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ABSTRACT
Tattwa Sanghyang Mahājñāna is one of the Śiwa tattwa’s scripture, which teaches about
ātma jñana (knowledge of one's own nature) to achieve kalêpasan through the path of jñana sandhi
(yogic knowledge). There has been no research on the meaning of Brahmawidyā teachings in the
Tattwa Sanghyang Mahājñāna, so research is needed. Besides that no one has researched it, it is
also considered the Tattwa Sanghyang Mahājñāna as an old and complete text as a source of
Brahmawidyā teachings, especially Úiwa Siddhānta. This study aims to determine the meaning of
Brahmawidyā teachings in the Tattwa Sanghyang Mahājñāna. To analyze the meaning of the
teachings, the hermeneutic theory is used, so that it is easy to understand according to the current
context. The method used in this research is a literature study with a qualitative research type
approach. The results of the study found several meanings, including: 1) The meaning of selfcontrol, explaining the ability or effort to control materialistic elements that can affect the quality
of the soul. 2) The meaning of surrender to God (Īśwarapranidhāna), explains the form of effort
in getting closer to Lord Śiwa. 3) The meaning of spiritual awareness, explains the awareness that
is achieved by the soul and is not trapped in material or worldly elements. 4) The meaning of
liberation, namely the detachment from the world which in the context of Hinduism is called mokṣa
or kalêpasan.
Key words: Brahmawidyā, Tattwa Sanghyang Mahājñāna
karya mahārṣi, kawi wiku, yogiśvara.
Śiwānanda (2003:19) menyebutkan bahwa
śāstra smṛti diketemukan dalam Śruti dan
didasarkan pada ajaran Weda. Smṛti dalam
autoritasnya berkedudukan sesudah Śruti,
yang menjelaskan dan mengembangkan
dharma. Karya-karya yang secara jelas
disebut smṛti adalah kitab undang-undang
atau hukum, yaitu Dharmaśāstra. Smṛti
dalam arti yang lebih luas meliputi semua
śāstra-śāstra Hindu kecuali Weda Śruti.
Suśāstra Hindu yang disusun oleh
para mahārṣi merupakan tafsir dari Weda

I PENDAHULUAN
Sumber utama ajaran agama Hindu
adalah Weda atau disebut juga dengan
Śruti (yang terdengar). Maksudnya bahwa
Weda adalah sebagai sabda Brahman
(wahyu Tuhan). Penerima wahyu disebut
mahārṣi (åûi agung) yaitu seorang yang
merealisasikan mantra (mantra dṛṣṭah).
Sumber kedua ajaran Agama Hindu adalah
Smṛti (kitab yang disusun berdasarkan
ingatan) yang digolongkan kedalam
suśāstra Hindu. Suśāstra Hindu bukan
wahyu Tuhan Yang Maha Esa, melainkan
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dengan tujuan agar umat lebih mudah
untuk memahami Weda karena sifatnya
yang rahasyam (rahasia). Leluhur umat
Hindu di Bali banyak mewariskan teksteks Brahmawidyā (teologi Hindu) lewat
lontar-lontar tattwa, dengan demikian
dapat dimaknai bahwa Brahmawidyā
harus dipahami oleh umat Hindu, karena
tidak mungkin śradha (keyakinan) dapat
berdiri
tegak
jika
landasan
Brahmawidyānya tidak kokoh.
Ada beberapa peneliti yang sudah
menaruh perhatian untuk mengkaji
Brahmawidyā, seperti: (1) Donder (2006)
dalam bukunya berjudul Brahmawidyā:
Teologi Kasih Semesta diterbitkan oleh
Paramita; (2) Sukayasa dan Sarjana (2013)
dalam
penelitiannya
yang
sudah
diterbitkan menjadi buku berjudul
Brahmawidyā: Studi Teks Tattwa Jñana;
(3) Tagel (2015) disertasinya berjudul:

“Teologi Hindu Dalam Teks Siwagama
dan Implementasinya di Kota Denpasar”;
(4) Ananda (2016) dalam disertasinya
berjudul “Teo-Filosofi Dalam Teks
Wrhaspati Tattwa: Struktur dan Hakekat
serta kontekstualisasinya Bagi Sulinggih
di Kota Denpasar”
Demikian beberapa peneliti yang
sudah
menaruh perhatian terhadap
Brahmawidyā, namun belum ada yang
melakukan penelitian makna ajaran
Brahmawidyā dalam Tattwa Sanghyang
Mahājñana.
Tattwa
Sanghyang
Mahajnana adalah salah satu lontar Úiwa
Tattwa yang mengajarkan ātma jñana
(pengetahuan tentang hakekat diri) untuk
mencapai kalepasan melalui jñana sandhi
(pengetahuan yoga). Oleh karena itu
peneliti mencoba mengkaji makna ajaran
Brahmawidyā dalam Tattwa Sanghyang
Mahājñāna.

II METODE PENELITIAN
Penelitian ini mengkaji makna
ajaran Brahmawidyā dalam Tattwa
Sanghyang
Mahājñāna
dengan
menggunakan pendeketan jenis penelitian
kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan
penelitian yang dilakukan berdasarkan
paradigma, strategi dan implementasi
model secara kualitatif. Sumber data
primer dari penelitian ini yaitu teks yang
bersumber
dari
buku
berjudul
Tattwajñāna and Mahājñāna (two Kawi
philosophical texts). Kemudian sumber
data skunder berasal dari sumber
pendukung. Setelah pemilihan data baik
data primer maupun data skunder, maka
data dikumpulkan dengan teknik studi
kepustakaan. Setelah data terkumpul,
maka data dianalisis dengan teknik
analisis data. Analisis data adalah proses

menyusun,
mengkategorikan
data,
mencari pola atau tema dengan maksud
untuk memahami maknanya (Azwar,
2001: 12).
Dalam menafsirkan teks
digunakan metode hermeneutika untuk
mendapatkan makna ajaran Brahmawidyā
dalam Tattwa Sanghyang Mahājñana.
Kaelan
(2005:298)
mengungkapkan
bahwa metode hermeneutika digunakan
untuk menangkap makna esensial, sesuai
dengan konteksnya. Tingkat penangkapan
makna esensial dilakukan pada waktu
proses pengumpulan data. Setelah data
terkumpul peneliti melakukan analisis
dengan melakukan penafsiran terhadap
data, sehingga esensi makna dapat
ditangkap dan dipahami sesuai konteks
waktu sekarang.

III. PEMBAHASAN
utuh
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Mahājñāna, maka sangat memungkinkan
akan memperoleh pengetahuan tentang
makna ajaran Brahmawidyā untuk
mencapai kalĕpasan. Oleh karena itu,
kesatuan makna ajaran Brahmawidyā
dalam Tattwa Sanghyang Mahājñāna
diuraikan sebagai berikut:

Petikan śloka 15 di atas
menguraikan tentang pengendalian diri
yang diumpamakan seperti kereta kuda.
Daśéndriya adalah kereta atau kuda-kuda
dari kereta. Puruṣa merupakan kusir dari
kereta kuda tersebut. Dharma dan
Adharma adalah tali kendali atau tali
kekang kuda yang mengendalikan arah
kereta
tersebut.
Sang
Pradhāna
merupakan badan dari kereta kuda. Hal ini
merupakan pengetahuan yang harus
dipahami apabila ingin merealisasikan
kesadaran yang tertinggi dalam kehidupan
ini. Apabila pengetahuan ini tidak
dipahami dengan benar, maka inderaindera sulit dikendalikan, sehingga tidak
akan mampu merealisasikan kesadaran
yang tertinggi dan akan terus menerus
terjebak dalam siklus kelahiran kembali,
seperti halnya kusir kereta kuda yang
mengendarai kereta kuda dengan kudakuda liar, yang menyebabkan tujuan yang
diharapkan tidak dapat tercapai. Begitu
pula sebaliknya.
Kurniawan
(2012:13-15)
menjelaskan bahwa orang-orang yang
pikirannya tidak terkendali, maka
cenderung akan mengikuti indrya dan
hawa nafsunya, sehingga menyebabkan
kehidupannya terganggu dan terguncang,
serta sulit untuk menemukan ketenangan
dan keseimbangan batin. Cenderung agak
gelisah, tidak puas dengan apa yang
dimiliki, mudah marah, dan sangat rawan
untuk berbuat adharma. Oleh sebab itu,
maka hendaknya jangan tunduk kepada
indera-indera dan kendalikan pikiran.
Tumbuhkan budhi (kesadaran) sehingga
akan selamat sampai di tujuan sejati.
Lingkungan hidup kita boleh penuh
dengan godaan, baik itu godaan
hedonisme, korupsi, ketidakjujuran, harta
benda, dan sebagainya. Jangan tergoda,
tetapi jadikan sebagai peluang untuk
melatih dan membiasakan diri dalam

3.1 Makna Pengendalian Diri
Istilah
pengendalian,
dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 1)
proses, cara, perbuatan mengendalikan
(mengekang, menahan), pengekangan; 2)
pengawasan atas kemajuan (tugas) dengan
membandingkan hasil dan sasaran secara
teratur serta menyesuaikan usaha
(kegiatan) dengan hasil pengawasan (Tim,
2012:668). Pengendalian diri dilakukan
dengan tujuan agar seseorang dapat
membebaskan dirinya dari kecendrungan
yang dapat menyebabkan guncangan
dalam dirinya, seperti keinginan (hawa
nafsu). Oleh karena itu, hendaknya
seseorang mampu mengekang hawa nafsu
yang mengikat inderanya, sebagaimana
uraian
śloka
Tattwa
Sanghyang
Mahājñāna berikut ini:
ratha indriyāṇītyuktaḩ puruṣaḩ
caiwa
sārathiḩ,
dharmmādharmmau tathā dharā
panthāṁ prakṛtir ucyate. ||15||
ratha òaranya, ikaò daúendrya,
puruûa sira sarathi, ikaò dharma
adharma, pinaka tatali, saò
pradhana sira pinakāwak.
Terjemahan:
Sepuluh indrya secara kolektif
disebut juga sebagai kereta.
Puruûa (jiwa) adalah saisnya.
Dualitas (dharma dan adharma)
adalah pilihan. Prakrti atau alam
adalah medannya. ||15||
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Tattwa
Sanghyang
Mahājñāna,
pembaktian diri atau berserah diri yang
ditujukan kepada Bhat̟ āra Śiwa dengan
penuh rasa sujud dan tulus ikhlas dapat
mengantarkan seseorang untuk mencapai
kesucian yang murni yang tidak ternoda
oleh unsur-unsur kemarahan, sebagaimana
diuraikan dalam śloka Tattwa Sanghyang
Mahājñāna, berikut ini:
bindau ca wedyaṁ na nucāṣṭa
yuktam aṅguṣṭha mātram adhika
prabhāwam, padmanāpuṣpu citta
ìśware ko sadyaḩ ra surupaṁ
śiwam abhyaṁ masyāt. ||18||

mengasah kejujuran dan kebaikan,
sehingga akan dirasakan kesejukan dan
kedamaian batin.
3.2 Makna Berserah Diri Kepada
Tuhan (Īśwarapraóìdhāna)
Berserah diri kepada Tuhan dalam
istilah bahasa Sanskerta disebut dengan
īśwarapranidhāna. Istilah ini terdiri dari
kata īśwara dan pranidhāna. Dalam
Kamus Sansekerta-Indonesia, kata īśwara
berarti kuat, mahakuasa, penuh kuasa,
raja, Dewa Śiwa (Surada, 2007:62). Kata
praóìdhāna berarti usaha, penggunaan,
mengemukakan meditasi religius (Surada,
2007:221). Sedangkan dalam Kamus Jawa
Kuna-Indonesia, kata pranidhāna berarti
rindu, hasrat, keinginan (Zoetmulder,
2011:847).
Dengan
demikian,
īśwarapraóìdhāna berarti usaha atau
keinginan untuk berserah diri kepada
Dewa Śiwa atau Yang Maha Kuasa.
Īśwarapraóìdhāna adalah penyerahan dan
pembaktian diri kepada Tuhan Yang Maha
Esa. Pembaktian diri atau pemujaan dapat
dilakukan oleh setiap orang, baik dengan
menggunakan kata-kata atau doa-doa
maupun menggunakan simbol. Secara
umum, umat melakukan penyerahan diri
kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan
menggunakan sarana seperti bunga, dupa,
air, bija, dan sebagainya, namun di
samping itu ada juga penyerahan diri yang
dilakukan dengan menggunakan mantramantra atau doa-doa pujian. Penyerahan
diri atau berserah diri kepada Tuhan Yang
Maha Esa sering digunakan dengan istilah
sembahyang. Wiana (2005:1) menjelaskan
bahwa sembahyang berasal dari bahasa
Jawa Kuna, yaitu dari kata sembah dan
hyang. Sembah berarti menghormat,
menghamba, dan hyang berarti dewa,
dewi, suci. Jadi sembahyang adalah
menghormat atau menghamba kepada
dewa-dewi atau Hyang Suci. Dalam teks

Terjemahan:
Ruang yang terletak di sekitar
daerah jantung yang ukurannya
sekitar 8 (delapan) jari disanalah
keberadaan Śiwa. Dengan segala
kemuliaan-Nya. Seseorang yang
menginginkan
kalepasan
hendaknya selalu fokus memujaNya.
Demikian
hendaknya
seseorang memuja Śiwa dengan
mempersembahkan teratai hatinya
tanpa rasa takut. ||18||
Petikan śloka 18 di atas
menguraikan tentang keberadaan tempat
sepi, sunyi (windu) yang berada di wilayah
empedu, yang merupakan pencapaian atas
Asta
Iśwarya,
yaitu
delapan
kemahakuasaan Tuhan Úiwa. Asta Iśwarya
terdiri dari Anima, yaitu Maha Kecil,
Mahima, yaitu Maha Besar sehingga
segala tempat dipenuhi oleh-Nya dan tiada
ruang yang kosong oleh-Nya, Laghima,
yaitu Maha Ringan, Prapti, yaitu segala
tempat dapat dijangkau oleh-Nya,
Prakamya, yaitu segala kehendak beserta
keinginan-Nya dapat terwujud, Isitwa,
yaitu Maha Utama dan Maha Mulia,
Wasitwa, yaitu Maha Kuasa sehingga tiada
kehendak yang mampu menghalangi-Nya,
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dan Yatrakamawasayitwa, yaitu segala
kehendak-Nya akan terlaksana dan tidak
ada yang mampu menentang hukum-Nya.
Itulah kemahakuasaan Bhat̟ āra Iśwara,
yang patut dipuja oleh umat manusia.
Pada saat memuja dalam bentuk S̟adwarn̟a
(S̟ad artinya enam dan Warn̟a artinya
bentuk, penampilan, aspek, warna, kasta,
suku kata (Zoetmulder, 2011:1394)),
hendaknya mengucapkan mantra OṀ Sa
Ba Ta A I atau OṀ Na Ma Śi Wā Ya, itulah
yang disebut S̟ad Akṣara.
Titib (2003:449) menjelaskan
bahwa OṀ Na Ma Śi Wā Ya merupakan
Śiwa Pañcāks̟ ara mantra yang berarti OṀ
Kepada-Mu Sang Hyang Śiwa kami
menundukkan kepala. Mantra tersebut
merupakan mantra yang terkemuka dan
populer digunakan oleh umat Hindu.
Memiliki perbedaan bentuk tergantung
pada karakter penyembah. Oý adalah
simbol kosmos. Selain itu, Oý adalah
Paramaúunya (Oýkara paramaúunya,
suksma wih), Oýkara bagaikan garuda
(Oýkara ta sira haran garuda), Oýkara
sebagai agni (Omkara sira ta maòaran
apuya) yang membakar kesadaran badan.
Keutamaan Oýkara melebihi keutamaan
semua mantra (kadiwyan sanghyang
Oýkara, sira lewih saking mantra),
Omkara tidak tersentuh oleh aksara
(tankna riò aksara). Kemudian lima suku
kata selanjutnya adalah lima huruf suci
Śiwa yang melambangkan aspek segala
wujudnya di dunia ini, yang dimulai
dengan lima unsur (Pañca Tan Matra dan
Pañca Mahābhūta), di mana aksara Na
adalah unsur perthiwi (tanah), Ma adalah
unsur apah (air), Ṥi adalah unsur teja (api),
Wa adalah unsur bayu (udara), dan Ya
adalah unsur ākāśa (ether).
Mantra-mantra tersebut akan
berhasil tergantung pada kualitas atau
kesucian dari orang yang melakukan
pemujan atau yang mengucapkan mantra.

Setiap pengucapan (intonasi) dari suku
kata tersebut memiliki makna tersendiri
dalam upaya untuk menyelamatkan jiwa
dari perbudakan pikiran, kebodohan dan
ikatan duniawi. Dengan pengucapan
mantra ini berulang-ulang, maka akan
menimbulkan kebijaksanaan diri. Setelah
memuja dalam wujud S̟adwarn̟a dengan
mengucapkan
S̟ad
Aksara,
maka
bayangkanlah Bhaţāra Śiwa yang
memenuhi seluruh dunia ini, yang suci dan
murni serta tidak ternoda oleh kemarahan.
3.3 Makna Kesadaran Rohani
Kesadaran merupakan bagian yang
terpenting dalam kehidupan manusia,
karena dengan kesadaran seseorang
mengerti dan tahu untuk apa ia berada di
dunia ini. Apabila seseorang mengalami
ketidaksadaran, maka orang tersebut akan
terus berada dalam belenggu penderitaan
duniawi. Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia, kesadaran adalah 1) keinsafan,
keadaan mengerti; 2) hal yang dirasakan
atau dialami oleh seseorang (Tim,
2012:1198-1199). Oleh karena itu,
mengetahui kebenaran tentang hakekat
diri berarti sadar, mengerti, dan bahkan
ada sesuatu yang bersifat rohani terbuka,
sehingga manusia hendaknya selalu
mencari agar meraih kesadaran rohani
tersebut, karena dengan demikian
seseorang akan mampu mencapai
kalëpasan. Kesadaran rohani, dalam teks
Tattwa Sanghyang Mahājñāna disebut
juga
sebagai
kesadaran
Ātma,
sebagaimana uraian śloka Tattwa
Sanghyang Mahājñāna berikut ini:
skandho rātriśca wijñeyaścakşuś
ca wā rawis tathā, manojñānam
tuwijñāya
samucyate
waijanmanah. ||13||
Terjemahannya:
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Makna lain dari malam adalah
tubuh, sepuluh indra mewakili
matahari. Pengetahuan tentang
gugusan pikiran dan perasaan
adalah ilmu yang bila dipelajari
dapat menghindarkan kita dari
kelahiran kembali ||13||

menambahkan imbuhan pada kata
dasarnya. Yang dimaksud pembebasan
dalam konteks ini adalah terbebasnya
Sanghyang Ātma dari ikatan duniawi serta
siklus kelahiran yang berulang-ulang
(punarbhawa) sehingga dapat manunggal
kembali dengan sumber asalnya, yaitu
Bhat̟ āra
Śiwa.
Adapun
makna
pembebasan,
dalam
teks
Tattwa
Sanghyang Mahājñāna diuraikan dalam
úloka Tattwa Sanghyang Mahājñāna
sebagai berikut:

Kutipan śloka 13 di atas
menguraikan bahwa śarīra (badan)
disebut sebagai malam hari yang
membelenggu Sanghyang Ātma di dunia
ini. Unsur-unsur pañcamahābhūta, yang
terdiri dari akaśa (ether), bayu (udara),
téja (unsur sinar atau panas), apah (zat
cair), dan pertiwi (zat padat) merupakan
unsur dasar penyusun śarīra (badan). Hal
ini dikarenakan tanpa adanya unsur
pañcamahābhūta, mustahil badan itu
terbentuk secara utuh. Oleh karena itulah
unsur pañcamahābhūta disebut sebagai
matahari atau cahaya menerangi maupun
memberikan wujud secara utuh kepada
badan (śarīra). Sedangkan daśéndriya itu
disebut sebagai kesadaran Ātma. Hal ini
dikarenakan apabila seluruh indera
tersebut difungsikan dengan baik sesuai
dengan tugasnya (swadharma) atau
difungsikan untuk hal-hal yang bersifat
kebaikan, maka indera-indera tersebut
dapat menjadi sarana bagi manusia untuk
menemukan kesadaran mengenai hakekat
dirinya yang sejati. Ketika seseorang
memiliki kesadaran yang kuat dan teguh
akan dirinya, maka ia telah mampu
menyadari dirinya terbelenggu dalam
māyā (kepalsuan). Dengan demikian
orang tersebut dikatakan telah mencapai
penerangan batin dan terbebas dari
lingkaran lahir-hidup-mati.

hŗdaye sūkşma bhūtam ca jñāne
tişţhati nityaśah, sùkşmatwam ca
wibhutwam ca katham jñeyah
sitosthati. ||60||
Terjemahan:
Sebagai Hyang Maha Halus,
Beliau berada dalam semua
mahluk. Ia hanya bisa diketahui
lewat pengetahuan spiritual saja.
Yang paling halus diantara yang
terhalus, melingkupi segalanya. Ia
hanya bisa diketahui lewat
pengalaman langsung. ||60||
Dalam sloka 60 di atas dinyatakan
pembebasan merupakan sesuatu yang
sangat didambakan oleh seluruh umat
manusia dan hanya bisa diketahui lewat
pengalaman langsung. Dalam ajaran
agama Hindu, pembebasan atau kalepasan
yang menjadi tujuan utama seluruh umat
manusia adalah bebas dari keterikatan
keduniawian, bebas dari hukum karma,
serta bebas dari kelahiran yang berulangulang (punarbhawa), sehingga dapat
bersatu kembali dengan Brahman
(Brahman Ātman Aikhyam). Untuk
mencapai
pembebasan
tersebut
membutuhkan proses yang sangat panjang
selama
berlangsungnya
kehidupan,
bahkan harus melalui punarbhawa
berulang kali. Bagi orang yang

3.4 Makna Pembebasan
Kata pembebasan berasal darai kata
dasar “bebas” selanjutnya mengalami
proses pembentukan kata dengan
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menginginkan pembebasan tersebut,
selama hidupnya harus berpedoman pada
ajaran Dharma (kebenaran). Dharma
merupakan ajaran suci untuk mengatur
dan memelihara umat manusia dalam
mencapai
kesejahteraan
jasmani,
ketenteraman rohani atau kesempurnaan
hidup lahir dan batin (Suhardana,
2010:67).
Dalam teks Tattwa Sanghyang
Mahājñāna, tahapan-tahapan kalêpasan
dapat dibagi menjadi tiga, yaitu tahapan
awal, tahapan inti, dan tahapan akhir.
Tahapan awal merupakan tahapan untuk
mengetahui tentang hakekat. Tahapan inti
merupakan tahapan untuk memahami atau
merealisasikan
pengetahuan
yang
diperoleh pada tahapan awal. Tahapan
akhir merupakan tahapan mengalami atau
menjadi hakekat itu sendiri, yaitu
bersatunya ātman dengan Paramātman
atau tercapainya kalêpasan. Adapun
tahapannnya dapat diuraikan sebagai
berikut:

dikarenakan
jñāna
merupakan
pengetahuan yang luhur tentang Tuhan
Yang Maha Esa atau Yang Mutlak
(mahājñana maha guhya). Dengan
pengetahuan tersebut akan terwujud
kesatuan esensial manusia dengan-Nya.
Jñāna (pengetahuan yang membebaskan)
merupakan
tuntunan
yang
dapat
mengantarkan seseorang untuk mencapai
kalêpasan, yaitu terbebasnya Sanghyang
Ātma dari ikatan-ikatan keduniawian dan
kelahiran kembali atau bersatunya Ātman
dengan Brahman, sebagaimana diuraikan
dalam
śloka
Tattwa
Sanghynag
Mahājñāna berikut ini:
mahājñāne mahāguhyam sarwwa
bhāweşu nityaśah wyaktāwyakte
parityājye upadeûo nigadyate.
||84||
Terjemahannya:
Pengetahuan tertinggi dan paling
rahasia disampaikan kepadmu
bersifat abadi. Seseorang harus
melepaskan segala perdebatan
tentang yang tampak dan tak
tampak (wyakta-awyakta), namun
hendaknya
lakukan
ajaran
(upadesa) ini. ||84||

3.4.1 Tahapan Awal
Seseorang akan memperoleh sesuatu
dari
apa
yang
dipelajarinya,
direnungkannya dan dari apa yang
dipelajari. Hal inilah yang disebut sebagai
penyatuan dengan apa yang telah dicitacitakan.
Demikianlah
pentingnya
swadhyāya (pengetahuan tentang diri)
dalam kehidupan ini, karena dengan
menekuni pelajaran tentang diri sejati,
maka seseorang akan memperoleh jñāna
(pengetahuan yang membebaskan). Salah
satu teks Jñāna adalah Tattwa Sanghyang
Mahājñāna yang membabarkan tentang
hakekat diri serta upaya untuk melepaskan
diri dari ikatan terhadap dunia ini yang
menyebabkan Sanghyang Ātma tidak lagi
mengalami suka dan duka, sehingga dapat
mencapai tujuan hidup yang paling utama,
yaitu mencapai kalêpasan. Hal ini

Uraian śloka 84 di atas menjelaskan
bahwa Mahājñāna itu merupakan
pengetahuan rahasia yang tertinggi
(mahājñana maha guhya) yang selalu ada
dalam seluruh kehidupan di dunia ini,
karena pengetahuan tersebut tiada berawal
dan tiada berakhir, ibarat sebuah lingkaran
yang tiada ujung dan pangkalnya. Oleh
karena itulah pengetahuan bersifat pasti
(wyakta). Selain itu, dengan pengetahuan
menyebabkan seseorang mengetahui
tentang hakekat dari kehidupan ini, yaitu
Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dapat
dilihat dalam kutipan śloka Tattwa
Sanghyang Mahājñāna berikut ini:
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Wasa
yang berada
dalam
diri,
sebagaimana uraian śloka Tattwa
Sanghyang Mahājñāna berikut ini:

Sa jñānādhikārā jijñeyah sahaúra
nāwa sahāyah, yojñāta tattwo
'samśayamśca
sadyodŗşţa
maheśwarah. ||73||
Terjemahannya:
Sungguh amat sulit untuk
mengenal Maheúwara melalui
pengetahuan
semata,
hanya
dengan
memperoleh
esensi
pengetahuan (jñanatattwa) melalui
laku sehingga seseorang dapat
menyadari. ||73||
Dari sloka 73 di atas dinyatakan
bahwa Tuhan tidak bisa diketahu melalui
pengetahuan biasa karena Tuhan tidak
terdefinisikan. Namun keberadaan Beliau
dapat dirasakan melalui ātma jāana
(kpengetahuan hakikat diri), jñana tattwa
(pengetahuan ketuhanan) dan melalui laku
spiritual.

hŗdim dharaṇa kŗtyañ ca śaiwam
sūkûmam param padam, yajjñātwā
śarìre 'smin mucyate nātra
samśayah. ||63||
Terjemahan:
Teratai hati juga dikenal sebagai
śiwapada (wilayah terhalus dari
śiwa), juga merupakan bagian
tubuh manusia yang beresonansi
dengan suara Oṁkāra darimana ia
menyebar ke semua penjuru. ||63||
Śloka 63 di atas menguraikan
bahwa
ketika
seseorang
yang
mempraktekkan atau merealisasikan
pengetahuan yang diperoleh selama
mempelajari teks Tattwa Sanghyang
Mahājñāna harus mampu menemukan
wilayah dari Bhat̟ āra Śiwa yang pada
hakekatnya berada di dalam diri setiap
orang melalui kesadaran rohani dirinya
sendiri, karena apabila dengan cara
demikian ia berhasil melakukannya, maka
ia tidak akan tercampakkan. Selanjutnya,
yang dimaksud sebagai wilayah Bhat̟ āra
Śiwa yang berada di dalam diri setiap
orang adalah wilayah hredaya (hati),
karena disanalah tempatnya kesadaran
rohani yang mengatasi pikiran. Wilayah
tersebut merupakan wilayah yang teramat
sepi, tenang, penuh dengan kedamaian dan
kebahagiaan, yang bersifat halus dengan
Oṁ atau Ong sebagai aksaranya. Itulah
yang disebut wilayah Bhat̟ āra Śiwa, yang
merupakan rahasia diri manusia berkaitan
dengan Sang Pencipta.

3.4.2 Tahap Inti
Tuhan Yang Maha Esa tidak akan
bisa ditemukan oleh orang yang bodoh,
oleh karena itulah hendaknya pengetahuan
diperdalam oleh umat manusia, karena
dengan pengetahuan seseorang akan
mampu
mengetahui
hakekat
dari
kehidupan ini. Untuk lebih memahami
tentang hakekat dari sumber dan tujuan
dari kehidupan ini, hendaknya manusia
mengetahui juga perihal tattwa Bhat̟ āra.
Tattwa merupakan pengetahuan tentang
hakekat atau kesejatian. Setelah mantap
mengetahui perihal ilmu pengetahuan
yang luhur tentang Tuhan Yang Maha Esa,
seseorang yang menginginkan tercapainya
kalêpasan
akan
berusaha
untuk
merealisasikan apa yang telah ia pelajari
dan ia renungkan guna mewujudkan apa
yang telah ia cita-citakan. Hal ini dapat
dilakukan dengan cara belajar merasakan
maupun membayangkan posisi atau
wilayah kekuatan Ida Sang Hyang Widhi

3.4.3 Tahap Akhir
Apabila telah melaksanakan tahap
demi tahap dari kedua tahapan kalêpasan
(tahapan awal dan tahapan inti) yang
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diajarkan
dalam
teks
Sanghyang
Mahājñāna tersebut, maka pada tahap
akhir adalah tahap menjadi, yaitu
tercapainya kalêpasan manunggal dengan
sumber utama dari kehidupan ini, yaitu
bersatu dengan Bhat̟ āra Śiwa (Brahman
Ātman Aikhyam).
Apabila dalam mempelajari maupun
merealisasikan ajaran kalëpasan yang
terkandung dalam teks Tattwa Sanghyang
Mahājñāna tidak dilaksanakan dengan
bersungguh-sungguh, disertai dengan
meningkatkan
kesadaran
rohani,
pengendalian diri, serta rasa bhakti
(penyerahan diri) secara tulus ikhlas, maka
apa yang telah dipelajarinya akan
memperoleh hasil yang sia-sia dan akan
kembali mengalami kesengsaraan karena
akan mengalami siklus punarbhawa

kembali, sebagaimana uraian śloka Tattwa
Sanghyang Mahājñāna berikut ini:
puruśya pŗtenaṁ tasaṁ saṁkāla
saṁkhyam uttamam, puruşya
syantari puhaṁ saṁsāraś ca
carācarah. ||27||
Terjemahan:
Pengetahuan tentang purusa, dan
keberadaan semesta, termasuk
dalam kategori ilmu pengetahuan
yang terikat dengan ruang dan
waktu.
Merupakan
suatu
kebodohan yang mengangap
bahwa
pengetahuan
tersebut
sebagai
segala-galanya,
kebodohan tersebut menyebabkan
kematian dan kelahiran berulangulang. ||27||

IV. SIMPULAN
Makna Ajaran Brahmawidyā
dalam Tattwa Sanghyang Mahājñāna
meliputi: 1) Makna pengendalian diri,
yaitu kemampuan atau usaha dalam
pengendalian diri dari pengaruh unsur
materilistik yang bisa mempengaruhi
kualitas jiwa; 2) Makna berserah diri
kepada Tuhan (Īśwarapraóìdhāna), yaitu
bentuk usaha dalam mendekatkan diri
kepada Tuhan Úiwa; 3) Makna kesadaran
rohani, yaitu mengungkap kesadarn yang
dicapai oleh jiwa dan tidak terjebak pada
unsur duniawi; 4) Makna Pembebasan,
yaitu pembebasan terhadap segala bentuk
keterikatan duniawi yang dalam konteks
agama Hindu disebut mokûa atau
kalêpasan. Untuk mencapai kalêpasan
tentu melalui tahapan. Tahapan kalêpasan
yang dimaksud adalah tahapan awal, yaitu
tahapan untuk mengetahui hakikat diri

yang disebut jñana (pengetahuan yang
membebaskan). Tahapan inti, yaitu
tahapan untuk merealisasikan jñana dalam
kehidupan. Tahapan akhir, yaitu tahapan
menjadi, yaitu tercaipainya pembebasan
yang dapat diperoleh apabila berhasil
melalui tahapan awal dan tahapan inti.
Ketiga tahapan kalêpasan dalam Tattwa
Sanghyang
Mahājñāna
memiliki
keterkaitan yang sangat erat, karena pada
awalnya manusia hendaknya selalu
membelajarkan diri agar memperoleh
pengetahuan tentang hakekat dirinya.
Setelah mempunyai pengetahuan, ia akan
mencoba untuk merealisasikan atau
mempraktekkan apa yang telah ia pelajari.
Pada akhirnya, ia akan dihadapkan pada
dua pilihan, yaitu kegagalan ataukah
keberhasilan.
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