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BAB III
KONSEP HIDUP SESUDAH MATI DALAM AGAMA HINDU

A. Alam-alam (Loka) Dalam Agama Hindu

Hindu menyebut Maha Pralaya sebagai hari kiamat, berkaitan erat

dengan evolusi umur bumi yang disebut Yuga. Kosmologi Hindu,

Mengatakan alam Semesta dibagun dari lima unsur yang disebut panca maha

butha, yaitu: Pertiwi (zat padat), Apah (zat cair), Teja (plasma, api), Bayu (zat

gas, udara), Akasa (ether). Brahman menciptkan alam semesta melalui tapa,

saat dan setelah alam semesta tercipta, Brahman menyatu kedalam

cintaanNya.1

"sa tapo ' tasyata, so tapas taptw, idam sarwam asrjata, yad idam kim ca, tat
srstwa tad ewa anuprawicat, tad ewa anuprawicya sac ca tyao ca abhawat"
"Tuhan melakukan tapa, setelah mengadakan tapa, terciptalah semuanya,
yaitu segala sesuatu yang ada di alam ini. setelah menciptakan, kedalam
cintaanNya Tuhan menjadi satu" (Taittriya Upanisad)2

"Dunia" yang diciptakan pada saat penciptaan (srsti) bersifat kekal

abadi karena diciptakan dariNya sendiri seperti dinyatakan dalam Kitab

Upanisad :

"purnamadah purnamidam, purnt purnam udayate, purnasya purnamadaya,

purnam eva awacisyate"

1 I Nyoman Parbasana, Panca Sradha, Sebagai Dasar Kepercayaan yang Universal,
(Denpasar: Widya Dharma 2009), 112
2 Ibid.



61

("Tuhan itu maha sempurna, alam semesta inipun sempurna, dari yang

sempurna lahirlah yang sempurna, walaupun dari yang sempurna (Tuhan)

diambil oleh yang sempurna (alam semesta) tetapi sisanya (Tuhan) tetaplah

sempurna adanya").3

Sloka ini menunjukkan bahwa alam diciptakan dan akan kembali

kepadaNya. saat itulah terjadi Maha Pralaya (Kiamat). ibarat laba-laba

membentuk jaring dari badannya dan saat maha pralaya (urna nabhawat)

benang akan ditarik lagi kedalam dirinya. jadi Maha Pralaya akan terjadi

dakan suatu siklus yang sangat panjang dan rumit. Karena Maha Pralaya

berhubungan dengan siklus waktu yang disebut yuga, kalpa, manwantara

menuju Maha pralaya. Bahwa alam semesta ini diciptakan, dimusnahkan dan

diciptakan lagi menurut suatu siklus yang berputar abadi. siklus ini dinamakan

Kalpa (seribu Yuga). satu Kalpa sama dengan 4.320.000.000 tahun bagi

manusia, atau sama dengan satu hari bagi Brahman. 1 kalpa = 4.320.000.000

tahun manusia = 1 hari Brahman.4

Kosmologi Hindu, mengatakan alam semesta berlangsung satu kalpa,

setelah itu dihancurkan oleh unsur api atau air. Lalu, Brahman beristirahat

semalam. Proses itu disebut maha pralaya (katalismik) dan berulang-ulang

selama ratusan tahun bagi Brahman (311 Triliun tahun bagi manusia).

3 Ibid.
4 http://www. ARCABAN Kiamat Menurut Hindu Maha Pralaya .htm (diakses pada tgl 20
juni 2015).
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Alam semesta sedang berada di tahun ke-51 Brahman atau 155 triliun

tahun setelah Brahma lahir. setelah Brahma melewati usia yang ke-100, siklus

yang baru dimulailagi, segala ciptaan yang dimusnahkan diciptakan kembali,

begitu seterusnya. tiap satu siklus disebut Mahayuga. Yuga terdiri dari empat

bagian, tiap bagian memiliki karakter berbeda-beda. Mahayuga memiliki 71

siklus, tiap siklus terdiri dari 14 Manwantara (1000) tahun.5

Mahayuga diawali zaman keemasan disebut Satyayuga, diakhiri

dengan zaman kegelapan disebut Kaliyuga. ketika Kaliyuga berakhir, zaman

baru akan muncul, dimana manusia-manusia jahat dibinasakan sebelum

melalui kehidupan baru yang lebih damai. itulah siklus Satyayuga menuju

Kaliyuga, dan juga Kaliyuga menuju kembali ke Satyayuga. seperti musim

panas ke musim dingin dan sebaliknya, terus menerus. setelah 14 Manwantara

berlangsung, disebut suatu periode Kalpa. saat periode ini, alam semesta lebur

disebut Maha Pralaya.6

Pralaya adalah sinonim dari Samhara, satu dari lima fungsi Siwa yang

berarti 'berakhir', menyerap kembali alam di akhir jaman. menurut Wisnu

Purana dan Agni Purana, ada 4 jenis Pralaya:

1. Prakritika Pralaya, yaitu pralaya secara total setelah manwantara ke-14.

alam semesta beserta isinya, kembali ke Brahman dalam wakru satu malam

Brahman. selanjutnya akan terjadi penciptaan lagi dengan manwantara

5 Ibid.
6 Ibid.
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pertama. prakritika pralaya inilah yang mungkin identik dengan kosep

kiamat menurut kepercayaan lainnya.

2. Naimittika Pralaya, yaitu pralaya yang terjadi dalam satu periode manu.

terbatas dalam setiap akhir manwantara. ini artinya akan terjadi 14 kali

naimittika pralaya atau kiamat terbatas atau kehancuran secara terbatas.

3. Atyantika Pralaya, yaitu pralaya yang disebabkan oleh kemampuan

spiritualnya melalui suatu pemberdayaan jnyana yang amat kuat sehingga

seluruh dirinya masuk secara utuh lahir batin kepada Brahman.

4. Nitya Pralaya, yaitu proses kematian setiap saat semua mahluk hidup.

bahkan dalam diri kita puntiap detik ada sel tubuh yang pralaya / mati dan

digantikan dengan sel yang baru. sel tubuh manusia mengalami peristiwa

utpati (penciptaan), sthiti (pemeliharaan), dan pralina (peleburan) setiap

saat.7

Diluar itu, ada Yuga Pralaya, di akhir Maha Yuga, pada saat itu

terjadi banyak kematian (misalnya akibat perang maupun bencana alam)

pralaya dalam filsafat Samkya berarti 'kosong' tiada apapun, keadaan yang

dicapai ketiga triguna (satwam, rajas, tamas) berada dalam posisi

seimbang. Maha Pralaya adalah suatu proses alamiah yang dikehendaki

Brahman, digambarkan sebagai Maha Kriya sekaligus Maha Kuasa.

Sebelum Maha Pralaya terjadi, apabila awidya (kegelapan) mengakibatkan

manusia mengalami kesengsaraan, maka Brahman sendiri akan muncul

7 Ibid.



64

berwujud awatara. Bhagawadgita (II.7). dikenal ada sepuluh awatara,

yaitu:

1. Matsya (sang ikan)

2. Kurma (sang kura-kura)

3. Wahara (sang babi hutan)

4. Narasinga (sang manusia berkepala singa)

5. Wamana (Brahmana mungil, orang kerdil)

6. Parasurama (Sang Brahmana bersenjata kapak - ksatria)

7. Rama (raja ayodhya)

8. Kresna (sang pengembala)

9. Buddha dan atau Baladewa (sang pemuka agama, Siddharta Gautama)

10. Kalki (sang Penghancur).8

Hari kiamat sebagai hari penghitungan dosa atau hari penghukuman

berbeda dengan Maha Pralaya Hindu. Maha Pralaya merupakan periode

observasi atau istirahat planet, kosmik, alam, merupakan masa manifestasi

yang dikembalikan lagi oleh Manwantara. Segala yang diciptakan akan

kembali menyatu dengan Tuhan. Maha Pralaya bukanlah suatu kejadian

menakutkan, tetapi suatu kejadian yang menyenangkan (santa) karena pada

saat itu, segala wujud yang berasal dari Brahman kembali kepada Brahman.

Moksartham Jagadhita.9

8 Ibid
9 Ibid.



65

Panca Tan Matra sebagai kualitasnya, Panca Maha Butha sebagai

Guna atau sifatnya. Panca Maha Butha meliputi seluruh alam semesta jagad

raya ini dan alam semesta yang nyata ini dibentuk oleh unsur Panca Maha

Butha. Alam kejiwaan meliputi berbagai lapis tingkatan alam semesta yang

bersifat rohani atau niskala. Ada tujuh lapisan tingkatan alam disebut Sapta

Loka. Sapta artinya tujuh dan loka artinya semesta. Ketujuh lapisan lika itu

sebagai cetana dan acetana diantaranya: Bhur Loka, Bwah Loka, Swah Loka,

Tapa Loka, Jana Loka, Maha Loka, dan Satya Loka. Dari Sapta Loka yang

dikenal secara umum adalah tiga lapisan alam (Tri Loka) yaitu:10

1. Bhur Loka adalah alam bawah sebagai alam nyata ini.

2. Buah Loka sebagai alam tengah.

3. Swah Loka adalah alam Sorga.

Ketiga lapisan alam ini disebut Tri Loka karena saling keterkaitan.

Ketiga lapisan alam ini sering diseebut dalam simbol-simbol ketuhanan

karena ketiga loka Bhur, Bwah, Swah seolah memiliki hubungan dekat satu

sama yang lainnya. Empat lapisan alam diatasnya sebagai alam sunia terdiri

dari: Tapa loka, Jana loka, Maha loka, dan Satya loka.

Tri Loka yang yang terdiri dari Bhur, Bwah dan Swah didalam kitab

suci Catur Weda banyak disebutkan dalam pujaan sebagai alam yang terkait

seperti dalam Rg Weda I. 52.2 disebutkan:

10 I Nyoman Parbasana, Panca Sradha, Sebagai Dasar Kepercayaan yang Universal, 112
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Ye dewaso divvy ekadasa sthaprthivyam adhi, ekadasa stha apsuksito
mahinaikadasa stha, te devaso yajnamimam jusadhvam.
Artinya: “Ya para Dewa ekadasa (sebelas) penguasa sorga, sebelas penguasa
bumi dan sebeas penguasa alam langit, semoga Engkau bersuka cita dengan
persembahan suci ini.11

Demikian pula Gayatri mantram sebagai ibunya mantram didalam

Weda juga menyebutkan pemujaan terhadap Tri loka. Sebagai alam yang

saling berhubungan dan umat manusia lebih dapat menghayati Tri Loka dari

papa alam yang lainnya.12

1. Bhur Loka

Bhur loka disebut juga alam Maya Pada (Marca Pada) karena alam ini

dibentuk oleh unsur-unsur maya atau butha sehingga memiliki sifat berubah-

ubah dan tidak kekal. Unsur-unsur butha yang membentuknya terdiri dari lima

unsur yaitu: Pertiwi sebagai unsur benda padat, wujud nyatanya adalah bumi

ini. Apah adalah unsur benda cair wujud nyatanya adalah laut. Teja adalah

unsur cahaya, wujud nyatanya adalah matahari. Bayu adalah unsur udara

bentuk nyatanya adalah angin. Akasa adalah unsur eter bentuk nyatanya

adalah ruang.13

Masing-masing Panca Maha Butha memiliki sifat hukum sendiri-

sendiri, seperti halnya air memiliki sifat sejuk, membasahi, membersihkan,

merendam. Teja (Api) memiliki sifat panas, membakar memberi penerangan

dan merubah sifat. Namun kelima unsur ini ada dimana-mana. Didalam api

11 Ibid, 113
12 Ibid.
13 Ibid, 114
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ada air, ada udara, ada zat padat dan ada ether. Bila api membara akan

mengeluarkan asap (air), menyisakan abu sebagai unsur padat dan kobaran api

akan membuat tekanan udara sedangkan eter memberi ruang gerak dan

menyebabkan api memilih sifat panas. Alam maya ini dibentuk oleh hukum

rwa bineda yang memiliki sifat sangat kuat sehingga unsur-unsur pembentuk

alam ini saling berlawanan seperti: api dengan air, pertiwi dengan eter juga

dengan bayu. Namun dua sifat yang bertentangan ini akhirnya membentuk

kesatuan sehingga terjadi keseimbangan alam. Bila salah satu dari kelima

unsur ini lebih menonjol atau lebih lemah akan terjadi gangguan terhadap

keharmonisan alam. Karena alam ini bergerak akan sering terjadi tekanan-

tekanan yang berubah-ubah seperti terjadinya badai, gempa bumi, tsunami

maupun kejadian alam lainnya. Hukum Rwa bhineda ini pula menyebabkan

terjadinya perputaran alam, terjadinya proses lahir hidup mati dan

terlaksananya hukum-hukum yang mengatur ciptaannya.14

Bhur Loka adalah alam jagat raya yang nyata dihuni oleh bumi kita,

berbagai Tata Surya dan Galaksi ada pada alam Bhur. Semua yang ada di

alam Bhur ini memiliki hukum bergerak, berubah dan berganti namun

keberadaannya saling berkaitan serta berkelompok dan berorganisasi. Bhur

loka adalah satu-satunya alam yang bersifat nyata dari ke tujuh loka.

Sedangkan enam lapisan loka lainnya merupakan alam yang tidak nyata

(niskala). Alam maya ini disebut juga Bhuana Agung dan bhuana agung kita

14 Ibid.
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adalah bumi ini sedangkan bhuana alit adalah badan kita. Bumi ini dinyatakan

memiliki lapisan-lapisan yang terdiri dari tujuh lapisan yang disebut Sapta

Patala (Bhuana Sarira). Adapun Sapta patala itu terdiri dari : patala, witala,

nitala, maha tala, sutala, tala-tala, dan rasa tala. Sebagai dasar dari pada

sapta patala ini adalah bala Gadarbha dan Sanghyang Kalagnirudra, Kalagni

Ludra ini adalah Agni (Api) yang berkobar-kobar yang panasnya sangat luar

biasa.15

Bhur loka sebagai alam nyata adalah tempat hidupnya semua makhluk

hidup yang mana unsur badannya dibentuk oleh unsur panca maha butha.

Seperti yang kita ketahui keberadaan makhluk yang ada dibumi ini terdapat

berbagai jenis makhluk hidup yang semunya memiliki badan jasmani dibentuk

oleh unsur panca maha butha. Bentuk-bentuk unsur maha butha ini yang

menjadi badan jasmani dari semua makhluk hidup disebut Bhuana Alit karena

semua unsur yang membentuk Bhuana Agung terdapat didalam badan

jasmaninya.

Alam jagat raya adalah penuh rahasia tidak banyak dijangkau oleh

angan-angan pikiran manusia. Akhirnya manusia pun terbatas memahami

tentang alam semesta jagat raya ini bahkan bumi sebagai tempat kita hiduppun

banyak yang belum dipahami. Kita hanya mengenal lingkungan kita hanya

secara kasad mata saja. Dilingkungan kita banyak yang tidak terlihat baik

karena terlalu kecil seperti adanya virus atau karena unsur pembentuk

15 Ibid, 115.
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badannya. Banyak makhluk halus seperti peri, jin dalam berbagai jenis dan

tingkatan yang ikut sebagai penghuni bumi kita.16

2. Bwah Loka

Bwah loka merupakan alam kejiwaan atau alam niskala pada lapisan

yang paling bawah. Alam ini disebut alam tengah karena letaknya ditengah-

tengah tri loka yaitu Bhur, Bwah dan Swah Loka, sehingga Bwah Loka

memiliki kaitanya dengan Bhur Loka maupun dengan Swah Loka. Bwah Loka

adalah alam tempatnya para Roh leluhur dan roh dari makhluk hidup lainnya

yang datang dari maya untuk menghuni Bwah Loka sesuai dengan

tingkatannya. Semua roh yang tinggal di Bwah Loka pada waktunya akan

lahir kembali menjadi jiwa dari makhluk hidup penghuni Bhur Loka dengan

memakai badan jasmani sesuai dengan status jiwanya masing-masing. Roh-

roh sebagai penghuni Bwah Loka masih terikat dengan Bhur Loka (bumi) dan

bumi adalah tempat untuk mencapai keinginannya karena penghuni Bwah

Loka juga berasal dari Bhur Loka. Kenikmatan hidup yang dialami ketika

menjiwai badan jasmani masih mengikatnya sehingga mudah mengikatnya

kembali kealam Bhur. 17

Ketika waktunya telah tiba untuk lahir kembali ke dunia maya. Roh itu

pun meninggalkan Bwah Loka menjadi penghuni Bhur Loka dengan berbadan

jasmani. Kematian adalah perpindahan sang roh dari alam Bhur menuju alam

16 Ibid, 116.
17 Ibid
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Bwah. Namun roh yang disebut sebagai Roh Gentayangan adalah roh yang

belum bisa masuk ke Bwah Loka dan masih tetap bergentayangan di bumi

dalam jangka waktu tertentu sebagai phala dari karmanya tanpa berbadan

jasmaninya. Gambaran Bwah Loka masih mendekati kondisi Bhur Loka,

memiliki tingkatan-tingkatan sebagai tempat para roh sesuai dengan status

atau kesadaran jiwa dari pada roh itu sendiri. 18

Dibumi makhluk hidup berbuat sesuai dengan tingkatan kesadarannya

sesuai dengan tingkat kesadarannya sehingga semua perbuatannya memiliki

kualitas baik maupun buruk. Ketika meninggal dunia semua akibat

perbuatannya dinikmati oleh rohnya di Bwah Loka, baik sebagai hukuman di

neraka atas perbuatan buruknya maupun sebagai kenikmatan/ kesenangan atas

perbuatan baiknya. Roh-roh leluhur penghuni alam Bwah ini bisa datang

dalam sekejab ke bumi atas panggilan dari anak cucunya dalam doa melalui

rasa kesadaran jiwa. 19

Roh yang tinggal di Bwah Loka bisa berkelompok sesuai dengan

tingkat status kejiwaannya maupun tingkatan atau jenis perbuatannya di bumi

namun mereka menyendiri seolah-olah tidak ada hubungannya satu sama

lainnya. Mereka tidak dapat melakukan karma atau aktivitas karena Bwah

Loka bukan alam untuk berkarma dan tidak ada badan yang bisa mendukung

keinginan untuk melakukan karma. Sang Roh yang masih dibelenggu oleh

18 Ibid, 117
19 Ibid.
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sifat-sifat indranya dan ahamkaranya masih tetap memiliki selera keduniawian

sehingga tetap mengharapkan kenikmatan duniawi namun karena hukum roh

yang mengikat pada alamnya menyebabkan mereka tidak bisa seketika

menjadi makhluk hidup di bumi untuk memenuhi selera nafsunya. Para roh

pun tidak bisa mengubah sifat nafsu aham karanya di alaminya. Karena

perubahan sifat maupun status jiwanya hanya dapat terjadi di bumi sebagai

Bhur Loka ini. 20

Derita sang roh adalah derita yang berkepanjangan yang dialami di

alam neraka karena perbuatan buruk yang dilakukan di dunia ini terekam

dengan baik dan utuh yang menjadi ingatan yang tidak bisa dilupakan karena

tidak lagi memakai unsur Butha sebagai badan jasmaninya yang

mengakibatkan dengan mudah melupakan perbuatannya. Hanya waktu yang

dapat mengakhiri deritanya ketika telah habis masa hukum karmanya sesuai

kadar perbuatannya. Hanya waktu yang dapat mengakhiri deritanya ketika

telah habis masa hukum karmanya sesuai kadar perbuatan buruknya.

Demikian pula rohpun dapat mengalami kenikmatan dan kebahagiaan

berkepanjangan di alam sorga apabila ada karma baik dan kemuliaan yang

pernah dilakukan di dunia ini dengan lama waktunya sesuai dengan kemuliaan

perbuatannya.

Jika tidak sama dengan kehidupan di bumi dimana suka dan duka silih

berganti bahkan terkadang didalam kedukaan muncul kegembiraan atau orang

20 Ibid, 118.
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mencari keuntungan dan kesenangan didalam penderitaan orang lain. Ketika

telah habis masa waktunya untuk tinggal di Bwah Loka roh itupun harus

meninggalkan Bwah Loka untuk lahir kembali menjadi makhluk hidup

penghuni Bhur Loka. Badan jasmani yang dapat dipakai oleh roh sebagai

sarana kelahirannya tidak dapat dipilihnya sesuai dengan harapan namun

ditentukan oleh karma wasananya karena karma wasananya membentuk sifat

identitasnya sehingga antara sifat dan badan jasmaninya menyesuaikan diri.

Begitu terjadi hubungan sperma dengan suanita (pembuahan) dalam sekejab

telah dihuni oleh roh yang menjiwainya. Sehingga karma wasan roh yang

menjadi jiwanya pun ikut membentuk kondisi badan jasmaninya yang

mengakibatkan terjadi cacat fisik ataupun jasmani yang sempurna.

Pengembaraan sang roh untuk mendapatkan badan jasmani ditarik oleh karma

wasananya sebagai sifat dan kualitasnya dihadapkan dengan misi

kehidupannya di dunia ini. Walaupun terbentang pilihan yang luas roh pun

akan tetap memilih yang sesuai dengan sifat dan kualitasnya ibarat tamu

undangan menghadapi berbagai macam hidangan. Yang doyan daging akan

memilih beraneka masakan daging, yang vegetarian akan memilih sayur dan

kacang untuk lauknya. Demikian selera nafsu menyeretnya kepada pilihan

dibelenggu oleh sifat-sifat dan perbuatannya terdahulu sebagai hukum yang

berlaku pada roh.21

21 Ibid, 119



73

3. Swah Loka

Tri loka terdiri dari alam nyata, alam tengah dan alam sorga. Ketiga

alam ini memiliki hubungan dan keterkaitan sehingga bila terjadi

permasalahan yang besar di dunia ini akan dapat mempengaruhi Bwah Loka

dan Swah Loka/alam sorga. Alam sorga atau Suarga Loka adalah tempat

bersemayamnya para dewa, sehingga disebut alam khayangan. Para Dewa

penghuni Khayanganlah yang mengatur hukum, sifat-sifat dan unsur-unsur

yang ada pada alam nyata maya pada ini. Unsur-unsur panca maha butha

dikendalikan oleh Dewa  dari masing-masing unsur Butha itu seperti: Dewa

Anantha Boga sebagai penguasa Tanah, Dewa Baruna penguasa Air/Laut,

Dewa Wayu penguasa Angin, Dewa Agni penguasa Api dan Dewa Dayus atau

Sang Hyang Embang dalam statusnya sebagai penguasa panca maha butha

sebagai penguasa Akasa/Eter karena Eter memiliki sifat memberi ruang gerak

dan memiliki sifat menghidupkan power unsur Butha yang lainnya seperti: Air

terasa sejuk, Api menjadi panas karena semuanya diresapi oleh unsur akasa.22

Swah loka adalah alam yang suci dihuni oleh para Dewa-Dewi,

Bhatara Bhatari, Widiadara- Widiadari. Alam kedewataan yang terdapat pada

Swah loka diantaranya Brahman Loka, Wisnu Loka Indra loka dan lain

sebagainya. Di dalam Itiasa Mahabaratha pada bagian Wana parwa

diceritakan perjalanan Arjuna menuju Indra Loka setelah mendapat restu

Dewa Siwa sehingga dapat bertemu dengan Bahtara Indra sebagai penguasa

22 Ibid, 119.
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Indra Loka, bertemu dengan para Bidadari dan para Gandarwa melukiskan

aktivitas dan sesuana alam sorga pada Indra Loka. Suarga Loka merupakan

alam rohani yang sangat indah tiada bandingannya bercahaya keemasan dan

sangat mudah. Alam yang penuh kedamaian dan ketentraman tanpa noda

sehinggan Roh yang bisa mencapainya menikmati kebahagiaan dan

kenikmatan rohani selama ada di alam ini. Makhluk hidup terutama manusia

bisa mencapai alam Sorga karena perbuatan mulia dan pengorbanan dalam

hidupnya. Namun alam Sorga yang dicapai manusia maupun yang dicapai

oleh makhluk hidup yang lainnya tidak sama dengan Sorga sebagai tempat

bersetannya para Dewa.23

Ibarat berbedanya antara planet-planet yang ada di alam Bhur, dengan

berbuat baik roh manusia bisa mencapai sorga menikmati kemuliaan atas

perbuatan baiknya namun sangat ditentukan oleh kualitas perbuatan yang

dipandang baik itu apakah sudah pantas mencapai surga. Tuhan menciptakan

alam ini ditopang dengan hukum rwa bineda, sehingga antara kebaikan

dengan keburukan seolah-olah berdampingan seperti siang dan malam. Bila

alam sorga sebagi alam yang suci penuh kemuliaan dan keindahan yang agung

sebagai tempat sang roh menikmati hasil perbuatannya. Sedangkan akibat

perbuatan buruk mendapat hukuman di neraka. Alam neraka dilukiskan

sebagai tempat menyeramkan dengan kejadian-kejadian yang mengerikan,

dimana  para roh mengalami siksaan dan penderitaan. Di Neraka terdapat

23 Ibid, 120.
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algojo-algojo yang sadis dengan tempat-tempat penyiksaan yang sangat

menyeramkan. Namun semua jenis penyiksaan yang terjadi di neraka adalah

hukum keadilan karena semua bentuk penyiksaan yang diterima sepenuhnya

atas perbuatannya tanpa pilih kasih. Atman yang terbelenggu oleh Suksma

sariranya akan tetap membawa rasa dan kesan segala perbuatannya di dunia

ini dan semua kejadian menjadi ingatannya tidak bisa dilupakan karena tidak

ada lagi unsur Butha (badan jasmani) yang mampu menghapus ingatan. Bila

kesan itu banyak buruk karena perbuatan dosa di dunia ini akan menyiksa roh

itu. Inilah yang disebut dengan neraka.24

Semua umat manusia mendambakan untuk mencapai alam Sorga.

Keutamaan alam sorga yang diyakini oleh semua agama maupun kepercayaan

sebagai tujuan setelah hidup ini dilukiskan sebagai keutamaan dan kemuliaan

yang tiada bandingnya yang harus dicapai oleh roh sebagai kemuliaan yang

abadi yang dapat dicapai atas perbuatan baik yang dapat dilakukan di dunia

ini. Kualitas perbuatan baik sangat ditentukan oleh kesungguhan dan

keikhlasan untuk mau berkorban demi kebaikan itu sendiri. Jadi sorga dapat

dicapai dengan karma baik yang memiliki tingkat kemuliaan yang berkualitas

dengan keikhlasan dengan dan kepasrahan. Sementara orang berbuat baik

penuh pertimbangan untung dan ruginya sehingga hasil perbuatan baiknya

hanya dapat dinikmati hasilnya di dunia ini dalam bentuk penghargaan

maupun balas budi yang dihitung berdasarkan nilai materinya. Orang pada

24 Ibid, 121
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umumnya takut berkorban, takut rugi namun mengharapkan sorga bahkan

orang-orang pada ragu akan perbuatannya apakah itu baik atau buruk, benar

atau salah sehingga sering mengabaikan kesempatannya untuk berbuat

mulia.25

Setelah Swah Loka masih terdapat tingkatan-tingkatan alam diatasnya

sebagai alam kebebasan. Alam diatas tingkatan swah loka sering disebut

sebagai alam ketuhanan atau Sunia Loka yaitu alam yang tidak lagi

dipengaruhi oleh hukum-hukum alam maya pada maupun hukum karma

antara kebaikan dan keburukan. Alam sunia ini terdiri dari empat lapisan alam

yaitu:

a. Tapa loka

b. Jana loka

c. Maha loka, dan

d. Satya loka.26

Atman yang bisa mencapai ala mini adalah atman yang telah mampu

menyeberangi lautan kehidupan melewati rintangan antara suka dan duka,

terbebas dari ikatan karma phala dan punar bawa. Mencapai tingkatan alam ini

adalah karena Atman telah mencapai Moksa, menunggalnya Atman dengan

Paraman Atman. Mencapai alam Moksa adalah berjenjang dan Sunia Loka

yang dicapai pun bertahap dari alam tingkat empat (Tapa Loka) hingga

25 Ibid
26 Ibid, 122.
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ketingkat tujuh sebagai alam kebenaran yang maha mutlak yang disebut Satya

Loka. Dengan meningkatnya pengetahuan ketuhanan yang dicapai akan

meningkatkan status kejiwaan yang dimiliki dan meningkatkan mencapai

alam kemoksaan. 27

Tuhan Yang Maha Esa dengan sifat-Nya yang maha banyak yang

harus diteladani untuk mencapai dan menyatu dengan sifat-Nya. Mencapai

salah satu sifat-Nya saja seperti mencapai keikhlasan tanpa pamrih bagaikan

Matahari menyinari dunia tanpa pilih kasih dan pamrih adalah mencapai alam

kebebabsan yaitu Moksa. Jadi alam Moksa dapat dicapai dengan

membebaskan diri dari segala keterikatan, terbebas dari ikatan hasil dari pada

karma baik maupun karma buruk, terbebas dari suka dan duka yaitu tidak

terlalu bersuka ria ketika mengalami keberuntungan juga tidak bersedih ketika

mengalami musibah bahkan kematian. Kemampuan untuk mencapai

kebebasan dari keterikatan adalah dengan mewujudkan kebebasan jiwa. Tanpa

memiliki jiwa yang besar tidak akan mungkin mencapai kebebasan. Jiwa yang

besar dibentuk oleh pengetahuan yang diterima dari pengalaman, dari guru

pembimbing dalam kelahiran demi kelahiran. Dengan memiliki pengetahuan

kemuliaan dan mencapai kebebasan jiwa kita menuju alam rohani yang

bertingkat-tingkat. 28

27 Ibid.
28 Ibid, 123.
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B. Akhir Kehidupan dalam Agama Hindu

Sesungguhnya, setiap agama yang ada dan berkembang di muka bumi

ini, bertitik tolak dari kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Banyak

hal yang harus mendorong kita harus percaya terhadap adanya Tuhan itu dan

berlaku secara alami. Adanya gejala atau kejadian dan keajaiban di dunia ini,

menyebabkan kepercayaan kita semakin mantap, bahwa semuanya itu pasti

ada sebab-musababnya. Sebab yang terakhir adalah Tuhan Yang Maha Kuasa.

Tuhanlah yang mengatur semua ini, Tuhan pula sebagai penyebab pertama

segala yang ada. Adanya pergantian siang menjadi malam, adanya kelahiran,

usia tua dan kematian, semua ini mengantarkan kita harus percaya kepada

Tuhan, bahwa Tuhanlah yang merupakan sumber dari segala yang terjadi di

alam semesta ini. 29

Karena agama itu adalah kepercayaan, maka dengan agama pula kita

akan merasa mempunyai suatu pegangan iman yang menambatkan kita pada

satu pegangan yang kokoh. Pegangan itu tiada lain adalah Tuhan, yang

merupakan sumber dan semua yang ada dan yang terjadi. Kepada-Nya kita

memasrahkan diri, karena tidak ada tempat lain dari pada-Nya tempat kita

kembali. Keimanan kepada Tuhan ini merupakan dasar kepercayaan agama

Hindu. Inilah yang menjadi pokok-pokok keimanan agama Hindu.30

29 Drs. Anak Agung Gde Oka Netra, Tuntunan Dasar Agama Hindu, (Denpasar:
Widya Dharma, 2009), 19.
30 Ibid.
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Adapun pokok-pokok keimanan dalam agama Hindu dapat dibagi

menjadi lima bagian yang disebut dengan Panca Sraddha, yaitu percaya

adanya Tuhan (Brahman/Hyang Widhi), percaya adanya Atman, percaya

adanya Hukum Karma Phala, percaya adanya Punarbhawa

(Reinkarnasi/Samsara) dan percaya adanya Moksa.31

1. Percaya Adanya Tuhan (Brahman/Hyang Widhi)

Percaya terhadap Tuhan, mempunyai pengertian yakni dan iman

terhadap Tuhan itu sendiri. Yakni dan iman ini merupakan pengakuan atas

dasar keyakinan bahwa sesungguhnya Tuhan itu ada, Maha Kuasa, Maha Esa

dan Maha Segala-galanya.32

Tuhan Yang Maha Kuasa, yang disebut juga Hyang Widhi (Brahman),

adalah Ia yang kuasa atas segala yang ada ini. Tidak ada apapun yang luput

dari kuasa-Nya. Ia sebagai Pencipta, sebagai pemeliharaan dan pelebur alam

semesta dengan segala isinya. Tuhan adalah sumber dan awal serta akhir dan

pertengahan dari segala yang ada. Di dalam Weda (Bhagawad Gita), Tuhan

(Hyang Widhi) bersabda mengenai hal ini, yaitu sebagai berikut:

Etadyonini bhutani, sarvani ‘ty upadhdaraya, aham kritsnasya jagatah,
prabhavad pralayas tatha. (Bh. G. VII. 6).
Artinya: “Ketahuilah, bahwa semua insan mempunyai sumber-sumber
kelahiran disini, aku adalah asal mula alam semesta ini demikian pula kiamat-
kelaknya nanti.33

31 Ibid.
32 Ibid, 20
33 G. Pudja MA.SH, Bhagawad Gita (Pancma Veda), (Surabaya: Paramita, 2005), 187
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Aham atma gudakesa, sarva bhutasaya sthitah, aham adis cha madhyam cha,
bhutanam anta eva cha. (Bh. G. X. 20).
Artinya: “Aku adalah Jiwa yang berdiam dalam hati segala insani, wahai
Gudakesa Aku adalah permulaan, pertengahan dan penghabisan dari makhluk
semua”.34

Yach cha ‘pi sarvabhutanam, bijam tad aham arjuna, na tad asti vina syan,
maya bhutam characharam. (Bh. G. X. 39).
Artinya: “ Dan selanjutnya apapun, oh Arjuna, Aku adalah benih dari segala
makhluk, tidak ada sesuatu pun bisa ada, bergerak atau tidak bergerak, tanpa
Aku”.35

Hyang Widhi berada di mana-mana Ia mengetahui segala. Tidak ada

suatu apapun yang tidak diketahui-Nya, tidak ada apapun yang dapat

disembunyikan dari-Nya. Ia adalah saksi agung akan segala yang ada, saksi

agung segala gerak-gerik manusia.36

Eko devas sarva-bhutesu gudhas sarva vyapi, sarva bhutantar-atma

karmadhyaksas, savabhutadhivasas aksi ceta kevalo nirgunasca.

Artinya: “Tuhan yang Tunggal berada gaib berada pada semua makhluk,

menyusupi segala, inti hidupnya semua makhluk, hakim semua perbuatan,

yang berada pada semua makhluk, saksi yang mengetahui, yang tunggal,

bebas dari kualitas apapun.37

Demikian kemahakuasaan Hyang Widhi maka kita tidak mungkin lari

dari manapun untuk menyembunyikan segala perbuatan kita. Alam semesta

ini tunduk pada satu hukum yang berlaku baginya. Hokum itu disebut Rta.

34 Ibid, 258.
35 Ibid, 269.
36 Prof. Dr. IBG. Yudha Triguna, M.S. Swastikarana, Pedoman Ajaran Hindu Dharma,
(Jakarta: PT. Mabhakti 2013), 111.
37 Ibid.



81

Tanpa Rta, mungkin saja alam ini semesta ini akan berbenturan. Kenyataanya

benda-benda angkasa beredar teratur harmonis. Karena itu Rta harus satu,

Hyang Widhi adalah pendukung Rta itu, disebut Rtawan. Karena Rta satu

maka Rtawan pun satu.38

Dalam nyayian ini Tuhan adalah agni dinamakan dengan Brahman,

Indra, Wisnu, Waruna, Mitra, Amsa, Twastar, Rudra, Maruts, dan lain-lain.

Semua dewa-dewa ini adalah sesungguhnya Agni sendiri. Selain Agni,

kadang-kadang semua dewa dinyatakan menyatu dalam Indra, kadang satu

dewa digambarkan sebagai semua dewa.39

Dalam nyanyian berikut semua dewa disamakan dengan Tat (itu) dan

Tat adalah Prajapati.

Tad eva Agnis tad adityas, tad Vayus tad U Candramah, tad eva Sukra tad

Brahman, ta apah sa prajapatih. (Yajur Weda  XXXII. 1).

Artinya: “Agni adalah itu, Aditya adaah itu, Vayu adalah itu, Candrama adaah

itu, Sukra adalah itu, Brahman adaah itu, Apah adalah itu, Ia adalah

prajapati.40

Karena Tuhan tidak terjangkau oleh pikiran, maka orang

membayangkan bermacam-macam sesuai dengan kemampuannya. Tuhan

yang tunggal (Esa) itu dipanggilnya dengan banyak nama sesuai dengan

fungsinya. Ia dipanggil Brahman sebagai pencipta, Wisnu sebagai pemelihara

38 Ibid.
39 Ibid.
40 Ibid.
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dan Siwa sebagai pemralina. Banyak lagi panggilanNya yang lain. Ia Maha

Tahu, berada dimana-mana. Karena itu tidak ada apapun yang dapat kita

sembunyikan dihadapan-Nya. Orang-orang menyebahnya dengan bermacam-

macam cara pada tempat yang berbeda-beda. Kepada-Nyalah orang

menyerahkan diri, mohon perlindungan dan petunjukNya agar ia menemukan

jalan terang dalam mengarungi hidup ini.41

2. Percaya Adanya Atman

Atman adalah percikan kecil dari Paramatman (Hyang

Widhi/Brahman). Atman di dalam badan manusia disebut Jiwatman, yang

menyebabkan manusia itu hidup. Atman dengan badan adalah laksana kusir

dengan kereta. Kusir adalah Atman yang mengemudikan dan kereta adalah

badan. Demikian Atman itu menghidupi sarwa prani (makhluk) di alam

semesta ini.42

“Angusthamatrah Purusan nataratman, Sada jananam hrdaya samnivish that,
Hrada mnisi manasbhiklrto, yaetad, viduramrttaste bhavanti”. (Upanisad)
Artinya: “Ia adalah jiwa yang paling sempurna (Purusan), Ia adalah yang
paling kecil, yang menguasai pengetahuan, yang bersembunyi dalam hati dan
pikiran, mereka yang mengetahuinya menjadi abadi.43

Satu That yang berembunyi dalam setiap makhluk yang menghadapi

semuanya, yang merupakan jiwa semua makhluk, raja dari semua perbuatan

pada semua makhluk, saksi yang mengetahui dan tunggal. Demikianlah

41 Drs. Anak Agung Gde Oka Netra, Tuntunan Dasar Agama Hindu, 24.
42 Ibid, 25.
43 Ibid.
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Atman merupakan percikan-percikan kecil dari Pramatman (Tuhan) yang

berada disetiap makhluk hidup. Atman adalah bagian dari pada Tuhan,

bagaikan titik embun yang berasal dari penguapan air laut, karena ada

pengaruh dari suatu temperature tertentu. Seperti halnya juga percikan-

percikan sinar yang berasal dari matahari, kemudian terpencar menerangi

segala pelosok alam semesta ini. Atau dapat diumpamakan Hyang Widhi

(Brahman/Tuhan) adalah sumber tenaga listrik yang dapat menghidupkan bola

lampu besar atau kecil di manapun ia berada. Bola lampu di sini dapat di

umpamakan sebagai tubuh setiap makhluk dan aliran listriknya adalah

Atman.44

Oleh karena karena Atman itu merupakan bagian dari Brahman

/Hyang Widhi, maka Atman pada hakekatnya memiliki sifat yang sama

dengan sumbernya, yakni Brahman itu sendiri. Atman bersifat sempurna dan

kekal abadi, tidak mengalami kelahiran dan kematian, bebas dari suka dan

dukha.45 Menurut Weda (Bh. G. II. 23, 24 dan 25), sifat-sifat Atman

dinyatakan sebagai berikut :

Nai ‘nam chindanti sastrani, nai ‘nam dahati pavakah na chai ‘nam
kledayanti apo na soshayati marutah. (Bh. G. II. 23).
Artinya: “Senjata tidak dapat melukai Dia, dan api tidak dapat membakar-
Nya, angin tidak dapat mengerikan Dia, dan air tidak bisa membasahiNya.46

Achchhedyo ‘yam adahyo ‘yam, akledyo ‘soshya eva cha, nityah sarvagatah
sthanur, achalo ‘yam sanatanah. (Bh. G. II. 24).

44 Ibid.
45 ibid
46 G. oudja MA. SH, Bhagawad Gita (Pancama Veda) 45,
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Artinya: “Dia tidak dapat dilukai, dibakar, juga tidak dapat dikeringkan dan
dibasahi, Dia adalah abadi, tiada berubah, tidak bergerak, tetap selama-
lamanya.47

Avyakto ‘yam achityo ‘yam, avikaryo ‘yam uchyate, tasmad evam viditvai
‘nam, na ‘nusochitum arhasi. (B.h. G. II. 25).
Dia dikatakan tidak termanifestasikan, tidak dapat dipikirkan, tidak berubah-
ubah, dan mengetahui halnya demikian engkau hendaknya jangan berduka.48

Yang dimaksud dengan “Dia” dan “Nya” dalam sloka di atas adalah

Atman itu sendiri. Dia mengatasi segala elemen materi, kekal abadi, dan tidak

terpikirkan. Oleh karena itu Atman (Jiwatman) tidak dapat menjadi subyek

ataupun obyek dari pada perobahan-perobahan yang dialami oleh pikiran,

hidup dan badan jasmani. Karena semua bentuk-bentuk yang dialami ini bisa

berubah, datang dan pergi, tetapi jiwa itu tetap langgeng untuk selamanya.49

Dari uraian sloka di atas, ada beberapa sifat Atman yang penting disni

adalah : Achodya (tak terlukai oleh senjata), Adahya (tak terbakar oleh api),

Akledya (tak terkeringkan oleh angin), Acesyah (tak terbasahkan oleh air),

Nitya (abadi), Sarwagatah (di mana-mana ada), Sthanu (selalu sama),

Awyakta (tak dilahirkan), Achintya (tak terpikirkan), dan Awikara (tak

berubah dan sempurna tidak laki-laki atau perempuan). 50

Perpaduan Atman dengan badan jasmani, menyebabkan makhluk itu

hidup. Atman yang menghidupi badan disebut Jiwatman. Pertemuan Atman

dengan badan jasmani ini menyebabkan Dia terpengaruh oleh sifat-sifat maya

47 Ibid, 46.
48 Ibid, 46-47.
49 Drs. Anak Agung Gde Oka Netra, Tuntunan Dasar Agama Hindu, 26.
50 Ibid.
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yang menimbulkan awidya, yang menyebabkan ketidak sempurnaannya.

Atman itu tetap sempurna, tetapi manusia itu sendiri tidaklah sempurna.

Manusia tidak luput dari hukum lahir, hidup dan mati. Walaupun manusia itu

mengalami kematian namun Atman itu tidak akan bisa mati. Hanya badan

yang mati dan hancur, sedangkan Atman tetap kekal abadi.51

Vasamsi jirnani yatha vihaya, navani grihnati naro ‘parani tatha sarirani
vihaya jirnany, anyani samyati navani dehi. (Bh. G. II. 22)
Artinya: “Ibarat orang yang meninggalkan pakaian lama dan
menggantikannya dengan yang baru, demikian jiwa meninggalkan badan tua
dan memasuki jasmani yang baru.52

Jiwatman yang terbelenggu berpindah dari satu badan yang lain. Setiap

kelahirannya membawa badan, hidup dan pikiran yang terbentuk dari pada

prakerti menurut evolusinya dimasa yang lalu dan kebutuhannya dimasa yang

akan datang. Apabila badan jasmani yang menjadi tua dan hancur, maka alam

pikiran sebagai pembalut jiwa merupakan kendaraan baginya untuk

berpindah-pindah dari saru badan ke badan yang lain yang disebut reinkarnasi

atau punarbawa sesuai dengan karmaphalanya (hasil perbuatannya di dunia).

Karena itu Atman tidak akan selalu dapat kepada asalnya yaitu ke

Paramatman. Orang-orang yang berbuat baik di dunia akan menuju Sorga dan

yang berbuat buruk akan jatuh ke Neraka. Di Neraka Jiwatman itu mendapat

siksaan sesuai dengan hasil perbuatannya. Karena itulah penjelmaan terus

berlanjut sampai Jiwatman sadar akan hakekat dirinya sebagai Atman, terlepas

51 Ibid, 27
52 G. oudja MA. SH, Bhagawad Gita (Pancama Veda), 45.
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dari pengaruh awidya dan mencapai Moksa yaitu kebahagiaan dan kedamaian

yang abadi serta kembali bersatu kepada asalnya.53

3. Percaya Adanya Hukum Karmaphala

Kata karma berasal dari bahasa Sanskerta, dari asal kata kr yang

artinya membuat. Karma berarti perbuatan. Phala artinya buah. Karma Phala

menganut hukum kasualitas, yaitu segala sebab akan membawa akibat. Segala

perbuatan atau Karma akan menghasilkan buah perbuatan atau phala. Hukum

rantai sebab akibat ini disebut Hukum Karma.54

Akaranam katbam karyam, Samsaretra bhavisyasti. (Dewi Bhagawata 1,5,

74).

Artinya: “Mungkinkah (suatu) perbuatan tiada sebab (dan akibatnya) di dalam

(lingkaran) samsara (lahir dan mati) disini.

Karma phala ngaran ika, Phalaning gawe hala hayu. (Slokantara 68)

Artinya: “Karma phala artinya akibat (phala), dari buruh (suatu) perbuatan

(karma). Subhasubha Karma (Subhasubha Prawrtti).55

Baik buruk perbuatan (subha asubha karma) akan membawa akibat.

Baik saat hidup ini, atau diakhirat nanti. Karmaphala Tatwa mengajarkan kita

untuk percaya bahwa perbuatan baik akan berpahala baik, dan perbuatan

buruk, buruk pula pahalanya. Wejangan Karma Phala mengajarkan untuk

53 Drs. Anak Agung Gde Oka Netra, Tuntunan Dasar Agama Hindu, 27-28.
54 Prof. Dr. IBG. Yudha Triguna, M.S. Swastikarana, Pedoman Ajaran Hindu Dharma, 116.
55 Ibid, 117.
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selalu berpikir, berkata dan bertingkah laku yang baik terarah berdasarkan

etika dan dharma, menghindari perbuatan buruk dan jahat.56

Tidak ada perbuatan sekecil apapun yang luput dari hasil atau phala,

langsung maupun tidak langsung pahala itu pasti akan datang. Kita percaya

bahwa perbuatan yang baik atau subha karma membawa hasil yang

menyenangkan. Karma yang buruk atau asubha karma akan membawa hasil

yang buruk pula.

Perbuatan buruk atau asubha karma menyebabkan Atman jatuh ke

Neraka, dimana ia mengalami segala macam siksaan. Bila hasil perbuatan

jahat itu sudah habis di derita, maka ia akan menjelma kembali ke dunia

sebagai binatang atau manusia sengsara (Neraka Syuta). Namun, jika

perbuatan baik yang dilakukan, maka berbagai kebahagiaan akan di nikmati di

Sorga. Manakala hasil perbuatan baik sudah habis dinikmati, kelak akan

menjelma kembali sebagai orang yang bahagia dengan mudah ia mendapatkan

pengetahuan yang utama. Karma Phala dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

1. Sancita Karma Phala, adalah pahala perbuatan pada kehidupan terdahulu

yang belum habis dinikmati, dan masih merupakan benih yang bisa

menentukan perjalanan hidup kita sekarang. Jika pada kehidupan terdahulu

berbuat baik, maka akan baik pula pahalanya di kehidupan sekarang.

2. Prarabda Karma Phala, adalah pahala perbuatan pada kehidupan sekarang

akan diterima pada kehidupan sekarang pula, tanpa menunggu kehidupan

56 Ibid.
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yang akan datang. Sekarang kita berbuat jahat, tidak lama kemudian akan

menerima hasil perbuatannya.

3. Kriyamana Karma Phala, adalah pahala dari perbuatan yang tidak dapat

dinikmati langsung pada kehidupan saat berbuat. Tetapi, phala dari

perbuatan pada kehidupan sekarang akan dan di terima pada kehidupan

yang akan datang, setelah orangnya mengalami proses kematian serta

pahalanya diterima dikelahiran berikutnya.57

Dengan pengertian tiga macam Karmaphala itu maka jelaslah, cepat

atau lambat, dalam kehidupan sekarang atau nanti, segala pahala perbuatan itu

pasti diterima karena sudah merupakan hukum sebab akibat. Karmaphala

mengantarkan roh (Atman) masuk Surga atau masuk Neraka. Bila dalam

hidupnya itu selalu berkarma baik maka pahala yang didapat adalah Surga,

sebaliknya bila hidupnya itu selalu berkarma buruk maka hukuman nerakalah

yang diterimanya. Dalam pustaka-pustaka dan cerita-cerita keagamaan

dijelaskan bahwa surga artinya alam atas, alam sukma, alam kebahagiaan, alam

yang serba indah dan serba mengenakkan. Neraka adalah alam hukuman,

tempat roh atau Atman mendapat siksaan sebagai hasil dan perbuatan buruk

selama masa hidupnya. Selesai menikmati surga atau neraka, roh atau Atman

akan mendapatkan kesempatan mengalami penjelmaan kembali sebagai karya

penebusan dalam usaha menuju Moksa. 58

57 Ibid.118.
58 Khotimah, Agama Hindu dan Ajaran-ajarannya, (Pekanbaru: Daulat Riau, 2013), 96.
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Salah satu dari Panca Sradha adalah adalah hukum Karma Phala

dimana hukum Karma Phala ini merupakan filsafat yang mengandung etika

yang artinya bahwa umat agama Hindu percaya akan hasil dari suatu perbuatan.

Karma yang tidak akan dapat kita nikmati pada kehidupan saat ini, akan tetapi

hasilnya akan dapat dipetik pada reinkarnasi dan penjelmaan dimasa

mendatang. Dengan demikian seseorang pada kehidupan sekarang akan

termotivasi untuk senantiasa berbuat baik dan selalu berbuat benar demi

kebaikannya pada kehidupan mendatang. Dalam pandangan agama Hindu

bahwa kelahiran kembali tersebut adalah sebagai bagian dan konsepsi mendasar

dalam agama Hindu yang disebut dengan Pancha Sradha. Pancha berarti lima

dan Sradha keyakinan, jadi Pancha Sradha adalah lima dasar keyakinan bagi

umat Hindu. Adapun kelima bagian tersebut salah satunya adalah karma dan

kelahiran kembali secara lengkap dapat diuraikan dengan menyebutkan percaya

adanya hukum Karma Phala, percaya adanya Punarbawa/kelahiran kembali dan

percaya adanya Moksa, sebagai tujuan tertentu dalam agama Hindu.59

Dengan demikian agama Hindu menjelaskan konsep Punarbawa yang

merupakan kelahiran kembali, kelahiran kembali  diyakini sebagai bagian dan

proses bekerjanya hukum karma tersebut. Seseorang yang masih sangat terikat

dengan kehidupan keduniawian senantiasa terlahir kembali dan menjelma

dalam dunia ini sampai dirinya terbebas dari ikatan karma dan mendapatkan

59 Ibid, 97
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kebebasan yang disebut dengan Moksa “ Moksartham Jaghadita Ya Ca Iti

Dharmah”.60

Hal ini menunjukkan bahwa karma merupakan perbuatan manusia di

dunia akan selalu berhubungan dimana perbuatan baik akan menimbulkan

akibat baik, dan perbuatan jahat akan mengakibatkan timbulnya kejahatan.

Dalam kitab suci abaradh Aranyaka Upanisad dikatakan: hukum diartikan sama

dengan “kebenaran”. Hukum adalah  ketentuan-ketentuan atau peraturan-

peraturan yang harus diatasai sekelompok manusia, serta memberikan

hukuman/ancaman terhadap seseorang yang melanggarnya baik itu berupa

hukuman atau denda. Hukuman karmaphala tersebut merupakan filsafat yang

mengandung etika, artinya bahwa umat Hindu percaya akan hasil dalam suatu

perbuatan. Karma yang tidak akan dapat di nikmati pada kehidupan saat ini,

akan tetap didapat hasilnya atau dipetik pada reinkarnasi dan penjelmaan di

masa mendatang. Dengan demikian seseorang pada kehidupan sekarang akan

termotivasi untuk senantiasa berbuat baik dan selalu berbuat benar, demi

kehidupannya mendatang.

Ancaman hukuman karma yang lainnya adalah dalam pandangan

Hindu hukuman karma tidak hanya menjelma sebagai manusia, melainkan

akibat dosa yang teramat dalam mengakibatkan kelahiran terburuk bisa terjadi,

misalnya menjadi ular, dan bahkan menjadi tumbuh-tumbuhan. Dalam

60 ibid
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Sarasmuccaya dikatakan bahwa menjadi manusia kehidupan ini akan dapat

diperbaiki untuk kehidupan mendatang yang lebih baik.61

4. Percaya adanya Punarbhawa/Samsara

Kata Punarbhawa terdiri dari dua kata Sanskerta yaitu “punar” (lagi)

dan “bhawa” (menjelma). Jadi Punarbhawa adalah keyakinan terhadap

kelahiran yang berulang-ulang ini membawa akibat suka dan duka. Punarbhawa

atau samsara terjadi oleh karena jiwa Atman masih dipengaruhi oleh Wisaya

dan Awidya sehingga kematiannya akan diikuti oleh kelahiran kembali. Segala

perbuatan ini menyebabkan adanya bekas (wasana) pada jiwa Ataman. Bekas-

bekas perbuatan (karma wasana) itu ada bermacam-macam, jika yang melekat

bekas-bekas keduniawian maka jiwa Atman akan lebih cenderung dan gampang

ditarik oleh hal keduniawian sehingga jiwa Atman itu lahir kembali.

Karmabhumiriva Brahman, phlabhunirasau mata. Iha vat kurute karma tat
paratroblutjyate.( S.S. 7)
Artinya: “Sebab sebagai manusia sekarang ini adalah akibat baik dan
buruknyakarma itu juga yang akhirnyadinikmatilah karma phala itu. Artinya
baik buruk itu sekarang akhirnya terbukti hasilnya, selesai menikmatinya.
Menjelmalah kembali Ia, mengikuti sifat karma phala. Wasana berarti sengsara,
sisa-sisa yang ada dari bau sesuatu yang tinggal bekas-bekasnya raja yang
diikuti hukuman yaitu jatuh dari tingkatan sorga maupun dari kawah neraka,
adapun perbuatan baik ataupun buruk yang di lakukan diakhirat, tidaklah ia
berakibat sesuatu apapun. Oleh karena yang sangat menentukan adalah
perbuatan baik dan buruk yang dilakukan sekarang juga.62

Karma dan punarbawa ini merupakan suatu proses yang terjalin erat

satu sama lain. Secara singkat dapat dikatakan bahwa karma adalah perbutan

61 Ibid, 99.
62 I Nyoman Kajeng, DKK, Sarasamuccaya, (Surabaya: Paramita 2005), 10.
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yang meliputi segala gerak, baik pikiran, perkataan maupun tingkah laku.

Sedangkan punarbawa adalah kesimpulan dari semua karma itu yang terwujud

dalam penjelmaan tersebut. Setiap karma, yang dilakukan atas dorongan

acuba karma akan mnimbulkan dosa dan Atman akan mengalami neraka serta

dalam punarbawa yang akan datang akan mengalami penjelmaan dalam

tingkat yang lebih rendah, sengsara atau menderita dan bahkan akan menjadi

makhluk yang lebih rendah tingkatannya. Sebaliknya, setiap karma yang

dilakukan berdasarkan chubakarma akan mengakibatkan Atman menuju sorga

dan jika menjelma kembali akan mengalami tingkat penjelmaan yang lebih

sempurna atau lebih tinggi.63 Di dalam Weda (S.S. 48), dinyatakan sebagai

berikut:

“Adharmarucayo mandas , Triyaggatiparayanah, Krocchram
yonimanuprapya, Na windanti sukham janah”.
Artinya: “ Adapun perbuatan orang yang bodoh, senantiasa tetap berlaku
menyalahi dharma, setelah ia lepas dari neraka, menitislah ia menjadi
binatang, seperi biri-biri, kerbau dan lain sebagainya, bila kelahirannya
kemudian meningkat ia menitis menjadi orang yang hina, sengsara,
diombang-ambingkan kesedihan dan kemurungan hati, dan tidak mengalami
kesenangan.64

Sedangkan orang yang selalu berbuat baik (Chubhakarma),

Sarasamuccaya menyebutkan :

“Adapun orang yang selalu melakukan karma baik (cubha karma), ia

dikemudian hari akan menjelma dari sorga, menjadi orang yang tampan

(cantik), berguna, berkedudukan tinggi, kaya raya, dan berderajat mulia.

63 Drs. Anak Agung GDE Oka Netra, Tuntunan Dasar Agama Hindu. 33.
64 I Nyoman Kajeng, DKK, Sarasamuccaya, 39.



93

Itulah hasil yang didapatkannya sebagai hasil (phala) dari perbuatan yang

baik”.

Jadi, dengan keyakinan akan adanya Punarbawa ini maka orang harus

sadar, bahwa bagaimana kelahirannya tergantung dari karma wasananya.

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

berbahagia, berbadan sehat dan berhasil cita-citanya. Sebaliknya bila orang

yang membawa karma yang buruk, ia akan lahir menjadi orang yang

menderita. Oleh karena itu kelahiran kembali ini adalah kesempatan untuk

memperbaiki diri untuk meningkat ketaraf yang lebih tinggi.65

Iyam hi yonihprathama, Yam prapya jagatipate, Atmanam cakyate tratum,
Karmambhih cubhalaksanaih. (S.S. 4)
Menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama: sebabnya
demikian, karena ia dapat menolong dirinya sendiri dari keadaan sengsara
(lahir dan mati berulang-ulang) dengan jalan berbuat baik, demikianlah
keuntungannya dapat menjelma menjadi manusia.66

Sophanaphutam swargasya, Manusyam prapya durlahham,, Tathamanam
samadyad, Dhwamsetana purna yatha (S.S. 6)
Kesimpulannya, pergunakanlah dengan sebaik-baiknya kesempatan menjelma
menjadi manusia itu, kesempatan yang sunggu sulit diperoleh, yang
merupakan tangga untuk pergi kesorga: segala sesuatu yang menyebabkan
tidak jatuh lagi, itulah hendaknya dilakukan.67

Diantara semua makhluk hidup yang ada didunia ini, manusia adalah

makhluk yang utama. Ia dapat berbuat baik maupun buruk, serta dapat

melebur perbuatannya yang buruk dengan perbuatan yang baik. Oleh karena

itu seseorang sepatutnya bersyukur dan berbesar hati lahir sebagai manusia

65 Drs. Anak Agung GDE Oka Netra, Tuntunan Dasar Agama Hindu. 34.
66 I Nyoman Kajeng, DKK, Sarasamuccaya. 9.
67 Ibid. 10.



94

karena sungguh tidaklah mudah dapat dilahirkan menjadi manusia sekalipun

manusia hina.68

Itulah sebabnya, maka seseorang hendaknya dapat menghargai dan

menggunakan kesempatan yang sangat berharga ini untuk membebaskan diri

dari kesengsaraan dan menuju kebahagiaan yang abadi yang disebut moksa

atau kelepasan. Jika kebajikan yang diperbuat maka hidupnya akan

meningkat, tetapi jika dosa yang dilakukan sudah pasti akan jatuh ke neraka.

Jadi setiap kali kelahiran sebagai manusia patutlah digunakan sebaik-baiknya

untuk meningkatkan hidup kejenjang yang lebih mulia dan luhur.69

Begitulah orang yang belum bersatu dengan Brahman atau mencapai

moksa mereka akan dilahirkan berulang-ulang untuk menebus segala apa yang

mereka lakukan selama di dunia.

5. Percaya Adanya Moksa

Tujuan hidup Umat Hindu ialah mendapatkan kebahagiaan lahir dan

batin, moksartham jagathita. Kebahagiaan batin yang terdalam adalah

bersatunya Atman dengan Brahman, yang disebut Moksa. Moksa atau mukti

berarti kebebasan, kemerdekaan. Merdeka atau terlepas dari ikatan karma,

kelahiran, kematian, dan belenggu maya/penderitaan keduniawian.70

Moksa adalah tujuan terakhir seluruh umat Hindu. Menjalankan

sembahyang batin dengan Dharma (cipta kasih), Dhyana (memusatkan cipta),

68 Drs. Anak Agung GDE Oka Netra, Tuntunan Dasar Agama Hindu. 34.
69 Ibid. 35.
70 Prof. Dr. IBG. Yudha Triguna, M.S., Swastikarana Pedoman Ajaran hindu Dharma, 120.
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dan Semadi (mengheningkan cipta), manusia berangsur-angsur akan dapat

mencapai tujuan hidupnya yang tertinggi ialah bebas dari ikatan keduniawian,

untuk bersatunya Atman dengan Brahman.71

Bahunam janmanam ante, Jnanavan mam prapadyate, Vasudevah sarwam iti
Sa mahatma sudurlabhah (Bh. G. VII.19).
Pada akhir dari banyak kelahiran orang yang bijaksana menuju kepada Aku,
karena mengetahui bahwa Tuhan adalah semuanya yang ada.72

Banyak makhluk akan lahir dan mati, serta hidup kembali tanpa

kemauannya sendiri. Akan tetapi masih ada satu yang tidak terlihat dan kekal,

tidak binasa di kala makhluk binasa. Suatu zat tertinggi yang tidak terlihat dan

kekal itulah harus menjadi tujuan yang utama, agar tidak mengalami

penjelmaan ke dunia. Itulah tempat-Ku yang tertinggi, oleh karenanya haruslah

berusaha demi Aku. Jika engkau selalu ingat kepada-Ku, tidak usah disangsikan

engkau akan kembali kepada-Ku.73

Agar tercapai tujuan hidup itu orang harus selalu bergulat, berbuat baik

sesuai dengan ajaran agamanya. Weda telah menyediakan bagaimana caranya

orang melaksanakan pelepasan dirinya dari ikatan maya dan akhirnya Atman

dapat bersatu dengan Brahman, sehingga penderitaan dapat terkikis habis dan

tidak lagi menjelma kedunia ini, sebagai hukuman, tetapi sebagi penolong

sesama manusia, sebagai penyelamat alam beserta isinya.74

71 Ibid.
72 G. Pudja MA. SH, Bhagawad Gita (Pancama Veda), 195.
73 Prof. Dr. IBG. Yudha Triguna, M.S., Swastikarana Pedoman Ajaran hindu Dharma, 121.
74 Ibid.
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Di dalam kerohanian Hindu terdapat jalan untuk mencapai

kesempurnaan yaitu Dharma Moksa, tekun menghubungkan pemusatan

pemikiran pada Hyang Widhi yang disebut jalan Yoga. Alam Moksa

sesungguhnya bias juga dicapai kehidupan ini. Keadaan bebas di alam

kehidupan ini disebut jiwa Mukti atau Moksa semasa masih hidup. Moksa

sering juga diartikan bersatunya kembali Atman dengan Parama Siwa. Di alam

ini tanpa kesengsaraan, yang ada hanya kebahagiaan, sukha tan pawali dukha.75

Syarat utama untuk mencapai alam Moksa adalah berbakhti pada

dharma dengan pikiran suci. Kesucian pikiran adalah jalan untuk mencapai

anugrah utama Hyang Widhi. Ibarat sepotong besi tanpa karat, akan sangat

mudah ditarik magnet, demikian sebaliknya. Moksa merupakan tujuan akhir

yang harus diraih penganut Hindu sejati. Ini dirumuskan dengan kalimat indah:

“Mokshartam Jagathita ya ca iti Dharma”.

Kebahagiaan jasmani dan rohani dapat dicapai melalui Catur Marga.

Empat jalan menuju moksa yaitu:

1. Jnana Marga, yaitu jalan keselamatan mealui pengetahuan akan kebenaran

yang tinggi.

2. Karma Marga, yaitu jalan keselamatan dengan penaklukan kehendak

sendiri kepada tujuan Tuhannya.

3. Bhakti Marga, yaitu jalan keselmatan melalui kasih dan pemujaan kepada

jiwa atau purusa yang tinggi.

75 Ibid, 122.
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4. Raja Yoga, yaitu menyatu diri dengan Tuhan melalui pertapaan, Yoga dan

samadi.76

Oleh karenanya, setiap umat Hindu diharapkan dapat meyakini eksistensi

Tuhan dengan bersikap kasih agar Tuhan dapat melepaskannya dari dosa.

Umat Hindu diwajibkan untuk melepaskan Jnanan Marga melalui

pengetahuan yang didapat dan juga dengan rasa cinta. Untuk melakukan

Jnana marga ini setiap umat Hindu diharapkan mampu menjalankan yoga.

Dengan demikian, seseorang yang telah mencapai moksa, tidak lahir

lagi kedunia, karena tidak ada apapun yang mengikatnya. Dan akan bersatu

dengan Brahman.

76 Husainy Ismail, Gejala-gejala Agama, (Banda Aceh: Seri Penerbit Ilmiah, 1995), 93.


