan tersebut”. Jika penderitaan tersebut masih tetap ada, 

maka manusia akan tetap tidak akan mendapatkan kesempurnaan bathin. 

Filsafat Buddha digolongkan ke dalam filsafat Hindu, dilihat dari 

munculnya ajaran Buddha, diperoleh Sang Sidharta, pada saat melakukan tapasya 

yang sangat hebat di bawah pohon “buddhi”, sehingga ajarannya juga disebut 

dengan “Buddhis”. Jika ditinjau dari nama sang “Buddha”, merupakan salah satu 

awatara Wisnu yang turun ke dunia untuk menyelamatkan dharma. Yang mana 

pada saat itu banyak sekali para Brahmana yang melakukan pembunuhan, 

penindasan dan sebagainya memakai kedok agama. Sehingga Dewa Wisnu (baca 

Bhagawata Purana) turun ke dunia untuk berbohong kepada orang-orang atheis 

yang menyelewengkan ajaran Weda, untuk tidak tidak percaya dengan adanya 

Tuhan, namun lebih memfokuskan kepada “penderitaan”. 

Filsafat Buddha sesungguhnya dilanjutkan oleh Adi Sangkara Carya yang 

menyusun dan mengembalikan ajaran Weda tersebut sebagaimana mestinya 

dengan Wedanta Darsana (Adwaita), yang dipercaya sebagai Awatara Siwa yang 
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turun ke dunia untuk meluruskan dan mengembalikan ajaran Weda tersebut. 

Perkembangan ajaran Buddha tersebut sangat pesat pada saat itu, hingga ke Asia, 

setelah itu Buddha menjadi sebuah agama tersendiri terpisah dengan Hindu.  

 
b) Jaina 

Filsafat Jaina merupakan filsafat yang mengajarka dan menekankan 

“ahimsa”, karena pada intinya setiap makhluk adalah terdiri dari jiwa yang sama 

dengan manusia. Filsafatnyapun terbagi atas dua mazab yakni Dirgambara dan 

swetambara.  

Masing-masing dari mazab tersebut menggunakan ciri tersendiri, 

dirgambara yang bersifat sangat fanatik bahkan bertelanjang bulat atau berpakaian 

langit, umumnya kedua mazam ini menggunakan masker, memakai sapu agar 

tidak terjadi “ahimsa” atau salah ucap. Mazam swetambara kelihatan lebih 

moderat, sebagai cirinya selalu menggunakan pakaian serba putih. Pendiri dari 

filsafat Jaina adalah Mahawira / Wardhamana.  

 
c) Carwaka 

Carwaka merupakan filsafat materialisme dalam Hindu, pendapat utama 

dari filsafat ini adalah tidak percaya dengan apa yang tidak dapat disaksikan 

langsung oleh mata. Filsafat ini menerima catur maha bhuta sebagai lima unsur 

alam. Tidak percaya dengan Tuhan, Sorga, Neraka bahkan moksa. Akan tetapi 

setelah atau dalam perkembangannya filsafat ini luluh dengan ajaran-ajaran 

Siwaistis sehingga terbagi ke dalam dua bagian yakni; dhurta (filsafat tidak 

terpelajar) dan susiksita (terpelajar). 

Mazab dhurta sangat kental dengan materialismenya, mempertahankan 

segala sesuatu dengan tidak terpelajar,  filsafat ini hendaknya dapat dibandingkan 

dengan komunisme atau atheisme marxis yang dipelopori oleh Carl Marx. Mazab 

yang kedua adalah Susiksita aliran ini muncul dengan tokohnya Watsyayana 

dengan kitabnya yang terkenal hingga kini yaitu “Kama Sutra”, di Indonesia 

sebagian besar sekta Bairawa dan siwaistis yang lainnya menganut ajaran ini, 

namun sudah mengalami peluluhan dan lebih pleksibel. 
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BAB II 

WEDA 
 
 
2.1 Penerimaan Sabda Suci Weda 

Mengapa sabda Weda diterima oleh para maharsi? Bagaimana maha rsi 

menerima sabda Tuhan? Mengapa Weda pertamakali diterima di India bukan di 

Indonesia?. Weda diterima oleh para maha rsi, bukan orang sembarangan. Maha 

rsi dengan keajaiban yang dimiliki, tingkat spiritual yang tinggi, tapa, yoga, 

semadi, dapat meramalkan kehidupan yang dulu, yang sekarang dan akan datang 

dan telah lepas dari ikatan keduniawian, sebagai rakawi (ahli sastra), dapat 

memahami bahasa Tuhan serta kemampuan yang lain yang dimilikinya sehingga 

dikatakan mantra drstah ithi rsih artinya para maha rsi dapat menerima/menyerap 

sabda suci Weda melalui mantra-mantra suci karena kesucian bathinnya.  

Sehingga sabda yang diterima oleh maha rsi tersebut tidak perlu diragukan 

lagi, mengenai tanggal yang jelas waktu diterima sabda suci tersebut, manusia 

biasa terbatas untuk mengetahuinya sehingga hanya memperkirakan, yang muncul 

adalah spekulasi yang bersifat hipotesa tanpa ada bukti yang nyata. Hal inilah 

membutuhkan kepercayaan (Sraddha), jika hal tersebut diragukan maka, landasan 

sikap yang luhur tersebut tidak akan ada gunanya. Bahkan dikatakan dalam 

Bhagavadgita hidup tanpa sraddha (keyakinan) akan terombang-ambing 

sebagaimana Arjuna dalam medan perang dihadapkan pada dilema batin, antara 

perang menegakkan kebenaran dan jejeran saudara sendiri. 

Pengelompokkan sruti ke dalam empat bagian himpunan yang disebut 

dengan catur weda samhita oleh para sisya Maharsi Byasa, keempat sisya Maharsi 

Byasa itu adalah; Rsi Pulaha/Paila sebagai penghimpun Rg Weda, Rsi 

Waisampayana sebagai penghimpun Yajur Weda, Rsi Jaimini sebagai 

penghimpun Sama Weda,  dan Rsi Sumantu sebagai penghimpun Atharva Weda. 

Maharsi Byasa dengan kesuciannya menyampaikan sabda suci kepada keempat 

sisyanya, dengan kemampuan dan kesucian yang dimiliki oleh keempat sisya sang 

maharsi keempat weda dihimpun ke dalam sruti yang artinya disampaikan secara 
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lisan melalui puisi, mantra dan candha/lagu-lagu. Tujuh maharsi terkemuka yang 

menerima sabda suci Weda yakni; Grtsamada, Atri, Wamadewa, Baradwaja, 

Kanwa, Wasista dan Wiswamitra.  

Sesungguhnya maharsi yang menerima sabda suci weda disebutkan juga 

bahwa ketujuh maharsi tersebut dihubungkan dengan nama keluarga penerima 

sabda suci Weda. Rg Weda mandala II dihubungkan dan disebut-sebut penerima 

sabda sucinya adalah maharsi Grtsamada, Mandala III Rg Weda dihubungkan 

dengan nama Wiswamitra. Nama-nama lain yang disebutkan dalam mandala III 

ini adalah Usiksa dan Isiratha. Mandala IV Rg Weda dihubungkan dengan 

maharsi Wamadewa, Rg Weda mandala V dihubungkan dengan nama maharsi 

Atri. Dalam penerimaan sabda suci Rg Weda mandala V ini disebutkan nama-

nama keluarga maharsi Atri yakni; Sayana, Udwalaka, Sona, Sukadewa, 

Gauragriwa, Druwa, Prabhuwasu, samwarana, Gaurawiti, putra sakti dan lain-lain. 

Dalam keluarga Atri disebutkan juga 36 maharsi penerima sabda suci weda. 

Rg Weda mandala VI dihubungkan dengan nama maharsi Bharadwaja, 

nama lain dalam kelompok maharsi Bharadwaja adalah maharsi Nara dan 

Garagajiswa. Rg Weda mandala VII sering dikaitkan dengan nama maharsi 

Wasistha dan mandala VIII dinyatakan diterima oleh maharsi Kanwa. Kanwa 

adalah nama pribadi dan keluarga, nama maharsi lain yang disebutkan dalam 

keluarga Kanwa adalah; Kasyapa, Gosukti, Aswasukti, Pustigu, Bhrgu, Manu, 

Waiwaswata, Nipathiti dan sebagainya. Mandala IX dan X merupakan kumpulan 

dan merupakan mandala yang paling lengkap yang terdiri dari beberapa maharsi 

penerima sabda suci Weda. 

 
2.2 Sruti 

Mengapa mesti percaya dengan Weda dan Rsi?, meskipun Weda tidak 

memaksa umat Hindu untuk mempercayai Weda sepenuhnya, tidak ada hukuman 

dari lembaga-lembaga Hindu jika tidak percaya dengan Weda seperti beberapa 

kasus yang terjadi pada agama lain. Syet Siti Jennar yang mengembangkan filsafat 

“ana al haq” dalam Hindu dikenal dengan filsafat “aham Brahman Asmi”. Filsafat 

ini berasal dari Islam mazab Syiah di Indonesia dihukum dengan hukuman bakar 



 89

(baca Runtuhnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan munculnya kerajaan-

kerajaan islam di Nusantara) Beberapa kasus pada perumusan kitab Injil, beberapa 

orang yang ingin mencari sebenarnya “wahyu” yang mengingkari kesepakatan 

yang telah ada untuk menerima beberapa kitab sebagai Injil akan tetapi menuai 

hukuman mati.  

Apa itu Weda?, mengapa weda sebagai kitab suci Hindu? Bagaimana 

Weda sebagai pedoman hidup (way of life)? Mengapa Weda turun di India? 

Bagaimana tentang lontar dan sastra-sastra suci local genius Indonesia?. Weda 

berasal dari bahasa Sansekerta urat kata “vid” yang berarti ilmu pengetahuan. 

Lalu apakah semua ilmu pengetahuan itu weda? atau apakah semua ilmu 

pengetahuan ada dalam Weda?.  

Pertanyaan seperti kadang-kadang membuat bingung apalagi yang belum 

faham benar dengan Weda, yang jelas dalam weda terdapat berbagai susunan ilmu 

pengetahuan, hanya keterbatasan manusia untuk menggalinya. Sehingga tidak 

menuntut kemungkinan setelah ditemukannya sabda suci Weda, dari Weda 

mengalir kitab-kitab sastra yang memperjelas dan menguraikan Weda Sruti yang 

agung itu kedalam ilmu pengetahuan dan kitab yang baru. Kitab baru dalam arti 

bukan isinya yang baru akan tetapi dikemas dalam bentuk buku yang lebih 

sistematis dan sesuai dengan kebutuhan umat Hindu. Sebagai contoh di Indonesia 

telah populer kitab Upadeca tentang ajaran-ajaran agama Hindu, yang berisi 

rumusan-rumusan ajaran agama Hindu. Tentang isinya sedikitpun tidak 

bertentangan dengan ajaran agama Hindu. 

Weda sebagai kitab suci Hindu, jika ditilik dari sejarah perkembangan 

agama Hindu di India yang dibagi menjadi tiga jaman; jaman Weda, Jaman 

Brahmana dan Jaman Upanisad. Pada jaman Weda dimulai dari datangnya bangsa 

Arya dari Asia Tengah yang membaur dengan bangsa Dravida sebagai suku asli 

India dengan kulit hitam. Hingga kini sumber yang jelas yang menyebutkan asal-

usul bangsa Arya yang datang dari Asia Tengah tersebut belum ditemukan.  

Diperkirakan bahwa itu hanyalah rekayasa semata, pada saat 

penerjemahan Weda di India demi kepentingan Greja (Kristen) pada saat 
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pengembangan Kristen di India. Disinyalir bangsa Arya yang dijelaskan datang 

dari Asia Tengah tersebut tidaklah benar adanya, dapat dikatakan bangsa Arya 

tersebut adalah suku asli India juga yang berada di India yang pandai melakukan 

perjalanan jauh, alasannya cukup kuat. Peradaban di India sudah cukup tua 

bahkan sebelum masehi, dilihat dari peninggalan prasejarahnya hampir sama 

usianya dengan peradaban di Yunani.  

Kemudian pada jaman Brahmana, perkembangan Hindu terpusat pada 

kitab-kitab brahmana. Pelaksanaan upacara-upacara keagamaan sangat dipatuhi. 

Yang jelas pada jaman inilah sraddha umat Hindu muncul dengan konsep rna 

sehingga yadnya (upacara Hindu) dikelompokkan menajdi lima macam; dewa 

yadnya, rsi yadnya, pitra yadnya, manusia yadnya dan bhuta yadnya. Pada jaman 

upanisad, ditandai dengan munculnya garis perguruan yang terkenal dengan nama 

sampradaya/parampara. Dalam parampara terjadilah diskusi-diskusi tentang 

sraddha, pada jaman ini banyak muncul sekta dengan kitab agama sebagai 

landasannya. 

Weda dan sastra diterima dengan beberapa cara yakni; darsana 

(berfilsafat), upanisad, suara nada dan awatara. Sabda suci diterima oleh para 

maharsi melalui dialog langsung dengan tentang Tuhan contohnya dialog Arjuna 

dengan Siwa, hingga muncul kitab-kitab nawa darsana atau akrab disebut dengan 

sistem filsafat India. Weda diterima dengan upanisad, pada waktu maha rsi sedang 

memberikan wejangan kepada sisya dalam sebuah asrama. Pikiran dari para maha 

rsi dijiwai oleh kekuatan Tuhan.  

Weda didapatkan melalui suara nada yakni yang disebut dengan “AUM” 

kemudian mantra tersebut diikuti dengan nada-nada suci yang lain, setelah itu 

diwejangkan kepada pada sisyanya. Weda juga diterima melalui turun-Nya 

awatara sebagai contoh dialog yang terjadi antara Krsna dan Arjuna yang juga 

bersifat Sruti yakni diterima langsung oleh Arjuna, segala yang didialogkan oleh 

Krsna kepada Arjuna dapat ditangkap dengan kekuatan suci Sanjaya dan Rsi 

Byasa yang kemudian dituangkan ke dalam sebuah wejangan suci Bhagawadgita. 
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Weda sebagai kitab suci Hindu, diterima pertama kali di India. Dapat 

diumpamakan seperti penemuan hukum-hukum Einstein tentang kelistrikan, 

padahal listrik tersebut telah ada sebelum Einstein lahir bahkan jauh dari itu. Akan 

tetapi orang yang mampu untuk meracik unsur-unsur alam tersebut serta 

menemukan teori-teori yang sesuai menjadilah sebuah bola lampu pijar, 

demikianlah pula para Rsi menerima sabda suci Weda. Peradaban India sudah 

cukup tua, di India banyak orang-orang yang mendapatkan berkah utama 

(kesucian) pada jaman dahulu, alam yang mendukung untuk menemukan sabda 

suci.  

Seperti sungai-sungai suci yang mengaliri India, sehingga Weda itu 

pertama kali turun di India bukan di Amerika atau di Brunai. Kemungkinan saja 

jika di negara tersebut memiliki orang-orang suci yang telah terlepas dari ikatan 

keduniawian akan dapat menerima sabda suci Weda dan wujudnya bukan seorang 

Rsi akan tetapi seorang Ameritus yang berpikiran canggih secanggih komputer 

dapat menyerap pengetahuan suci Tuhan. Dan lagi Weda tersebut telah populer 

diterima di India, adapun sastra-sastra suci di Nusantara kemungkinan besar 

berasal dari Weda yang dibentuk oleh budaya lokal. Mengapa Weda menjadi kitab 

suci Hindu, dapat dilihat dari keuniversalan ajaran Weda itu sendiri. Weda dapat 

dilihat dalam klasifikasi menurut Rsi Manu (dalam I Gusti Made Ngurah) sebagai 

berikut: 

Kitab sruti adalah sabda suci Brahman. Dalam catur weda samhita mantra 

yang diterima oleh maharsi tersebut dikaitkan dengan penerima sabda itu. Kitab 

sruti terdiri dari Rg Weda, Sama Weda, Yajur Weda dan Atharwa Weda. Keempat 

Weda Sruti ini masing-masing mengandung uraian Mantra, Brahmana, 

Upanisad/Aranyaka. 

 
a. Mantra Samhita 

1. Rg Weda 

Rg Weda terdiri dari sepuluh mandala dengan beberapa resensi yang 

menjelaskan Rg Weda. Resensi tersebut adalah sakala sakha, baskala sakha, 

aswalayana sakha, sankhyayana sakha, mandukeya sakha. Dalam sepuluh 
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mandala (85 anuvaka) Rg Weda Samhita terdiri dari 1.028 sukta (himne) dengan 

10.589 mantra. Terdiri dari delapan astaka (delapan susunan), masing-masing 

astaka/kanda terbagi lagi menjadi delapan adhyaya (bab) masing-masing bab 

(adhyaya) terdiri dari mantra-mantra. 

Bagian mantra ini secara garis besar mengandung mantra upasana. 

Upasana yang dimaksud adalah doa-doa kebaktian, pemujaan, ucapan terimakasih 

dan mantra upacara korban. Di samping mengandung upasana, Rg Weda juga 

mengandung ajaran filsafat, pendidikan dan ilmu-ilmu falak (pengetahuan alam). 

 
2. Yajur Weda 

Yajur Weda terdiri dari dua himpunan, sukla yajur weda (yajur weda 

putih) dengan resensi vajasaneyi yang terkenal dan krsna yajur weda (yajur weda 

hitam) resensi yang terkenal yaitu taitiriya, maitrayani dan katha samhita. Yajur 

weda teridiri dari 41 adhyaya dengan 1975 mantra yang menjelaskan tentang 

upacara kurban.  

 
3. Sama Weda 

 Menurut B.K.Gosh (dalam Titib 1997:108 ) Sama berasal dari kata saman 

yang artinya melodi (irama), samaweda tidak lain adalah himpunan mantra-

mantra yang diberi tanda nada untuk berbagai irama (melodi). Dalam teks tersebut 

meliputi aturan tentang bagaimana memainkan seni musik itu. 

Terdapat 3 resensi samaweda yaitu; Kauthuma, Ranayaniya dan Jaiminiya. 

Kitab samaweda terdiri dari 1.875 mantram, 1.800 mantra berasal dari mantram 

Rg Weda dan 75 sisanya tidak berasal dari Rg Weda. 

 
4. Atharwa Weda 

Atharwaweda berasal dari nama Maharsi yang menerima sabda suci ini, 

yaitu maharsi Atharvan. Atharwaweda terdiri dari 5.977 mantra dalam 20 buku 

(kanda). Kitab sruti yang satu ini merupakan himpunan yang banyak membahas 

tentang mantram-mantram yang bersifat magic yang dapat mengusir kejahatan 

dan menghancurkan musuh-musuh. Resensi asli dari kitab sruti ini terdiri dari 9 
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macam, akan tetapi yang masih tertinggal adalah resensi dari sakha Paiphalada 

dan Saunaka. Sembilan resnsi itu adalah; paiphalada, Pradanta, Snata, Snauta, 

Brahmadauwala, Saunaka, Dewadarsani dan Caranawidya (B.K.Gosh dalam Titib, 

1997:111). 

 
b. Bagian Brahmana 

Bagian ini berisi tentang mantram-mantram yang mengatur upacara dalam 

weda dan menceritakan peristiwa-peristiwa alam (kosmologi). Resensi yang 

terkenal dari kitab Brahmana adalah Kausitaki dan Aitareya dari Rg Weda, kitab 

Satapatha Brahmana (Madhyandhina dan Kanwa)  dari Yajurweda, 2 kitab 

brahmana dari Samaweda yakni; Jaiminiya brahmana dan Tandhyamaha (panca 

wimsa brahmana yang terdiri dari 25 bab) dan Gopatha brahmana dari 

Atharwaweda yang terdiri dari Srauta Sutra dan Grhya Sutra. 

 
c. Bagian Aranyaka dan Upanisad 

Kitab aranyaka merupakan kitab yang sebagian berada pada kitab 

Brahmana dan sebagian berada dalam kitab Upanisad. Sehingga beberapa 

kodifikasi menyebutkan kitab aranyaka berada atau menyatu dengan kitab 

Brahmana, disi lain juga menyebutkan bahwa kitab aranyaka dan upanisad 

dijadikan satu pembahasan, itu karena isinya yang merupakan upanisad.  

Menurut Shakuntala Jagannatha (dalam Titib 1997:113), Upanisad 

merupakan bagian-bagian yang terpenting dari caturweda samhita, terdapat 12 

kitab upanisad utama yaitu; Isa, Kena, Katha, Prasna, Mundaka, Mandukya, 

Aitareya, Taittriya, Chandogya, Brhadaranyaka, Kausitaki dan Swetaswatara 

Upanisad. 

Dalam kodifikasi Maharsi Manu (dalam I Gusti Made Ngurah) masing-

masing caturweda tersebut mengandung upanisad, disebutkan terdapat 109 

Upanisad. Kitab-kitab upanisad yang berasal dari Rg Weda adalah; Aitareya, 

Kausitaki, Nadabindhu, Atmaprabodha, Nirwana, Aksamalika, Tripura, 

Saubhagya, Bahwrca, Mudgala. yang berasal dari Samaweda adalah; Kena, 

Chandogya, Aruni, Maitrayani, Vajrasucika, Yogacudamani, Vasudewa, Mahat, 
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Sanyasa, Awyakta, Kondika, sawitri, Rudraksa, jabala, Darsana, Jabali, Maitreyi. 

Isawasya, brhadaranyaka, Jabala, wamsa, paramahamsa, subata, mantrika, 

niralambha, trisikhi brahmana, turiyatita, adwanyataraka, pinggala, bhiksu, 

adhyatma, tarasara, yajnawalkya, satyayani, muktika dan mandala.  

Kitab upanisad berasal dari Yajurweda adalah; Khanthawali, taittiriyaka, 

yogakundalini, kaiwalya, swetaswatara, saraswatirahasya, garbha, narayana, 

amrtabindu, tejobindu, dhyanabindu, brahmawidya, awadhuta, yoga tattwa, 

daksina murti, skanda, sariraka, pancabrahma, yoghasika, ekaksara, aksi, brahma, 

sukharahasya, rudrahrdaya, paranagnihotra, waraha, kalisandraha, ratna-katha, 

asarthanada, kalagnirudra, kausikha dan sarwa sara. Kitab upanisad yang berasal 

dari Atharwaweda adalah; Prasna, mundaka, mandhukya, atharwasria, 

atharwasikha, brhajjabala, nrsimhatapini, naradapariwrajaka, sita, mahanarayana, 

ramarahasya, rama tapini, sandilya, paramahamsa, annapurna, surya, atma, 

pasupata, parabrahma, tripuratapini, dewi, bhawana, brahma, ganapati, 

mahawakya, gopalatapini, krsna, hayagriwa, dattatreya, garuda, sarabha. 

 
2.3 Smerti (Pancama Weda) 

Menurut Sri Swami Siwananda dalam pengelompokkan Weda, Smrti 

dibahas terpisah dengan Wedangga dan Upaweda. Kitab smrti adalah sastra, hasil 

interpretasi orang-orang suci Hindu yang tidak bertentangan dengan Weda Sruti 

sebagai sumber segala sumber ilmu pengetahuan. Kitab smerti dikenal dengan 

sebutan pancama weda artinya weda yang kelima setelah empat himpunan sruti.  

Yang tergolong ke dalam weda kelima tersebut adalah sebagai berikut: 

 
a. Wedangga 

1. Siksa 

Menurut Titib (1996) salah seorang pengarang kitab ini adalah Rsi Panini 

yang menulis Panini siksa, dalam kitab tersebut dijelaskan tentang panduan suara 

(phonetik) dalam pembacaan Weda. Tekanan suaratersebut terdiri dari; Udatta, 

anudatta, svarita, hrasva, Dirga dan Pluta. Kitab-kitab lainnya adalah 

Yajnyawalkya siksa, Narada Siksa, Mandusiksa dan Siksasamgraha. 
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1. Wyakarana 

Wyakarana adalah kitab tata bahasa sansekerta, banyak penulis kitab ini 

akan tetapi yang lebih terkenal adalah Rsi Panini. Kitabnya bernama 

Paniniyakaranasutra yang terdiri dari 8 astadhyayi dengan 3.996 sutra, Rsi 

Katyayana menulis kitab komentar terhadap karya Panini yang disebut Paniniya 

Vartikasutra, kemudian komentar Rsi Katyayana diberikan komentar kembali oleh 

Rsi Patanjali dalam kitab mahabasya. 

 
2. Nirukta 

Nirukta merupakan kitab etimologi (arti kata-kata) Sansekerta. Yaska 

merupakan pengarang kitab Nirukta yang terdiri dari 12 bab. Selain karya Yaska 

juga terdapat kitab lain yakni; Amarakosa, Sabdakalpadruma dan sebagainya. 

 
3. Chanda 

Kitab Chanda merupakan irama atau lirik-lirik dalam pembacaan kitab 

suci weda. salah satu kitab Chanda disebutkan Paingala dengan Candhovichiti 

yang terdiri dari 8 bab. Kitab Chanda yang lain disebutkan Saraanukramanika 

oleh Rsi Katyayana. 

 
4. Jyotisa 

Jyotisa adalah ilmu perbintangan (astronomi dan astrologi), penyusun 

kitab Jyotisa yang terkenal adalah Rsi Garga. Kitab ini disebutkan ada beberapa 

yakni; Suryasiddhanta, Siddhantasiromani, Brhadsamhita, Brhadjataka, Siddhanta 

Kausthuba, Aryabhattasidhanta dan sebagainya. Kitab ini merupakan petunjuk 

hari-hari baik untuk melaksanakan upacara dan aktivitas sehari-hari. 

 
5. Kalpa 

Kalpa adalah kitab petunjuk untuk memahami upacara-upacara dalam 

weda. Aturan-aturan dalam pelaksanaan upacara dalam Weda jika tidak dijelaskan 

dalam kitab ini akan sulit dimengerti, kitab ini terdiri dari; Srauta, Grhya, Dharma, 

Sraddha, Pitrimedha, Prayaccita, Ciwaratri Kalpa, Chandrabumi dan Sulva sutra. 
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Kitab sulva sutra juga terbagi atas beberapa jenis yakni; clipa sastra, Kautama, 

Mayamata, Wastu Widya, Manasara dan Wisnudhamatara purana. 

  

b. Upaweda 

1. Purana 

Purana merupakan sejarah para dewa-dewa yang diceriterakan oleh para 

rsi agung kepada umat Hindu dalam rangka menanamkan sraddha. Menurut Titib 

Purana dibagi atas dua bagian besar jika dilihat dari kuantitasnya, Purana Mayor 

(Maha Purana) dan Purana Minor (Upa Purana). Purana juga dibagi atas tiga 

bagian jika dilihat dari sifatnya yaitu; sattwika purana, rajasika purana dan 

tamasika purana. purana mayor yang terkenal adalah berjumlah 18 kitab. Kitab 

tersebut yakni; 2 ma (Matsya dan Markandeya), 2 bha (Bhavisya dan Bhagavata), 

3 bra (Brahma, Brahmanda dan Brahmavaivartha), 4 w (Visnu, Vayu, Vamana 

dan Varaha), Agni, Narada, Padma, Linga, Garuda, Kurma dan Skanda.  

 
2. Itihasa 

Kitab Itihasa merupakan sejarah yang pernah terjadi “history”, dalam 

Amarakosa I.6.5 disebutkan bahwaa Itihasa Àkhyàyikàpalabdhàrtha artinya 

ceritra yang sungguh-sungguh terjadi adalah Àkhyàyikà. Terdiri dari dua kitab 

yang terkenal di seluruh dunia, Mahabarata dan Ramayana.  

 
1) Mahabarata 

Kitab Mahabarata terdiri dari 18 parwa yaitu; adi parwa, sabha parwa, 

wana parwa, wirata parwa, udyoga parwa, bhisma parwa, drona parwa, Karna 

parwa, salya parwa, sauptika parwa, stri parwa, santi parwa, Anusasana parwa, 

aswamedika parwa, asrama wasika parwa, Mausala parwa, Mahaprasthanika dan 

swargarohana parwa.  

Secara garis besar Mahabarata menuliskan sejarah lahirnya keturunan 

kerajaan Kuru, dimulai dari kisah Raja Santanu Bratayuda hingga Parikresit. 

Dalam 18 bab tersebut juga banyak disinggung tentang peranan Awatara Krsna 
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dalam membantu Pandawa menghancurkan keserakahan Duryodana. Dalam 

Mahabarata banyak tersimpan nilai-nilai Hindu yang penting untuk dipelajari. 

 
2) Ramayana 

Kitab ramayana terdiri dari tujuh kanda yang dikarang oleh Rsi Walmiki, 

bala kanda, ayodya kanda, aranya kanda, kiskinda kanda, sundara kanda, yuddha 

kanda dan uttara kanda. Ramayana secara khusus menceritakan turunnnya Wisnu 

sebagai awatara mengambil wujud manusia yang sangat diagungkan oleh ketiga 

dunia karena kecakapan-Nya dalam memimpin, memainkan senjata (panah) dan 

pemahaman-Nya terhadap Weda. Awatara Rama turun untuk menghalau 

kecongkakan raja Alengka (Rahwana). 

 
3) Artha Sastra /Nitisastra/Raja Dharma/Danda Nithi 

Kitab-kitab ini digolongkan ke dalam kitab-kitab pemerintahan, 

kenegaraan, kepemimpinan dan hukum-hukum dalam Hindu. Dalam kelompok 

kitab ini Rsi Manu (dalam I Gusti Made Ngurah) menyebutkan sepuluh kitab yang 

termasuk didalamnya yakni; Usana, Nitisastra, Suranita, Manawa dharma sastra 

(Manu Smerti), purwadigama, agama, sarasamuccaya, dewadigama, 

nagarakramasasana dan wratisasana. 

Niti Sastra, Artha Sastra, Nagarakramasasana dan Wratisasana merupakan 

kitab-kitab smrti yang berisi tentang sasana wisesa, atau ilmu-ilmu sosial dan 

politik serta pembangunan ekonomi menurut ajaran agama Hindu. Terutama kitab 

Nitisastra berisi ajaran kepemimpinan dalam Hindu, Artha sastra secara khusus 

mencakup berbagai bidang kenegaraan. Usana, Purwadigama dan Suranika 

merupakan kitab-kitab yang menjelaskan keagungan dari berbagai pendidikan 

kepemerintahan, serta ilmu-ilmu yang membimbing umat untuk meningkatkan 

mental dan kualitas kepemimpinannya. 

Manawa dharma sastra (manu smrti) merupakan kitab hukum, atau sering 

disebut dengan compendium hukum Hindu. Berdasarkan hukum relativitas (dalam 

Titib, 1997:127) disebutkan Manawadharmasastra dianggap cocok pada jaman 

Satyayuga dan dapat berlaku umum. Kitab yanyawalkya berlaku di jaman 
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Traitayuga berlaku pada daerah tertentu saja, kitab Samlikhitasmrti berlaku pada 

jaman dwaparayuga dan kitab Parasara Smrti berlaku untuk kaliyuga tetapi tidak 

mementukan batas pengaruh. Sarasamuccaya merupakan kitab yang mengatur 

tingkahlaku sang catur warna, dimana dijelaskan pada bagian awal kitab suci ini 

sebagai sari pati sastra dari Mahabarata dan Bhagawan Wararuci sebagai 

penyadurnya menyatakan menyatakan sembah kepada Maharsi Byasa sebagai 

penyusun Mahabarata. 

Kitab agama dalam Intisari Ajaran agama Hindu Sri Swami Siwananda 

dijelaskan merupakan kitab sekta, kitab ini terdiri dari tiga bagian yakni; Seiwa, 

Weisnawa dan Sakti. Kitab-kitab saiwagama dengan pemujaan Siwa sebagai dewa 

tertinggi mengakui adanya 28 kitab diantaranya adalah Kamika, masing-masing 

sekta memiliki kitab upa-gama sejumlah 20 petikan, sekta ini dinyatakan cocok 

untuk jaman kaliyuga karena sifatnya terbuka untuk semua golongan. Kitab-kitab 

weisnawagama terdiri dari 4 macam yaitu; Waikhanasa, Pancaratra, Pratishthasara 

dan Wijnanalalita dengan pemujaan Wsnu sebagai dewa tertinggi (sentrum) 

sedangkan sakti (tantra) memiliki 77 kitab dengan pemujaan sakti dalam Hindu 

misalkan pemujaan Parwati, Durga, Laksmi, Sri dan sebagainya. 

Disebutkan juga terdapat sebuah kitab yakni Dhanurweda, sebagai 

penyusunya adalah Wiswamitra dalam 4 bab yang bersisi tentang ilmu 

perpanahan, kepemimpinan serta peperangan. Disisi lain Dronacarya menyusun 

kitab Dhanuspradipa dengan 7.000 sloka, akan tetapi kitab ini tidak dijumpai lagi. 

 
4) Ayur Weda 

Ayurweda merupakan kitab yang menjelaskan tentang pengobatan atau 

ilmu medis dalam Weda. kitab ini disebutkan ada 8 kitab yaitu; ayurweda yang 

masih dibagi beberapa bagian lagi yaitu; salya, salakya, kayacikitsa, bhuta widya, 

kaumarabhartya, agadatantra, rasayamatantra dan wijikaranatantra. Kitab 

selanjutnya adalah; caraka samhita yang terdiri dari beberapa kitab lagi yakni; 

sutrathana, nidanashana, wimanasthana, sarithana, indrayashana, cikithasasthana, 

kalpasthana dan siddhistana. Kitab berikutnya adalah susrusa samhita, kasyapa 

samhita, astangga hrdhya, Yoga Sara dan Kama Sutra. Kitab kama sutra 



 99

merupakan kitab yang mengagungkan seks sebagai sebuah ritualitas dan 

pengobatan, sehingga kitab ini digolongkan ke dalam ayur weda. 

 
5) Gandharwaweda 

Kitab ini menjelaskan tentang nyanyian (kidung-kidung) yang sering 

dbawakan oleh para pelantun seni suara pada jaman Weda. dalam kitab Purana 

dapat dijumpai berbagai kisah tentang Gandharwa (penyanyi surga). Kitab ini 

terdiri dari; Natyasastra yang dibagi atas dua bagian yakni; natyawedagama dan 

dewadasasahasri. Kitab berikutnya adalah; rasarnawa dan rasaratnasamuccaya. 

 
c. Bhagawadgita. 

Bhagavadgita disabdakan pada saat menjelang perang Brata Yuda, oleh 

Awatara Krsna yang pada saat itu menunjukkan wujud Wiswarupa-Nya kepada 

Arjuna yang sedang kebingungan di tengah-tengah dua pasukan besar kuru family. 

Kitab ini menjelaskan inti sari dari ajaran agama Hindu, karena lengkap dan 

universalnya mantra-mantra dalam Bhagavadgita tersebut sehingga kitab ini 

diterima oleh seluruh sekta yang terdapat dalam Hindu. Bhagavadgita secara 

khusus sebagai kitab sabda dan disejarahkan dalam Itihasa (mahabarata). 

 
d. Nibanda 

Nibanda tergolong ke dalam kitab-kitab yang bercorak gubahan atau 

saduran terhadap sebagian atau beberapa Weda, dapat berupa saduran mantra-

mantra yang digunakan dalam upacara. Kitab ini dikelompokkan kedalam 13 

buah. Yakni; sarasamuccaya, bhasya, brhattika, Gama/Tantra, Brahma Sutra, 

Wedanta Sutra, Wahya, Brahma, Mimamsa (uttara mimamsa dan purwa 

mimamsa), Wariga gubahan Itihasa, Puja Mantra kelompok babad dan kelompok 

tantri. 

Kelompok wariga terbagi atas beberapa buku yakni; lontar-lontar 

Bhagawan Garga, catur wara, ekajalarsi, saptawara, cadrabhumi dan 

sewakandharma. Kitab ini bercorak nuantara yang banyak digunakan dalam 

penyusunan alah ayuning dewasan kelender. Selanjutnya adalah kitab-kitab 
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gubahan Itihasa (Ramayana dan Mahabarata) terdiri dari; adi parwa, bharata wam 

catattwa, kaurawaprasada, sabha parwa, swargarohana parwa, kapiparwa, 

kauwarasrama, uttara kanda, wirata parwa, arjuna wiwaha, subadra wiwaha, 

partha wijaya, wijayasraya, ramayana dan brata yuda. 

Kelompok puja mantra disebutkan terdiri dari; weda parikrama, surya 

sewana, atma mantra, srgha patra, puja weda ksatriya, sattwa bharata 

(Sttotra/sttotri), argha adyatmika, pitra puja, kelepasan dan anusasana. Kelopmpok 

babad terdiri dari; pamancanggah dan wamsa wali. Dan kelompok tantri terdiri 

dari 9 takep lontar. Lontar-lontar yang perlu mendapatkan pertimbangan untuk 

mendapatkan posisi dalam Weda Smrti khususnya dalam kelompok Nibandha 

adalah; Bhuwana kosa, Wrhaspatti Tattwa, Jnana Sidanta, Siwa Sasana, 

Panaturan, serta masih banyak lagi lontar-lontar yang tidak bertentangan dengan 

ajaran Weda. 

 

2.4 Teks Lokal Indonesia 

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Weda berfungsi untuk mengayomi 

umat manusia di dunia, mengharmoniskan dan meluruskan ajaran-ajaran yang 

tidak sesuai dengan Weda. dampak yang diakibatkan dengan ajaran Weda adalah 

masih terpeliharanya budaya lokal nusantara yang menjadi ciri dari agama Hindu 

di Indonesia yakni “beragama yang beragam”, ibaratkan bunga di taman; taman 

tersebut akan tampak indah jika dihiasi oleh bunga-bunga dari berbagai warna dan 

berbagai jenis, akan menambah semerbaknya suasana.  

Wujud nyata dari pengaruh Weda terhadap Hindu di Nusantara adalah 

dengan adanya kitab (lontar) yang merupakan bhasya (interpretasi/saduran) atau 

hal yang bersifat terjemahan oleh adi kawi ataupun orang suci dan bijaksana di 

nusantara ini. 

Diantaranya lontar Bhuwana kosa (anoname), lontar Sutasoba oleh Mpu 

Sindok, Lontar Arjuna Wiwaha yang sebagian besar ajarannya berasal dari 

Upanisad, Mimamsa dan Kitab Mahabarata terutama Wana Parwa. Lontar/kitab-

kitab lain adalah kitab Kutara Manawa, Pararaton, Uttara Kanda, Kakawin 
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Ramayana dan sebagainya, seluruh dari kitab tersebut berbahasa Kawi (Jawa 

Kuno), tetapi ada juga yang masih mencantumkan teks sansekertanya seperti 

Sarasamuscaya.  

Belakangan disistematisir sebuah kitab Panaturan, kitab ini dijadikan 

pedoman oleh umat Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah. Akan tetapi, kitab 

ini dijadikan alat oleh orang-orang tertentu yang ingin mendapatkan simpatisan 

dari masyarakat Kaharingan dalam pemilihan umum (Pemilu) agar mampu 

mendapatkan suara untuk menduduki jabatan tertentu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 102

BAB III 
SUSILA 

 
 

 
3.1 Tri Kaya Parisudha 

Tri Kaya Parisudha terdiri dari wacika, kayika dan manacika. Ketiganya 

merupakan unsur universal yang tidak dapat dielakkan oleh umat manusia 

dimanapun berada. Berkata-kata yang baik, bertingkahlaku yang baik dan berpikir 

yang baik, siapa yang tidak mampu mengolah ketiga daya tersebut tidak akan 

menemukan kebahagiaan. Bahkan menurut salah satu teori pendidikan “Teori 

Psikologi Daya”, dengan daya-daya tersebut dipergunakan dengan baik maka 

manusia akan mencapai kedewasaannya. 

Terkait dengan hal tersebut Mahatma Gandhi mengatakan bahwa, senjata 

yang paling utama untuk mengalahkan kejahatan, penjajahan dan ketidak benaran 

(adharma) adalah dengan “satya”, yang diartikan secara luas yakni “kejujuran” 

dalam berpikir, berkata-kata dan bertingkahlaku. Ketiga ajaran ini menjadi dasar 

etika dari umat Hindu, sehingga dari hal tersebut munculnya adat (hukum adat) 

yang menjadi takaran etika dalam suatu daerah bagi umat Hindu.  

 
3.2 Tri Hita Karana 

Ajaran tri hita karana dalam Hindu jika dipahami secara mendalam akan 

tampak suatu ajaran untuk mengharmoniskan antara manusia dengan Tuhan, 

dengan sesama manusia, dengan lingkungan (bhuta). Tentunya tri hita karana 

merupakan suatu kewajiban dan hak setiap manusia untuk melaksanakan itu 

sesuai dengan aturan. 

Untuk masyarakat Bali, terlihat adanya suatu pembagian wilayah 

pekarangan rumah yang terdiri dari paryangan, pawongan dan palemahan. 

Parhyangan terdiri dari sanggah (pura), pawongan terdiri dari rumah atau disebut 

dengan bale (bale daje, bale delod, bale dangin, bale dauh) serta bagian 

palemahan terdiri dari tempat untuk memasak (dapur), kandang ayam, kandang 

sapi atau yang lainnya. Yang diatur berdasarkan hulu-teben (hulu adalah 
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timur/utara dan teben adalah barat/selatan atau hulu adalah gunung dan teben 

adalah lembah). 

Dalam parahyanganpun dibagi sedemikian rupa, yakni terdapat nista 

mandala, madya mandala dan utama mandala, pada nista mandala akan digunakan 

sebagai tempat untuk mengadakan aktivitas muda-mudi, areal parkir dan 

sebagainya, madya mandala digunakan untuk mengadakn peparuman, pesantian, 

atau yang lainnya, sedangkan utama mandala digunakan untuk acara 

persembahyangan atau sejenisnya (upacara dewa yadnya). 

 
3.3 Catur Asrama 

Asrama (jenjang hidup) menurut Hindu terdiri dari 4 bagian yakni 

brahmacari, greheasta, wanaprastha dan samyasin (biksuka). Brahmacari identik 

dengan masa menuntut ilmu atau tidak menggantungkan diri pada pemuasan nafsu 

seksual. Dapat juga diartikan pada jenjang yang lainnya juga melaksanakan 

brahmacari dalam arti yang lebih sempit lagi yakni mengatur hubungan intim 

bersuami-istri, sehingga dapat melahirkan anak yang suputra dan memperoleh 

kebahagiaan. Misal, untuk melakukan hubungan suami-istri memperhatikan hari-

hari baik dan hari-hari buruk. 

Grehasta disebut sebagai masa berkeluarga, pada jenjang ini manusia 

dalam Manawadharmasastra diberikan beberapa tugas yakni; untuk menjalankan 

dharma, memperoleh harta, dan mendapatkan kama untuk mendapatkan jagadhita 

dan moksa. 

Wanaprastha pada jaman sekarang ini, tidak layak dikatakan harus 

mengasingkan diri di Hutan. Hutan yang dimaksud sesungguhnya lebih condong 

kepada pengertian secara luas, yakni; mengekang dan melepaskan diri dari ikatan 

keduniawian serta menuju kepada pelayanan terhadap masyarakat seutuhnya 

(biksuka) dapat mengabdi kepada masyarakat dengan menjadi pemangku, 

pedanda, bujangga atau pada lembaga-lembaga pengabdian masyarakat lain, tanpa 

mengikatkan diri pada hasil dan motif di balik pengabdian itu. 
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3.4 Catur Warna 

Catur warna adalah pembagian sistem sosial kemasyarakatan Hindu, 

pembagian tugas sesuai dengan guna (kemampuan)-karma (profesi)nya. Jika 

seorang prajurit maka berjuanglah menajdi prajurit yang sejati, jika sebagai 

pemangku atau pedanda menjadilah seorang brahmana yang pandai dan cerdas 

dalam hal Weda, begitu juga jika gemar mengadakan jual beli, menjadilah weisya 

buatlah kemakmuran. Jika keahlian sebagai pelayan (karma-bhakti), lakukanlah 

dan majukanlah sektor pertanian dan peternakan serta perkebunan dan perikanan 

untuk memenuhi kebutubahan sandang, pangan, papan dan kebutuhan lainnya. 

Akan tetapi jika dilihat dari sejarah masyarakat Hindu di Bali terjadi suatu 

ketimpangan, sehingga perlu diluruskan. Soroh, wangsa, klan, adalah kata-kata 

yang sejenis untuk menyebutkan dan membandingkan dengan warna dalam ajaran 

Hindu. Sejarah telah membuktikan bahwa Belanda menggunakan politik 

adudomba untuk menguasai masyarakat Indonesia dan Bali khususnya, dengan 

memberikan gelar dan seluruh keturunannya. Jika pada saat itu menjadi seorang 

prajurit, seluruh keturunannya diberi gelar Gusti, jika menjadi guru (brahmin) 

makan seluruh keturunanya diberi gelar Ida Bagus, dan lain sebagainya. Hal 

tersebut dilakukan untuk memberikan skat-skat terhadap pengaruh raja terhadap 

rakyat, serta membuat skat-skat sosial sehingga Bali mudah dikuasai.  

 

3.5 Hari Raya, Orang Suci dan Tempat Suci Hindu 

Hari suci Hindu yang menjadi hari suci nasional adalah Nyepi, Saraswati, 

Siwaratri, Galungan dan Kuningan serta Pagerwesi. Meski kenyataannya sebagian 

besar umat Hindu di nusantara masih belum mengenal benar filosofis dari hari 

suci tersebut dan belum populer. Selain hal tersebut juga dalam masyarakat lokal 

Indonesia terdapat upacara-upacara yang mejadi ciri khas dari Hindu di daerah 

tersebut seperti Aroh Buntang, Aroh Ganal Bawanang, Aroh Beliant, Tiwah Totoh 

bagi umat Hindu di Kalimantan penganut Kaharingan. 

Demikian juga orang-orang suci di Indonesia mengalami sebutan yang 

berbeda di Kalimantan pemimpin upacara disebut dengan Beliant, di Bali disebut 
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dengan Pedanda/Pemangku, Yogin, Brahmin dan sebgainya. Akan tetapi 

meskipun dalam penyebutan nama dan teknis pelaksanaan upacaranya, Hindu 

bersifat pleksibel dan universal sehingga semua ritual tersebut dapat bejalan 

sebagaimana mestinya.  

Kemudian mengenai tempat suci, di Kalimantan Tengah disebut dengan 

Balai Basarah, di Kalimantan Selatan disebut dengan Balai Aroh, di Bali disebut 

dengan Pura/Merajan/Dadia/Paibon/Sanggar/Palangkiran atau sejenisnya. 

Sesungguhnya semua agama tidak lepas dari simbol-simbol untuk memuja dan 

memuliakan Tuhan, karena Hindu meyakini Tuhan dengan kemahakuasaan-Nya, 

dapat berwujud apa saja yang diinginkan (Imanent), bahkan tidak berwujud sama 

sekali (trancendent). 

 
3.6 Agama, Negara dan Politik 

Pendekatan dalam mepelajari agama hendaknya berjenjang dan seuai 

dengan kemampuan dan tingkat pemahaman. Dari yang riil menuju yang abstrak, 

dari objek yang kasar menuju objek yang paling halus, dari pemahaman dari luar 

menuju ke pemahaman ke dalam. Agama sebaiknya dipelajari dengan tingkatan 

mengetahui, mengerti, memahami, menghayati dan mengamalkan (menjadikan 

agama pada dirinya), apabila agama dipelajari tidak dengan utuh dan penuh sesuai 

dengan jenjang tersebut, maka akan tampak agama akan dijadikan sebagai alat 

untuk kepentingan yang bersifat luar (lips service) bukan ke dalam (self 

realization). Seperti dinyatakan dalam kitab Sarasamuscaya sloka 356 “sebagai air 

dalam tempayan dari tengkorak, sebagai susu dalam wadah dari kulit anjing, 

demikianlah pelajaran suci menjadi kotor pada orang yang rendah budinya. Dosa 

itu muncul karena wadahnya bukan dari ajaran tersebut (Weda)”. 

Jika agama telah masuk ke dalam suatu organisasi, atau sejenisnya atau 

telah diorganisir maka “agama berada dalam bayang-batang kekuasaan”, akan 

tetapi jika didasari dengan adanya “rasio-rasa”, “logis, etis dan estetis” maka 

agama akan menjadi sumber motivasi yang luar biasa, sebagai contoh Hindu 

memiliki konsep kepemimpinan dan negara serta politik sekalipun. Tentu ajaran 
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tersebut sangat luhur dan bila diterapkan akan memberikan warna tersendiri bagi 

kepemimpinan tersebut. 

Bukan tidak mungkin para pemimpin negara dan satuan politik lainnya 

menerapkan atau mengaplikasikan ajaran catur naya sandhi (empat tindakan yang 

bijaksana) yakni; sama (berprilaku sama terhadap seluruh bawahan), bheda 

(pemimpin dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk serta 

mencurahkan perhatian kepada bawahan), dhana (mengusahakan bidang 

pendidikan, sandang, pangan dan papan untuk menunjang kemakmuran) serta 

danda (menghukum kesalahan dari bawahan dan dari dirinya sendiri). 

Asta dasa paramiteng prabhu adalah ajaran yang diterapkan oleh 

Gajahmada sehingga Majapahit mencapai masa keemasannya yakni; wijaya 

(berjiwa yang tenang, sabar, bijasana), mantri wira (berani membela kebenaran 

dan menegakkan keadilan dengan independent), natangguan (menjaga 

kepercayaan dari masyarakat), satya bhakti prabhu (memiliki loyalitas terhadap 

negara, setia dan bhakti kepada nusa dan bangsa), wagmiwak (menguasai ilmu 

kebahasaan/mengutarakan prihal dengan sopan dan menggugah semangat rakyat), 

wicaksaneng naya (pandai berdiplomasi, mengatur strategi, memiliki ide-ide 

cerdas), sarjawa upasama (rendah hati/dapat mensehati diri sendiri), dhirotsaha 

(bekerja keras dan tekun), tan satrasna (tidak memihak pada salah satu golongan), 

masihi samasta bhuwana (mencintai alam semesta dan meleastarikan), sih samasta 

bhuwana (dicintai segenap lafisan masyarakat dengan cara berbudi luhur), negara 

geneng prajitna (senantiasa mengutakan kepentingan negara), dibyacitta ( lapang 

dada, menerima pendapat orang lain), sumantri (tegas, jujur, bersih dan 

berwibawa), nayaken musuh (mengalahkan segala musuh dari dalam maupund ari 

luar dirinya), ambek paramartha (pandai memilah-milah sebagai prioritas), 

waspada purwa wisesa (mawas dan introspeksi terhadap datangnya suatu hal yang 

tidak diinginkan) dan prasaja (berpola hidup sederhana)  
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BAB IV 

UPACARA 

 

 

4.1 Panca Yadnya 

Yadnya adalah suatu persembahan atau pengorbanan suci yang dilakukan 

secara tulus iklas terhadap Sang Hyang Widhi, Dewa dan Bhatara termasuk 

ciptaan-Nya (manusia, hewan tumbuhan dan semesta). Adapun dasar pelaksanaan 

Yadnya adalah “Rna” yaitu hutang manusia atas kehidupannya ini.  

Hutang yang dimaksud dalam Hindu adalah hutang yang dibawa semenjak 

lahir, di dalam Bhagawadgita dijelaskan: 

 
Saha-yajnah prajah srstva  
purovaca Prajapatih 
Anena prasavisyadhvam  
esa vo’stv ista-kama-dhuk 

(Bhagawadgita, III.11) 
 

Dijelaskan dalam sloka tersebut bahwa, Prajapati menciptakan alam 

semesta dengan segala isinya dengan yadnya. Alam semesta diciptakan untuk 

dirawat agar dapat mengambang dan dapat diambil sebagai bahan untuk 

melangsungkan hidup sehari-hari. Dengan demikian Tuhan menciptakan umatnya 

dengan kekuatan yadnya (kerja), dan para dewa memelihara alam semesta dengan 

segala isinya dan manusia dianjurkan untuk memberikan persembahan kepada 

dewa sebagai rasa terima kasih dalam wujud fisik ataupun mental. 

Landasan kepercayaan ini sering diabaikan, sehingga manusia menjadi 

lebih brutal terhadap alam semesta karena tidak merasa memiliki hutang yang 

harus dibayar, bukan dalam bentuk uang akan tetapi dalam bentuk pengabdian 

yang sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah yang sangat disayangkan sekali dari 

perumusan panca sraddha, yang hanya mendoktrin bahwa Hindu harus yakin 

hanya lima yang utama saja. 

Hutang tersebut ada tiga jenis yaitu : hutang hidup Sang hyang Widhi 

(Dewa Rna), hutang pengetahuan suci kepada para Rsi (Rsi Rna) dan hutang jasa 
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kepada para leluhur (Pitra Rna). Secara keseluruhan Yadnya dapat digolongkan 

menjadi lima jenis yang disebut Panca Yadnya, yaitu: 

1. Dewa Yadnya  

Dewa yadnya ialah persembahan kepada Sang Hyang Widhi, Dewa dan 

Bhatara.Dalam pelaksanaannya adalah melaksanakan upacara-upacara Yadnya 

untuk-Nya, di samping juga membangun serta memelihara tempat suci, seperti 

pura, sanggah, pemerajan, panti, balai basarah (sembahyang) dan sebagainya. 

Dewa yadnya sesungguhnya telah dijelaskan dalam Bhagawadgita, untuk bhakti 

kepada Tuhan membutuhkan penyerahan total sehingga tidak pamrih terhadap 

persembahan. 

2. Resi Yadnya  

Resi yadnya ialah korban suci atau kebaktian kepada para Resi atau 

pendeta. Adapun korban suci itu diberikan kepada beliau adalah sebagai balas jasa 

kepadanya dalam hubungannya melaksanakan tugasnya sebagai pembimbing 

umat dalam kehidupan beragama, terutama sebagai orang yang berfungsi 

menyelesaikan suatu upacara agama. 

3. Pitra Yadnya  

Pitra yadnya ialah persembahan kepada para leluhur yang telah meninggal 

(ngaben) dan orang tua yang masih hidup dilakukan pemeliharaan yang sebaik-

baiknya. Sumber lain juga menyebutkan persembahan sraddha dan tarpana kepada 

orang yang telah meninggal dunia, contohnya sang ayah atau sang ibu.  

Mengapa percaya dengan pitra dan rna? disadari atau tidak disadari 

semenjak manusia lahir ke dunia telah memiliki hutang. Hutang kepada Tuhan 

yang telah menciptakan alam semesta beserta segala isinya yang dapat memberi 

penghidupan, hutang kepada para rsi yang berhasil menerima sabda Tuhan dan 

hutang kepada orang tua (leluhur) yang telah bersusah-payah melahirkan dan 

membesarkan dan mengajarkan pengetahuan.  

Karena kepercayaan terhadap Dewa, Rsi dan Pitra maka Hindu mengenal 

adanya persembahan (yadnya) sebagai korban suci yang tulus ikhlas dalam bentuk 

materi dan spirit, fisik dan mental. Yadnya dalam Hindu terbagi atas lima bagian 
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yakni; dewa yadnya, rsi yadnya, pitra yadnya, manusia yadnya dan bhuta yadnya. 

Di Bali yadnya tersebut diwujudkan dalam berbagai macam banten (sesajen), 

akan tetapi penelitian telah banyak dilakukan ternyata dibalik upakara yang 

disajikan tersebut tersimpan makna simbolik dan dalam pelaksanaan upacara 

tersimpan nilai-nilai moralitas yang tinggi.  

Corak dari keragaman budaya Hindu di nusantara juga terlihat dalam 

upacara-upacara keagamaan, akan tetapi jika dihubungkan dengan agama lainya 

yang terdapat di Indonesia sangat tidak sesuai dengan ajarannya yang melarang 

menyembah leluhur dan dewa, dinyatakan sebagai orang kafir yang menduakan 

Tuhan. Alasan yang kuat mengapa sehingga pitra (leluhur) menjadi salah satu 

sraddha Hindu. Sebagai sebuah kenyataan bahwa Hindu mengajarkan adanya 

empat guru sekala dan niskala, guru yang sekala disebutkan rupaka, wisesa dan 

pengajian. Guru yang bersifat niskala adalah Tuhan atau kebenaran. Yang 

termasuk leluhur adalah orang tua yang melahirkan dan orang-orang sebagai 

pendahulu, yang telah meninggal dunia.  

Mengapa perlu bhakti kepada orang tua/leluhur?, wujud bhakti yang 

tampak nyata di dunia ini adalah bhakti kepada orang tua. Lihatlah sejarah para 

pandawa yang sangat taat kepada orang tuanya. Ketika diberi petunjuk oleh sang 

ibunya “Kunti” untuk mengawini Drupadi bersama-sama “lima orang”, padahal 

hal tersebut dilarang dalam Weda, akan tetapi perkawinan mereka bukan hanya 

sekedar perkawinan biasa, mereka dalah saudara yang sangat taat dengan 

menjalankan kebaktian kepada leluhur sehingga dalam perkawinan mereka tidak 

terjadi pertengkaran saling benci satu sama lain, hal yang demikian tidak 

ditemukan dalam kisah Mahabarata.  

Keyakinan sebagian besar orang Hindu, bahwa restu yang paling ampuh 

dan manjur adalah restu dari kedua orang tua (ibu dan ayah). Hal inilah yang 

menyebabkan sraddha/bhakti kepada leluhur itu penting, dalam Weda juga 

disabdakan mengenai upacara-upacara yang berkenaan dengan pemujaan leluhur 

yang disebut dengan upacara sraddha dan tarpana. Persembahan ini ditujukan 

kepada orang tua yang telah meninggal dunia.  
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Bhakti yang lain juga dapat dilakukan kepada orang tua dengan tidak 

berkata-kata kasar kepada orang tua, sayang kepada orang tua serta hormat 

kepadanya. Keseimbangan antara penghormatan orang tua semasih hidup dengan 

setelah meninggal dunia mesti dilakukan, orang tua semasih hidup harus 

diperlakukan dengan baik bukan nanti setelah meninggal dunia baru disembah-

sembah akan tetapi semasih hidupnya tidak diperhatikan, tidak dirawat dengan 

baik bahkan menjadi anak durhaka yang meninggalkan pesan-pesan orang tuanya. 

Pitra puja sebenarnya mewakili bhakti kepada leluhur (pitra) dan manusia 

(semasih hidup). 

Keyakinan Hindu di nusantara bahwa untuk membersihkan atau 

mengantarkan jiwatman sang leluhur dibuatlah suatu upacara dengan berbagai 

jenis upakaranya yang sesungguhnya inti dari upacara tersebut tidak banyak 

yakni; sawa/tubuh sang leluhur (mayat), pengantar upacara, simbol dari atman dan 

tubuh (bade) dan tirta penembak dan pengentas yang berfungsi menghantarkan 

jiwatman dengan mantra yang dikyati. 

 
4. Manusa Yadnya  

Manusia yadnya merupakan suatu persembahan kepada Tuhan sebagai 

pernyataan rasa terima kasih atas anugrah-Nya memberi hidup serta kelengkapan 

hidup manusia. Upacara ini dilakukan mulai janin masih dalam kandungan sampai 

meninggal dunia. Secara sosiologis Manusa Yadnya itu pula termasuk 

memberikan bantuan-bantuan kepada sesama manusia atau beryadnya kepada 

sesama manusia. Terdapat pada setiap orang, di samping juga dorongan-dorongan. 

Menurut Sri Swami Siwananda menyebutkan terdapat 52 upacara (samskara) 

dalam Hindu namun yang terpenting berjumlah 10 buah yakni;  

a. Garbhadana, upacara Garbhadana merupakan upacara untuk mendoakan agar 

benih yang berada dalam kandungan sang ibu mendapatkan anugrah dari 

Tuhan. Setelah melakukan hubungan seksual antara ayah dan ibu, proses 

penciptaan tersebut sangat dihormati agar mendapatkan benih yang sehat 

jasmani dan rohani.  
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b. Pumsawana, pumsawana adalah upacara tiga bulan kandungan pada manusia 

yadnya. Karena pada bulan ini lafisan makanan (annamayakosa) dan lafisan 

vital (pranamayakosa) dari anak dibentuk. Sebagai suatu penghormatan 

kepada penciptaan Tuhan maka dilakukanlah upacara dengan mengulang-

ulang nama-nama Tuhan atau mantra gayatri. 

c. Simantonnayana, setelah bayi dalam kandungan berumur tujuh bulan 

dilakukanlah upacara yang disebut dengan Simantonannayana dengan 

menguncarkan mantram-mantram Weda, agar sang ibu terlindung dari 

pengaruh-pengaruh jahat dan melindungi bayi agar sehat dan berkembang 

dengan baik. 

d. Jatakarma, upacara jatakarma adalah upacara bayi baru lahir, anak yang baru 

lahir disambut dengan doa-doa dan mantram-mantram weda agar 

mendapatkan umur panjang, mendapatkan kecerdasan dan kesejahteraan serta 

mendoakan agar nantinya tumbuh menjadi anak yang suputra. 

e. Namakarana, upacara selanjutnya adalah namakarana yakni upacara 

pemberian nama kepada bayi yang telah lahir. Pelaksanaan upaara ini 

dilakukan setelah bayi berumur 10-12 hari, upacara ini juga diikuti dengan 

penguncaran mantram-mantram suci Weda sebagai contoh mantram gayatri. 

Untuk upacara ini ada sedikit perbedaan dengan upacara di Bali, upacara ini 

juga dilakukan pelubangan daun telinga (cudakarana). Menurut Sri Swami 

Siwananda uacara pelubangan daun telinga dilakukan pada umur 5-7 tahun 

pada saat pengajaran aksara suci pertamakali. 

f. Annaprasana, annaprasana adalah upacara pemberian makanan padat untuk 

pertamakalinya. Upacara ini diakukan ketika anak berumur 6 bulan, 

pemberian makanan padatan pertamakali diiringi oleh penguncaran mantra-

mantra Weda agar diberikan umur panjang dan kecerdasan pikiran. 

g. Cudakarana, upacara cudakarana dikaitkan dengan karnadewa yakni 

pelubangan daun telinga, upacara ini juga dapat dilakukan bersamaan dengan 

namakarana (pemberian nama). Dalam pelaksanaan upacara ini yang 



 112

terpenting adalah pengajaran aksara suci untuk pertama kalinya kepada anak 

yang telah berumur 5-7 tahun. 

h. Upanayana, dijelaskan bahwa upacara ini dilakukan pada anak berumur 5-12 

tahun, upacara ini adalah permulaan brahmacari asrama yakni masa menuntut 

ilmu pengetahuan, upacara ini dilakukan dengan pentasbihan. Upacara ini 

dianjurkan ketika memulai masa penuntutan ilmu pengetahuan di sekolah, 

karena perkembangan dunia pendidikan, anak berumur 4 tahun telah 

disekolahkan pada play grouph, berarti upanayana dapat dilakukan ketika 

berumur 4 tahun. 

i. Samawartana, upacara penutupan karir sebagai murid setelah menyelesaikan 

pendidikan Weda dan Wrata. Upacara ini dilakukan dengan mandi secara 

formal sebagai pertanda penutupan karir sebagai siswa. Upacara ini dapat 

dilakukan pada akhir menuntut ilmu pengetahuan. Tahapan selanjutnya adalah 

menuju jenjang grehasta (berumah tangga). 

j. Wiwaha, wiwaha adalah upacara perkawinan, hutang yang harus dibayar 

setelah menempuh upacara wiwaha adalah melakukan pitra yadnya 

(penghormatan pada leluhur), melahirkan putra yang suputra serta kewajiban 

bermasyarakat lainnya yang menyertai aktivitas perkawinan tersebut. 

 
5. Bhuta Yadnya  

Bhuta yadnya ialah korban suci kepada Bhuta dan Kala yaitu sesuatu 

kekuatan negatif yang timbul sebagai akibat terjdinya hubungan yang tidak 

harmonis antara Bhuana agung dengan Bhuana alit dalam hal ini termasuk korban 

suci untuk pemeliharaan alam, tumbuh-tumbuhan dan dan binatang. Secara 

keseluruhan ajaran agama Hindu di samping memberikan bimbingan merupakan 

suatu orientasi yang meluas terhadap serba hidup asal dan akhir dari kehidupan 

alam nyata dan tidak nyata. 

Demikian pula hubungan timbal balik kerja sama, koordinasi dan korelasi 

dari kehidupan menyeluruh, terdapat dalam ajaran agama Hindu yang bersumber 

kepada Weda yang memberikan pelajaran serta contoh teladan hidup kepada 

masyarakat . Hal ini dituangkan kedalam bentuk wadah dan usaha yang teratur 
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dalam hidup kemasyarakatan dengan mengadakan pengorganisasian yang tertib 

dalam tata krama yang merupakan tat pergaulan hidup dalam masyarakat meliputi 

material dan spirituyal. Kelima ajaran Yadnya di atas diproyeksikan dalam 

kehidupan masyarakat baik secara individual maupun kolektif dalam bentuk unit-

unit organisasi seperti desa adat atau pakraman. 

 
4.2 Pengantar Upacara Lokal Indonesia 

Dalam tradisi lokal Indonesia terdapat bermacam-macam upacara yakni 

terkait dengan panca yadnya (dewa, rsi, pitra, manusa dan bhuta yadnya), contoh 

dari upacara-upacara tersebut adalah; 

Dewa yadnya di Bali diwujudkan dengan persembahan kepada para Dewa, 

melakukan persembahyangan, serta mempelajari ajaran-ajaran Weda. di 

Kalimantan diwujudkan dengan Aroh Ganal Bawanang (upacara panen padi), 

ritual basarah (sembahyang).  

Upacara Rsi yadnya di Bali diwujudkan dengan madwijati atau ekajati, 

atau persembahyangan dan pemujaan kepada para Rsi. Di Kalimantan diwujudkan 

dengan Aroh Beliant (inisisasi terhadap Baliant baru) atau ruwatan terhadap 

seorang memiliki kemampuan khusus (spiritual tinggi) untuk menjadi damang.  

Upacara pitra yadnya di Bali diwujudkan dengan ngaben, di Kalimantan 

Tengah diwujudkan dengan Tiwah, Tiwah Totoh demikian juga di Ambon, 

Sulawesi Barat dan Selatan.  

Manusia yadnya di Bali diwujudkan dengan upacara-upacara kelahiran, 

menginjak dewasa, perkawinan (wiwaha). Di Kalimantan, Jawa, Ambon, Bugis 

(Sulawesi Selatan), Toraja Barat dan Timur (Sulawesi Barat) mewujudkannya 

dengan suatu rangkaian upacara kelahiran, hingga upacara perkawinan, dalam 

masyarakat Kalimantan Tengah disebut dengan Maminang mamisek. 

Upacara Bhuta Yadnya sering diwujudkan dengan, persembahan, ruwat, 

sejajian, atau yang lainnya kepada alam semesta dan benda-benda keramat 

lainnya. alam semesta dimaksud seperti tempat-tempat yang disucikan seperti 

sungai, danau, sendang (mata air), laut dan sebagainya. Jiak di Bali diwujudkan 

dengan Kapipubaya, Wanakerti, dan tawur. 
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RIWAYAT PENYUSUN 
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Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara pada Minggu Pon 
Julungwangi 17 April 1982, anak keenam dari pasangan 
IG.W.Sriata dan Ni G.Nym.Sulendri.  

Ayah hanya menyenyam pendidikan SR dan ibu tidak pernah mengenyam 
pendidikan formal, akan tetapi merupakan kedua orang tua yang sangat 
penyayang dan religius. Pendidikan yang pernah dinikmati yakni; SDN 5 Toari di 
desa Tandebura tamat tahun 1995. SMPN 2 Watubangga tamat tahun 1998, 
SMUN 1 Watubangga tamat tahun 2001 pada jurusan IPA, Diploma Dua (D-2) 
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Denpasar tamat tahun 2003, menyelesaikan 
Strata Satu (S-1) tahun 2005 di Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar. 

Peran serta dalam organisasi, KMHDI dan GMNI PC Denpasar, 2003-
2005 Litbang Forum Mahasiswa Hindu Sulawesi Tenggara (FKMH-SULTRA) 
sekarang Wadah Komunikasi Mahasiswa Hindu Sulawesi Tenggara (WKMH-
Sultra). Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah tinggi Agama Hindu Negeri 
Denpasar (BEM STAHN) sekarang Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) 
Denpasar tahun 2004.  

Tahun 2005 sampai sekarang Koordinator seksi Pendidikan PHDI 
Kecamatan Watubangga, Koordinator Pasraman Widya Mandala Kecamatan 
Watubangga, tahun 2005 sampai sekarang sebagai ketua umum Forum Muda 
Hindu Panca Sraddha (FORMUHIPAS) Sulawesi Tenggara. Tahun 2005 sampai 
sekarang sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Indonesia Timur Forum Intelektual 
Muda Hindu Dharma (FIMHD). Kasi Humas PHDI Kabupaten Kolaka sulawesi 
Tenggara, serta masih aktif menulis pada beberapa majalah Hindu terkenal di 
Indonesia. 

Pernah sebagai guru agama Hindu di 10 sekolah pada kabupaten Kolaka 
yakni; SMPN 1 Tandebura, SMPN 1 Kolaka, SMPN 2 Kolaka, SMKN 1 Kolaka, 
SMKN 2 Kolaka, SMKN 3 Kolaka, SMUN 1 Kolaka, SMUN 2 Kolaka, SMUN 3 
Kolaka dan SMUN 1 Watubangga.  
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KATA PENGANTAR 

 

 

Om Swastyastu!,  

Asung Kerta Wara Nugraha Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang 

Widhi Wasa penyusun dapat menyelesaikan diktat yang diberi judul “Bunga 

Rampai Ajaran Hindu Dharma” dalam waktu yang relatif singkat. Diktat ini 

disusun sebagai suatu bentuk yadnya dan bhakti yang ditujukan kepada 

Universitas Mahendradatta, kemudian dapat dijadikan pedoman mengajar, serta 

perdoman belajar bagi mahasiswa. 

Penyusun menyadari dalam diktat ini belum memenuhi standar sebuah 

penulisan, demi memberikan pegangan atau pedoman dalam mempelajari Agama 

Hindu khususnya bagi mahasiswa pada Universitas Mahendradatta. Meski diktat 

ini masih sangat jauh dari kesempurnaan terutama kurangnya kepustakaan yang 

digunakan untuk mendukung penjelasan, serta luasnya jangkauan materi yang 

akan dibahas sehingga hanya bersifat mendasar/secara global.  

Diktat ini dibagi atas empat Bab, Bab I menjelaskan tentang Tattwa 

(Filsafat), Bab II menguraikan tentang Weda, pada Bab III menguraikan tentang 

Susila dan Bab IV menjelaskan tentang Upacara dalam Hindu. Hal tersebut 

dilakukan sekadar untuk mempermudah dalam proses pemahaman isi diktat. 

Penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi 

kesempurnaan dari diktat ini. Selanjutnya semoga diktat yang ringkas ini berguna 

bagi mahasiswa sekalian. (Kritik dan saran dapat disampaikan ke e-mail 

formuhipas@yahoo.co id). 

Om Santih, Santih, Santih Om ! 

 

Denpasar, Maret 2007. 

Penyusun 

ii 
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