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ABSTRACT
No one imagined the world would face covid-19 pandemi like it is today. This pandemi has
had a huge impact on people around the world. This is because the pandemi condition does not
only affect one aspect, but also almost all aspects of human life which makes such a big change in
human life. Moreover, until now, no scientist has been able to predict when this pandemi will end.
The purpose of writing this scientific paper is to provide solutions in dealing with the Covid-19
pandemic so that a person can be more stable in the face of the Covid-19 pandemi. The method
used in this paper is a qualitative method. Collecting data in writing this scientific paper using
literature study, namely collecting data relevant to the problems raised in this paper. The data
comes from books, journal articles and various sources, both through print and electronic media,
and online media. The results of the research in this paper are that efforts to control thoughts,
words and actions can be carried out through the application of Hindu religious teachings, namely
Tri Kaya Parisudha (three things that must be controlled) in the midst of a pandemic, as follows:
(1) In the midst of an endemic pandemic, efforts to control positive thoughts are very important.
The concept of manacika parisudha can help humans to release anxiety in the midst of the chaos
of the pandemic; (2) In this time of pandemic, controlling speech is very important. By not
spreading hoax news, not giving false information about the covid-19 virus; and (3) Managing
actions, especially in the midst of the current Covid-19 pandemic, can be done by carrying out
obligations as set out by the government in its efforts to prevent the transmission of the virus from
getting more massive. Staying focused on the obligations that should be done makes it easier for
humans to carry out these things than busy thinking about things that are outside the control of
humans themselves.
Keywords: Managing, Tri Kaya Parisudha, Pandemi
tidak siap dengan perubahan-perubahan
hidup yang harus dilalui. Perubahan rutinitas
yang terjadi akibat pandemi ini juga dapat
menyebabkan stres, terlebih lagi situasi yang
serba tidak pasti. Di tengah pandemi ini
pengelolaan terhadap pola berpikir, berkata
dan bertidak sangat penting dilakukan agar
dapat menjaga keseimbangan hidup dan
menghindari stres.

I.

Pendahuluan
Pandemi Covid-19 tidak pernah
terduga sebelumnya. Pandemi ini membawa
perubahan yang sangat besar dalam
kehidupan manusia. Perubahan rutinitas
dalam kehidupan sehari-hari membuat
banyak orang tidak siap menghadapinya
Menghadapi situasi seperti sekarang ini,
banyak orang yang merasa tertekan karena
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Apabila ditinjau dari sudut pandang
filsafat stoisisme, ada dua jenis keadaan yang
harus benar-benar diperhatikan oleh manusia
yang disebut dengan dikotomi kendali atau
dichotomy of control
Perilaku manusia menjadi tolak ukur
dalam
memberikan
kesan
dalam
kehidupannya serta setiap aktivitas dan
perilaku sehari-hari merupakan ciri dan
identitas sebagai manusia yang memiliki jati
diri. Setidaknya setiap perilaku yang
dilakukan umat manusia diharapkan adanya
peningkatan ke arah yang postif atau lebih
baik, namum pada kenyataannya perilaku ini
selalu berdampingan antara baik dan buruk.
Sebuah keyakinan dan bhakti umat manusia
khususnya umat Hindu wajib untuk
ditingkatkan, sehingga dapat menumbuhkan
nilai dharma atau kebenaran dalam
kehidupannya di masyarakat. Itulah mengapa
setiap umat manusia penting memiliki
pengetahuan spiritual sebagai dasar mengejar
dharma tersebut. Ajaran agama Hindu
menekankan pentingnya karakter moral
dalam pengejaran pengetahuan spiritual,
karena spiritual bukan sekedar bersifat
kesarjanaan, tetapi merupakan keberadaan
dan pertumbuhan. Pengetahuan spiritual itu
tidak akan muncul dalam pikiran manusia
jika moralnya tidak murni, sebuah keyakinan
atau sraddha penting untuk dipupuk oleh
setiap umat manusia (Made & Somawati,
2021).
Pada dasarnya, terdapat tiga hal yang
sangat berperan penting dalam menjaga
keseimbangan kesehatan tubuh dan pikiran
saat ini, yaitu dengan tetap mengontrol
pikiran, perkataan dan perbuatan. Dengan
melakukan hal ini, maka seseorang mampu
menghadapi situasi seperti apapun termasuk
kondisi pandemi karena selain siap secara
fisik, secara mentalpun tetap terjaga
keadaannya. Dalam artikel ini akan dibahas
upaya mengelola pikiran, perkataan dan
perbuatan untuk tetap menjaga daya tahan
tubuh secara mental maupun fisik di masa

pandemi Covid-19 melalui Tri Kaya
Parisudha. Pengelolaan pikiran, perkataan,
dan perbuatan dalam menghadapi masa
pandemi Covid-19 sangat penting dilakukan
untuk membebaskan diri dari perubahanperubahan yang terjadi selama masa
pandemi.
II.

METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam tulisan
ini adalah metode kualitatif. Pengumpulan
data dalam penulisan karya ilmiah ini
menggunakan studi kepustakaan, yaitu
pengumpulan data yang relevan dengan
masalah yang diangkat pada tulisan ini. Data
tersebut bersumber dari buku, artikel jurnal
dan berbagai sumber baik melalui media
cetak maupun media elektronik, dan media
online.
Pada tulisan ini, aspek yang dianalisis
melalui pengumpulan data tersebut yakni
mengenai
pentingnya
mengendalikan
pikiran, perkataan dan perbuatan khususnya
di masa pandemic seperti saat ini.
III.

PEMBAHASAN
Pandemi
Covid-19
sekarang
menuntut manusia untuk bekerja maupun
menjalani berbagai kegiatan dari rumah,
walaupun sebagian besar individu juga
terpaksa harus bekerja secara langsung
seperti biasa. Mengutip dari buku Menulis di
Kala Badai Covid-19, pandemi wabah
Covid-19 tidak hanya menyerang fisik tetapi
juga menyerang psikis. Terutamanya sebagai
mahasiswa, tuntutan tugas akademik ada saja
saatnya terasa berat oleh mahasiswa. Bisa
jadi dirasa tugas tersebut ada di luar batas
kemampuan sang mahasiswa dan menambah
stres bukan malah membantu menjaga
kesehatan mental. Tidak hanya tugas
akademik, faktor lain yaitu terbatasnya
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kegiatan bersosialisasi yang dijalani sekarang
juga turut andil dalam hal kesehatan mental
maupun psikis. Dengan bercengkrama,
sharing, atau bersendagurau bersama teman
maupun
bermacam
individu
lain
memungkinkan kita untuk mendapat
tambahan energi positif, insight, serta
motivasi dalam diri yang mana bisa
membantu dalam hal menjaga kesehatan
mental (Abbas, 2020).

untuk menalar. Banyak binatang yang lain
kurang lebih sampai taraf tertentu, sadar
akan dunia fisis dan memberikan respon
terhadapnya, tetapi manusia mengklaim
lebih dari sekedar kesadaran. Manusia juga
memiliki
sejenis
pemahaman
(understanding) tentang dunia, dan tentang
tempat kita di dalamnya (Davies, 1993). Hal
ini sejalan dengan pandangan dari Bertens
yang menjelaskan bahwa dalam filsafat
Yunani sudah terdapat definisi termasyhur
dari Aristoteles tentang manusia sebagai
zoȏn logon ekhȏn, “makhluk hidup yang
mempunyai logos” yang dalam Abad
Pertengahan diterjemahkan sebagai animal
rationale (Latin) atau rational animal
(Inggris). Kalau begitu, manusia dipandang
sebagai “hewan-plus”, hewan ditambah
factor khusus yang bagi Aristoteles (dan
banyak filsuf sesudahnya) adalah rasio atau
akal budi. Dalam zaman modern menjadi
jelas bahwa perbandingan manusia dengan
hewan harus lebih bernuansa. Perbedaan
manusia dengan hewan ternyata tidak
menyangkut satu aspek saja, tetapi manusia
seluruhnya secara hakiki berbeda dari
hewan (Bertens & dkk, 2018).
Pandangan mengenai manusia dari
dua tokoh di atas, pada dasarnya telah
termuat di dalam pustaka suci agama Hindu,
salah satunya
yakni
pustaka
suci
Sarasamuccaya yang memuat sebagai
berikut :
Mānusah sarvabhūteṣu vartatte vai
ṣubhāśubhe,
Aśubheṣu
samaviṣṭam
śubhesvevāvakārayet

Berdasarkan hasil penelitian tersebut,
pandemi Covid-19 memberi dampak buruk
bagi kesehatan mental manusia, untuk itu
diperlukan pengelolaan pikiran, perkataan,
dan perbuatan sangat penting diupayakan
untuk bisa menjaga kesehatan mental. Di
dalam ajaran Agama Hindu terdapat salah
satu konsep ajaran susila yang dapat menjadi
tolak ukur ketika membahas tentang
pengendalian pikiran, perkataan, dan perbuat,
konsep tersebut yaitu Tri Kaya Parisudha.
Bagian dari Tri Kaya Parisudha ini adalah
(1) Manacika Parisudha yang artinya
berpikir yang suci atau yang benar, (2)
Wacika Parisudha yang artinya berkata yang
benar, dan (3) Kayika Parisudha yang artinya
berbuat yang benar. Maksud berpikir,
berkata, dan berbuat yang benar ini dianggap
benar jika selalu mengacu pada pandangan
dharma (kebenaran) (Suhardana, 2007).
Adapun bagian dari Tri Kaya Parisudha dan
hal-hal yang bisa dilakukan dalam
menghadapi kondisi pandemi covid-19
seperti saat ini adalah sebagai berikut :

(Sarasamuccaya 2)
Terjemahannya:
Diantara semua makhluk hidup, hanya yang
dilahirkan menjadi manusia sajalah, yang
dapat melaksanakan perbuatan baik ataupun
buruk; leburlah ke dalam perbuatan baik,
segala perbuatan yang buruk itu; demikianlah

3.1 Pikiran yang bersih / Manacika
Parisudha
Acapkali dikatakan bahwa faktor
yang membedakan manusia dari makhluk
ciptaan Tuhan yang lain adalah kemampuan
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gunanya (pahalanya) menjadi manusia
(Kajeng & dkk, 1997).
Pernyataan serta kutipan sloka di atas
menunjukkan bahwa manusia memiliki
pikiran atau rasio yang membedakannya
dengan makhluk hidup yang lainnya.
Dibandingkan dengan hewan yang hanya
bereaksi terhadap rangsangan yang terjadi di
luar dirinya tanpa melakukan pertimbanganpertimbangan sebelumnya, manusia sendiri
lebih dari pada itu. Manusia memiliki nalar,
naluri dan kemampuan berpikir logis yang
membuatnya dapat membedakan yang baik
dan yang buruk (dalam ajaran agama Hindu
disebut dengan Viveka). Hal inilah yang
membuat manusia menjadi makhluk yang
istimewa apabila dibandingkan dengan
hewan maupun tumbuhan (Somawati &
Made, 2019).
Pengelolaan diri dalam menghadapi
pandemi
covid-19
diawali
dengan
mengelola serta menyucikan pikiran
manusia yang sering disebut sebagai “raja
indriya”. Hal ini dikarenakan pikiran
merupakan salah satu bagian dari dikotomi
kendali dalam filsafat stoisisme yang
memang dapat dikendalikan oleh manusia
itu sendiri. Muslim di dalam penelitiannya
menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia
yang religius memandang Covid-19 sebagai
ujian yang harus dilalui. Berpikir positif
dengan selalu menjaga imunitas tubuh dan
spiritualitas menjadi salah satu cara agar
terhindar dari stress. Memanfaatkan waktu
yang sebaik-baiknya untuk beraktivitas
secara positif dengan tetap memperhatikan
protokol kesehatan menjadi solusi dalam
menghadapi stress di masa pandemi Covid19 (Muslim, 2020). Selain itu, pikiranlah
yang pada akhirnya menuntun manusia
untuk berkata serta bertindak yang baik.
Pustaka suci Hindu Sarasamuccaya
menguraikan sebagai berikut :
Manasā nicayam krtva tato vaca
vidhiyate, kriyate Karmanā paṣcāt
pradhānam vai manastatah

(Sarasamuccay 79)
Terjemahan :
Maka kesimpulannya, pikiranlah
yang merupakan unsur yang menentukan;
jika penentuan perasaan hati telah terjadi,
maka mulailah orang berkata, atau
melakukan perbuatan; oleh karena itu
pikiranlah yang menjadi pokok sumbernya
(Kajeng & dkk, 1997).
Pikiran
merupakan
raja
bagi
kehidupan manusia. Apa yang dipikirkan
itulah yang direspon oleh tubuh untuk
dilaksanakan. Bahkan pikiran itu juga yang
akan mempengaruhi alam semesta.
Yudiantara di dalam bukunya menjelaskan
bahwa karena sebagaimana juga alam
semesta, pikiran andapun adalah medan
energi yang memiliki frekuensi dan vibrasi
tertentu, wajar jika hanya dengan pikiran
anda bisa mempengaruhi realitas di alam
semesta ini. Wajar jika hanya dengan
visualisasi dan afirmasi saja, anda bisa
mempengaruhi orang lain, sebab orang
lainpun adalah medan energi yang bisa
digetarkan oleh energi pikiran anda, oleh
apa yang anda ungkapkan dalam pikiran
anda (sabda; afirmasi) dan apa yang anda
bayangkan di dalam pikiran anda (bhavana;
visualisasi) (Yudiantara, 2016). Bukanlah
hal yang tidak ilmiah apabila dikatakan
bahwa pikiran mempunyai pengaruh yang
sangat dahsyat bagi manusia itu sendiri serta
alam semesta dimana manusia itu hidup.
Śivānanda di dalam bukunya
menjelaskan bahwa ketika manusia
berpikir, maka demikianlah ia jadinya
“Manusia diciptakan oleh pikiran; apa yang
dipikirkannya maka demikianlah ia jadinya”
berpikirlah bahwa anda kuat maka anda
akan menjadi kuat. Berpikirah bahwa anda
orang yang bodoh, maka anda akan menjadi
orang bodoh (Śivānanda, 2005). Kekuatan
pikiran yang begitu dahsyat jika diarahkan
untuk memotivasi diri tentu saja akan
memberikan efek yang luar biasa. Sehingga
tidak mengherankan, jika kajian-kajian
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mengenai cara kerja pikiran mulai
digencarkan
dengan
tujuan
untuk
mengarahkan
diri
manusia
kepada
kehidupan yang jauh lebih baik.
Menyadari
kehebatan
dari
pikiran itu sendiri, manusia harus
menanamkan
pemikiran-pemikiran
yang baik guna selalu memberikan
energi positif bagi orang lain dan juga
alam semesta dimana manusia itu
hidup. Ajaran Manacika Parisudha
menuntun manusia untuk berpikir yang
baik, berusaha menolong dirinya
dengan mengendalikan pikirannya
sebelum akan berkata-kata dan berbuat.
Mereka yang kuat mengendalikan
pikirannya sehingga tidak mengumbar
hawa nafsunya akan lebih mudah
mencapai cita-citanya. Mereka tidak
banyak digoda atau diperbudak oleh
hawa nafsunya. Demikian sebaliknya
mereka
yang
kurang
mampu
mengendalikan hawa nafsunya sulit
mencapai
cita-citanya,
karena
pikirannya terbelenggu hingga lupa apa
yang dilakukan.
Di tengah kondisi pandemi yang
mewabah, upaya pengendalian pikiran
positif sangat penting dilakukan.
Pikirkan diri dan lingkungan tetap sehat
dan bersih maka tubuh akan merespon
untuk melakukan aksi kebersihan untuk
diri sendiri dan lingkungan. Pikirkan
diri untuk selalu sehat, maka tubuh akan
merespon
untuk
meningkatkan
imunitas untuk daya tahan tubuh.
Menyadari kehebatan dari pikiran itu
sendiri, hendaknya setiap orang selalu
berupaya untuk
menumbuhkan
pemikiran-pemikiran yang baik guna
selalu memberikan energi positif bagi
diri sendiri, orang lain dan juga
lingkungan.
Konsep
manacika
parisudha dapat membantu manusia
dalam melepaskan kegelisahan di
tengah kisruh pandemi ini. Langkah-

langkah yang perlu dilakukan untuk
mengendalikan pikiran adalah:
- Selalu bersyukur dalam segala
keadaan.
- Cepat
beradaptasi
terhadap
lingkungan. Pada situasi pandemi
seperti sekarang, kemampuan
menyesuaikan diri sangat penting.
Mau tidak mau, suka tidak suka,
manusia dituntut oleh situasi untuk
siap hidup dengan kebiasaan dan
rutinitas yang berbeda.
- Selalu waspada. Waspada terhadap
perkembangan lingkungan akan
sangat membantu kita dalam
mengendalikan
pikiran
dari
kecemasan. Waspada akan paparan
virus covid-19 sehingga manusia
terdorong untuk selalu tanggap dan
siap melaksanakan pola hidup
sehat dan mentaati protokol
kesehatan.
- Tulus ikhlas / lascaraya. Terima
segala keadaan sebagai bagian dari
sebuah perjalanan yang memang
harus dilalui. Manusia tidak dapat
menentukan perubahan alam apa
yanga akan dihadapinya, tetapi
manusia dapat menentukan posisi
diri atas perubahan tersebut. Misal
ketika dingin maka manusia akan
bertindak untuk meningkatkan
suhu tubuhnya untuk tetap merasa
hangat.
3.2. Perkataan yang bersih / Wacika
Parisudha
Manusia saat ini hidup di tengah
dunia dengan akses informasi yang sangat
cepat. Berbagai media menyajikan informasi
sebagai konsumsi bagi komunikan. Tidak
perlu menunggu waktu lama untuk
memperoleh informasi, bahkan mengenai
peristiwa yang terjadi di belahan dunia
lainnya. Dengan berbekal telepon pintar,
semuanya bisa terjadi hanya dalam hitungan
detik. Saking cepatnya akses informasi saat
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ini, sangat perlu kiranya setiap orang
memiliki kontrol kebenaran dari setiap
informasi yang diberikan maupun yang
diterima (Somawati & Made, 2020).
Mengontrol informasi untuk dapat
menyampaikan informasi yang benar bisa
dimulai dari sendiri untuk berupaya
menyampaikan informasi yang dapat
membangun dan memotivasi orang banyak
apalagi di tengah masa pandemi covid-19
seperti yang terjadi saat ini. Jangan sampai
hanya karena ingin menjadi trending topic,
rela menyebarkan berita hoax di tengah
masyarakat yang justru membuat kepanikan
dan kekhawatiran baru bagi masyarakat
khususnya masyarakat awam. Selain melalui
media social, perkataan dan ucapan sebagai
salah satu media untuk membagikan
informasi kepada orang lain tentu harus
sangat diperhatikan agar tidak memberikan
kesesatan informasi. Peribahasa “mulutmu
harimaumu”, “lidah tanpa tulang” harus
dimaknai lebih mendalam dan dilaksanakan
dengan baik agar apa yang disampaikan tidak
menjadi bumerang bagi orang yang
mengucapkannya.
Ajaran agama Hindu melalui konsep
wacika parisudha-nya telah megajarkan
mengenai hal tersebut. Umat Hindu
diarahkan untuk selalu mengucapkan halhal yang membawa kebaikan bagi
kehidupan manusia itu sendiri. Kata-kata
merupakan kekuatan berikutnya setelah
kekuatan pikiran. Kata-kata yang diucapkan
dengan penuh energi akan mengantar pada
hasil dari apa yang diucapkan. Tidak jarang
ketika manusia mengumpat dan berkatakata kasar yang terdorong oleh kekuatan
emosi di dalam dirinya sering kali terjadi
menjadi nyata hal ini dapat memberi
gambaran bagi manusia itu sendiri tentang
kekuatan dari perkataan (Somawati A. V.,
2020). Ada juga yang menyatakan kata-kata
adalah doa, karena sering diucapkan maka
tubuh
akan
merespon
untuk
melaksankannya. Kata-kata yang baik akan

mengantarkan manusia pada hidup yang
baik. Berkenaan dengan itu didalam pustaka
Nitisastra sargah V.3 menyebutkan sebagai
berikut:
Wasita nimittanta manemu laksmi,
Wasita nimittanta pati kapangguh,
Wasita nimittanta manemu duhka,
Wasita nimittanta manemu mitra.
Terjemahan:
Dengan perkataan engkau akan
mendapatkan bahagia, Dengan
perkataan engkau akan menemui
kematian,
Dengan perkataan engkau mendapat
kesengsaraan,
Dengan perkataan engkau akan
mendapatkan teman.
Dari petikan sloka tersebut dapat
dipahami bahwa perkataan dapat mengantar
manusia pada apa yang diucapkan. terdapat
empat macam perbuatan melalui perkataan
yang patut dikendalikan, yaitu :
- Tidak suka mencaci maki,
- Tidak berkata-kata kasar pada
siapapun,
- Tidak menjelek-jelekkan, apalagi
memfitnah makhluk lain, dan
- Tidak ingkar janji atau berkata
bohong (Kusuma, 2017).
Di masa pandemi ini mengontrol
perkataan sangat penting dilakukan. Situasi
yang serba tidak menentu, penyebaran
informasi perlu dipertimbangkan dan
diupayakan
untuk
menyampaikan
informasi-informasi kebenaran dan dapat
memotivasi masyarakat dalam mehadapi
keadaan ini. Hal-hal yang dapat dilakukan
dalam mengendalikan perkataan antara lain:
- Berupaya
selalu
bekata-kata
positif, misalnya kata kata sukaduka, bisa diganti dengan kata suka
cita.
- Memfilter setiap informasi yang
diterima
sebelum
menyampaikannya pada orang lain.
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Jangan terhanyut dengan berita
yang sedang trending, padahal
tidak
mengandung
unsur
kebenaran sama sekali.
- Simak dan sampaikan informasiinformasi yang bermanfaat bagi
peningkatan imun dan kesehatan
tubuh manusia.
Mengamalkan hal tersebut di masa
pandemi covid-19 seperti saat ini, tentu akan
membawa kebaikan tidak hanya bagi diri
sendiri, tetapi juga masyarakat secara
umum. Dengan tidak menyebarkan beritaberita hoax, tidak memberikan informasi
palsu tentang virus covid-19.

sebuah keharusan. Bagaimana manusia
dapat melanjutkan hidupnya jika tidak
bekerja dan berkarya. Hal ini termuat di
dalam pustaka suci Bhagavadgita sebagai
berikut :
Nityaṁ kuru karma tvaṁ
Karma jyāyo hy akarmaṇaḥ
śarīra-yātrāp ca te
Na prasiddhyed akarmaṇaḥ
Bhagavadgita
III.8
Terjemahan :
Bekerjalah seperti yang telah
ditentukan, sebab berbuat lebih baik
dari pada tidak berbuat, dan bahkan
tubuhpun
tak
akan
berhasil
terpelihara tanpa berkarya (Pudja,
83).

3.3.

Perbuatan yang bersih / Kayika
Parisudha
Sebagai makhluk sosial, manusia
tentu saja tidak dapat hidup sendiri. Manusia
yang satu membutuhkan kehadiran manusia
lain untuk saling berinteraksi guna
memenuhi segala kebutuhan hidupnya.
Interaksi antar manusia di era digital seperti
sekarang tidak hanya berkenaan dengan
orang yang berdekatan secara fisik. Dengan
orang yang jauh bahkan di belahan bumi
manapun bisa dilakukan lewat bantuan
internet. Oleh karena kebutuhan manusia
untuk berinteraksi dengan manusia lain
sangatlah penting, maka dibutuhkan suatu
keterampilan untuk dapat bersikap yang
baik dengan orang lain. Selain untuk
bersosialisasi, keterampilan bersikap yang
baik juga sangat dibutuhkan guna
keberhasilan hidup manusia tersebut. Sikap
hidup merupakan faktor penting yang
menentukan keberhasilan dalam pergaulan
sosial religious (Kusuma, 2017).
Berdasarkan hal tersebut, manusia
harus selalu menjaga pola perilakunya
karena sifat alamiah manusia itu sendiri,
yakni tidak dapat hidup sendiri sehingga
manusia disebut dengan homo socius. Harus
selalu disadari bahwa melakukan perbuatan
khususnya perbuatan yang baik adalah

Setiap manusia pada dasarnya ingin
menjadi orang yang berguna baik bagi diri
sendiri, keluarga maupun masyarakat. Begitu
juga generasi muda Hindu yang tidak lain
adalah penerus bangsa, agama dan budaya.
Konsisten melakukan perbuatan baik sesuai
petunjuk dharma, maka tidak diragukan lagi
kehidupan orang tersebut akan bermakna.
Begitu pula sebaliknya, ketika seseorang
mengisi diri dan hari-harinya dengan
perbuatan-perbuatan yang bertentangan
dengan ajaran dharma maka dapat dipastikan
kehidupannya dianggap tidak berguna dan
tidak berbahagia (Made & Somawati, 2021).
Di dalam ajaran agama Hindu hal ini
dituangkan dalam pustaka Sarasamuccaya
45 sebagai berikut :
Pulakā iva dhānyesu puttikā iva
pakṣiṣu
Tādrṣaste manuṣyeṣu yeṣām dharmo
na kāranam
Terjemahan :
Adapun orang yang sama sekali tidak
melakukan laksana dharma, adalah
seperti padi yang hampa atau telur
busuk, kenyataannya ada, tetapi tidak
ada gunanya.
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mengurus karma orang lain terkadang
membuat lupa akan karma sendiri. Adapun
hal-hal yang dapat dilakukan di masa
pandemi antara lain :
- Mentaati
dan
melaksankan
protokol kesehatan.
- Berolahraga untuk meningkatkan
imunitas
- Tetap bekerja dan berkarya dengan
tetap mentaati prokes.
- Tetap fokus dan tanggung jawab
dalam mengerjakan kewajiban
sendiri.

Mengelola perbuatan khususnya di
tengah kondisi pandemi covid-19 seperti saat
ini dapat dilakukan dengan melaksanakan
kewajiban-kewajiban seperti yang telah
ditetapkan oleh pemerintah dalam upayanya
untuk mencegah penularan virus agar tidak
semakin massif. Berbagai aturan dan
kebijakan yang dikeluarkan sebagai upaya
untuk memutus penyebaran virus covid-19
hanyalah akan tetap menjadi aturan apabila
warga masyarakat tidak menerapkan aturan
dengan baik dan benar. Aturan ada tentunya
dengan tujuan untuk dapat menyelamatkan
masyarakat itu sendiri.
Tetap fokus pada kewajiban yang
seharusnya dilakukan membuat manusia
lebih mudah dalam menjalankan hal tersebut
dibandingkan sibuk memikirkan hal-hal yang
ada di luar control diri manusia itu sendiri.
Termuat di dalam petikan sloka dalam
pustaka suci Hindu Bhagavadgita sebagai
berikut :
śhreyān swa-dharmo viguṇaḥ
para-dharmāt sv-anuṣhṭhitāt
swa-dharme nidhanaṁ śhreyaḥ
para-dharmo bhayāvahaḥ

Dari pikiran yang baik akan timbul
perkataan yang baik sehingga mewujudkan
perbuatan yang baik pula. Dari perbuatan
yang baik, maka phala yang diperoleh dari
karma yang dilakukan akan baik pula.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa apa yang diperbuat
seseorang pasti membawa hasil, entah buruk
maupun baik. Bahkan berpikirpun akan
membawa hasil. Maka dari itu, setiap
manusia harus dapat menguasai pikiran,
perkataan dan perbuatannya berdasarkan
dharma atau kebenaran. Jangan sebaliknya,
pikiran yang bertentangan dengan ajaran
agama Hindu atau sad ripu yang menguasai
hati manusia. Dengan menguasai dan
menanamkan pedoman hidup ini dalam lubuk
hati maka seseorang akan selalu memperoleh
kebahagiaan dan akan menjadi manusia yang
bijaksana (Made & Somawati, 2021).
Dengan mampu mengendalikan
pikiran, perkataan dan perilaku khususnya di
masa pandemi ini maka setiap orangun akan
bisa lebih mudah beradaptasi dengan setiap
perubahan yang terjadi akibat pandemi ini.
Mengarahkan pikiran untuk selalu bersyukur
atas segala kondisi yang ada, berupaya
menerima segala keadaan dengan ikhlas dan

(Bhagavadgita. III.35)
Terjemahan :
Lebih baik mengerjakan kewajiban
sendiri walaupun tidak sempurna
daripada dharmanya orang lain yang
dilakukan dengan baik, lebih baik
mati dalam tugas sendiri daripada
dalam tugas orang lain yang sangat
berbahaya (Pudja, 1997)
Kutipan sloka di atas mengarahkan
manusia untuk mengerjakan kewajiban
sendiri dengan baik dan sempurna. Berikan
pula kesempatan kepada orang lain untuk
mengerjakan kewajibannya sendiri. Setiap
manusia terlahir dengan karma wasana-nya
masing-masing yang harus dilakoni dalam
kehidupannya
masing-masing.
Sibuk
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lapang dada, selalu berupaya untuk berkatakata positif, menerima dan menyebarkan
informasi yang dapat memotivasi diri sendiri
dan orang banyak, serta tetap fokus dengan
segala tugas dan kewajiban sendiri akan
memudahkan kita melewati masa-masa sulit
selama pandemi ini.

3. Mengelola perbuatan khususnya di
tengah kondisi pandemi covid-19
seperti saat ini dapat dilakukan
dengan melaksanakan kewajibankewajiban seperti yang telah
ditetapkan oleh pemerintah dalam
upayanya
untuk
mencegah
penularan virus agar tidak semakin
massif. Tetap fokus pada kewajiban
yang
seharusnya
dilakukan
membuat manusia lebih mudah
dalam menjalankan hal tersebut
dibandingkan sibuk memikirkan
hal-hal yang ada di luar control diri
manusia itu sendiri.

IV.

SIMPULAN
Menghadapi masa pandemic seperti
saat ini, selain dibutuhkan kesiapan
infrastruktur serta sarana dan prasarana,
dibutuhkan juga kesiapan mental untuk
menghadapi berbagai macam perubahan dan
tantangan
yang
menyertai.
Melalui
harmonisnya pikiran yang benar dan baik
dengan ucapan dan tindakan akan
mengantarkan manusia hadir menjadi pribadi
yang selalu waspada, hati-hati, bertindak
dengan penuh pertimbangan, yang akhirnya
akan membawa manusia pada evolusi
kehidupan yang lebih bajik, bijak dan
dinamis, krearif, inovatif dan senantiasa
berpegang teguh pada prinsip-prinsip
dharma, walau saat ini sedang mengalami
pandemi yang belum diketahui kapan
berakhirnya. Berdasarkan pembahasan di
atas, upaya pengendalian pikiran, perkataan
dan perbuatan melalui penerapan Tri Kaya
Parisudha di tengah masa pandemi adalah
sebagai berikut.
1. Di tengah kondisi pandemi yang
mewabah, upaya pengendalian
pikiran positif sangat penting
dilakukan.
Konsep
manacika
parisudha dapat membantu manusia
dalam melepaskan kegelisahan di
tengah kisruh pandemi.
2. Di masa pandemi ini mengontrol
perkataan sangat penting dilakukan.
Dengan tidak menyebarkan beritaberita hoax, tidak memberikan
informasi palsu tentang virus covid19.
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