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Jika Bhagavad Gita adalah danau yang luas, 

maka buku kecil ini hanyalah segelas air yang diambil 

dari danau itu, dipersembahkan untuk anda dengan 

harapan bisa menyejukkan dan menghilangkan dahaga 

anda. 

Buku “The Warrior Who Refused to Fight” ini 

mengambil setting sebuah ruang kuliah dimana di 

ruangan tersebut dibahasnya Bhagavad Gita dari 

perspektif yang sangat sederhana namun menyentuh 

kehidupan kita, kehidupan manusia modern dengan 

dinamika hariannya. Selain diskusi di ruang kuliah 

tersebut, anda pun akan dibawa mengalami petikan-

petikan cerita Mahabharata yang menjadi latar 

belakang keberadaan kitab fenomenal ini, dan tentu 

saja jalinan cerita manusia modern dan segala 

permasalahan yang dihadapinya. 

Buku ini bukan kajian intelektual tentang 

Bhagavad Gita, bukan penjabaran filosofis, bukan pula 
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sebuah cerita yang indah, hanya sebuah cermin kecil 

untuk membantu anda dalam “melihat diri anda 

sendiri”. Dengan kerendahan hati saya mohonkan 

pada pembaca, jangan harapkan cermin kecil ini 

menjadi sesuatu yang lain, cukup jadikan sara untuk 

melihat diri anda sendiri, untuk mengenali lebih dalam 

keindahan dalam diri dengan menyingkirkan noda-

noda yang menutupi keindahan tersebut. 
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PROLOG 
 

 (Ruang Seminar Jurusan Psikologi, Jaman Modern) 

“Pernahkah kalian merenungkan kenapa 

manusia demikian terobsesinya dengan cerita?” Tanya 

Profesor awet muda itu membuka seminarnya. 

“Karena seluruh kehidupan manusia itu sendiri 

adalah jalinan cerita, dan mendengar cerita lain akan 

memberinya inspirasi untuk menyusun lalu mengalami 

ceritanya sendiri.” 

Sang Profesor yang tadinya mondar-mandir 

sambil bicara, berhenti lalu menatap dalam-dalam para 

peserta seminar, dan kemudian melanjutkan, 

“Bahkan tujuan kelahiran manusia itu sendiri 

adalah untuk mengalami cerita” 

Sementara berdiri dengan tenang, dan setelah 

jeda keheningan sesaat, dia masih melanjutkan lagi, 

“Dan menariknya,” Katanya dengan suara yang dalam 

dan penuh penekanan, “Cerita-cerita itu hanya dialami 

di pikiran manusia itu sendiri, tapi diyakini sebagai 

sebuah kebenaran mutlak.” 
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Kalau dipikir-pikir, benar juga kata Profesor ini, 

manusia begitu menyukai cerita—mulai dari deretan 

film box office di bioskop sampai jejeran novel best 

seller di toko buku, semua adalah jalinan cerita. Dan 

belum cukup sampai di sana, dalam keseharian kita 

pun senantiasa menjadi koleksi dan penyampai cerita. 

Hal pertama yang kita lakukan saat bertemu 

seseorang—baik itu orang baru maupun sahabat yang 

kita ajak janjian di warung kopi—adalah bercerita. 

Kita dengan antusias menceritakan kisah yang 

berhasil kita alami dalam kehidupan—bagaimana kita 

berhasil mencapai target penjualan yang diberikan 

tepat menjelang deadline, bagaimana rekan kerja kita 

akhirnya menemukan cinta yang diidamkan, 

menceritakan kisah keluarga kita pada teman kantor 

dan menceritakan dinamika pekerjaan pada pasangan 

di tempat tidur—semakin dramatis ceritanya, semakin 

antusias kita menceritakannya, dan kalaupun jalan 

ceritanya biasa saja, kita sudah demikian terlatihnya 

membuat cerita itu agar terkesan dramatis. 

Bahkan, kita sering kali sengaja membuat diri 

kita mengalami kisah yang sedramatis mungkin, seolah 

kita demikian bencinya dengan kehidupan yang datar-
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datar saja, sehingga sebuah perkara kecil pun kita 

dramatisir untuk mengalami cerita yang lebih dramatis. 

“Bukan hanya sekedar cerita, “lanjut profesor itu 

kemudian setengah tersenyum, “kita mengalami 

sebuah film dalam pikiran kita, dan layaknya sebuah 

film yang memiliki karakteristik penayangan yang 

sesuai dengan topik ceritanya, ada dialog dan bahkan 

naratornya—dan tentu saja, ada lagu yang 

mengiringinya” 

Sebenarnya apa yang disampaikan Prof. Aswan 

ini bukan satu hal yang luar biasa, namun satu hal—

yang karena saking biasanya—jadi sering terlupakan, 

dan saat dia menyampaikan lagi—dengan gaya bicara 

dan karismanya—banyak peserta yang mengangguk-

anggukkan kepala seolah baru pertama kali 

mendengarnya. 

“Dan hari ini kita akan membahas tentang 

sebuah lagu,” katanya dengan tangan terbuka seolah 

mau memeluk, “Lagu yang dinyanyikan di medan 

perang Wangsa Kuru lima ribu tahun yang lalu, lagu 

yang mengiringi cerita kehidupan seorang ksatria dan 

kebimbangan, ketakutan serta cerita lain yang 

dialaminya di di kepalanya sendiri, yang membuatnya 

hampir meniggalkan peperang di depan matanya” 
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Bhagavad Gita, kalimat dalam Bahasa 

Sanskerta—salah satu bahasa tertua di dunia—artinya 

nyanyian Sang Maha Agung. Buku tua ini demikian 

populernya sampai para tokoh dunia sekelas Aldus 

Hauxley, Ralph Waldo Emerson, Mahatma Gandhi dan 

bahkan Albert Einstein sendiri demikian memuji-muji 

dan ikut mempelajarinya secara serius. 

Aku sendiri belum pernah membaca buku yang 

berisi dialog imajiner antara Krishna dengan Arjuna ini, 

karena aku memang tidak pernah tertarik 

mengorbankan berjam-jam waktuku untuk membaca 

dialog spiritual berumur ribuan tahun. Lagi pula aku 

punya verbatim para Psikolog Klinis setebal ribuan 

halaman yang perlu aku baca untuk meningkatkan 

kemampuanku melakukan layanan di psikologi klinis. 

Seminar hari ini pun sebenarnya tidak menarik 

sama sekali untukku—yang kalau bukan untuk 

menambah kredit poin perkuliahanku aku tidak akan 

menghadirinya—dan memang belakangan ini tidak ada 

hal yang menarik untukku. 

“Bicara tentang lagu, ada satu hal yang juga 

menarik tentang lagu, yaitu lagu yang kita selalu 

mainkan di kepala kita, entah kita mendengarkannya 

atau tidak. Namun kita selalu bereaksi terhadapnya.” 
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Kata Profesor itu lagi, “Saat kalian ada di medan 

perang apapun yang sedang kalian sedang hadapi—

deadline pekerjaan yang sudah mendekati tenggat 

waktu, target penjualan yang belum tercapai padahal 

sudah mencapai batas waktu, hubungan yang sedang 

ada di ujung tanduk dan hanya selangkah menuju 

perpisahan, keputusan penting apakah akan tetap 

menjadi pegawai atau mulai membuka bisnis sendiri, 

masalah yang menumpuk dan minta segera 

diselesaikan dan seterusnya—entah kenapa dalam 

kepala kalian seolah ada lagu yang sedang bergema, 

lagu yang sedang menjadi soundtrack atas drama 

kehidupan kalian waktu itu, lagu yang kemudian 

menentukan bagaimana kondisi internal kalian dalam 

menghadapi kondisi eksternal yang sedang terjadi itu.” 

Lanjutnya lagi. 

“Jika lagu yang sedang diputar adalah lagu-lagu 

motivasi,” dia masih melanjutkan, “Maka kalian akan 

merasa sangat bersemangat, jika lagu yang diputar 

adalah lagu sendu maka kalian akan menjadi sedih dan 

melihat diri dan kehidupan kalian dengan sangat 

menyedihkan, jika lagunya adalah lagu chaos maka 

kalian akan dipenuhi kemarahan dan segala hal yang 

kalian lihat akan membuat kalian semakin marah, 

benci.” 
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“Tentu saja bukan selalu lagu seperti lagu yang 

kalian biasa download secara illegal di internet yang 

kalian dengarkan—tidak selalu seindah itu nada-

nadanya. Kadang lagu yang kalian dengarkan di kepala 

kalian hanya berupa keluhan-keluhan, kadang hanya 

suara-suara sumbang, kadang hanya keributan tak 

beraturan di kepala, yang meski kalian mohon agar 

berhenti pun mereka tak kunjung berhenti. 

“Apapun lagunya, ada satu persamaan dari 

lagu-lagu itu, baik yang bernada atau tidak, yang 

sumbang atau yang indah, yang sendu atau atau 

membakar, dan persamaanya adalah, semua lagu itu 

adalah nyanyian yang sama seperti yang dinyanyikan di 

kepala kalian di hari sebelumnya, setidaknya masih satu 

album, dan besar kemnungkinan akan menjadi lagu 

yang sama yang dinyanyikan esok harinya. 

“Bayangkan, kalian mendengarkan lagu rusak 

yang sama secara berulang-ulang tepat di dalam 

kepala kalian dan kalian masih bertanya, ‘kenapa 

kepalaku sakit terus?’. 

“Saya tidak akan menyebutnya dialog internal, 

karena memang yang sedang kalian perdengarkan itu 

adalah sebuah lagu, ada irama emosi yang 

mengiringinya. 
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Dan ada satu jenis lagu lagi, jenis lagu yang 

sangat jarang nyanyiannya kalian dengarkan—lagu itu 

tetap diputar di dalam diri kalian, di salah satu ruang di 

dalam kepala kalian—hanya saja karena lagu-lagu 

sumbang di kepala kalian terlalu bising, lagu ini—lagu 

yang indah dan menawan ini—jadi tidak sempat kalian 

dengarkan. 

“Lagu itu adalah lagu-lagu jiwa” Katanya sambil 

tersenyum, “dan jenis lagu inilah yang diperdengarkan 

oleh Arjuna saat sedang berada di medan Perang 

Keluarga Bharata, lagu yang dinyanyikannya bersama 

dengan Krishna, Sang Avatara”. 

Baiklah, jadi profesor ini akan bercerita tentang 

cerita dan drama yang kita mainkan dalam pikiran dan 

kehidupan kita, lalu bicara tentang lagu yang 

mengiringi film internal itu. Terdengar cukup 

“psikologi”, dan cukup menarik. 

*** 

(Tiga Jam Sebelumnya, Jaman Modern) 

Hari ini akan ada perkuliahan umum, dan aku 

sedang sangat tidak ingin ke kampus—atau 

kemanapun—bahkan jika hasil perkuliahan ini sangat 

sangat membantu mengangkat nilaiku. Aku hanya 
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sedang ingin tidur dan bermalas malasan, seperti yang 

lima hari ini aku selalu lakukan. 

Menjadi Mahasiswa Psikologi membuatku bisa 

memahami diriku sendiri, dan lebih penting dari itu 

membantuku lebih memaklumi diriku sendiri. Termasuk 

memahami kenapa belakangan ini aku seperti 

kehilangan semangat hidup. 

Aku memaklumi diriku, karena setelah perjualan 

hampir lima tahun aku masih belum menyelesaikan 

gelar magister psikologiku, dan belum menemukan 

titik terang untuk bisnisku, dan belum mendapat 

kesiapan menikahi pacar yang sudah mendesakku 

untuk menikah. Sepertinya hidupku bahkan belum 

dimulai sama sekali, namun sudah terasa berakhir 

tragis. 

Jadi, ya, aku maklum kenapa setelah sekian 

kegagalan dan lelah dengan perjuangan, sekarang 

sepertinya diriku memberontak pada diriku sendiri dan 

memutuskan untuk tidak lagi mau menyokongku 

dengan semangat yang sedang sangat aku butuhkan. 

Ilmu Psikologi yang aku pelajari memang cukup 

untukku memaklumi diriku yang terjebak dalam 

keterpurukan ini, namun belum cukup untuk 
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membantuku keluar darinya. Ya, belum. Mudah-

mudahan memang belum—meski aku sudah tidak 

sabar dan sudah tidak bisa menunggu lagi, umurku 

hampir kepala tiga, dan proses penuaan ini 

menghantuiku lebih dari apapun. 

Sudah sejak setahun aku dihantui ketakutan 

kalau seumur hidup aku akan menjadi pecundang 

seperti ini. Setiap ulang tahunku tiba, maka aku 

melihatnya sebagai semakin dekatnya aku dengan 

deadline, dan ketakutannya akan bertahan hampir 

setahun penuh. 

Aku melirik kumpulan kertas note yang 

tertempel di tembok depan meja, dan mataku tertuju 

pada sebuah kertas seukuran bungkus rokok warna 

kuning bertuliskan "Inner Sanctuary". 

Dan meninjaklanjuti tulisan di kertas itu, aku pun 

mulai duduk—tetap di tempat tidur—dan menutup 

mata layaknya seorang yang sedang bermeditasi. 

Setelah menghela nafas panjang dan 

melepaskan semua beban di pikiranku bersama 

dengan hembusan nafasku. Gambaran mental di 

otakku mulai menayangkan gambar-gambar yang 

membuat rasa lega semakin memenuhi dadaku; 
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Aku sedang duduk di sebuah pondok bambu, 

menghadap sebuah kolam ikan dengan kolam teratai 

di depanku dengan hamparan pegunungan di 

depannya, dikelilingi pepopohan dan tetamanan hijau 

menyejukkan, aku mulai merasakan hembusan angin 

sepoi yang mendamaikan di sekujur kulitku. 

Telingaku pun seolah mendengar kicauan 

burung yang bersahut-sahutan, membuat rasa damai di 

dadaku menyebar memenuhi seluruh tubuhku. 

Aku menghela nafas panjang lagi, meniatkan 

menarik vitalitas dan semangat dari sekitar tempat ini, 

memenuhi perutku bukan dengan udara, tapi dengan 

energi, dan saat aku menghembuskan nafas, aku 

merasakan energi dan fitalitas itu menyebar memenuhi 

seluruh tubuhku. 

Mengulangi proses ini tiga sampai lima kali 

cukup memberiku semangat dan keberanian untuk 

beranjak dari tempat tidurku, keluar rumah dan 

melakukan hal yang harus aku lakukan demi hidupku. 

Aku membuka mata, dan tidak lagi melihat 

kamarku yang berantakan sebagai sebuah pondok 

penderitaan, namun sebuah taman hijau dengan 

kolam, tempat dudukku aku lihat sebagai teras pondok 
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bambu, dan angin berpolusi yang berhembus dari 

jendela aku rasakan sebagai hembusan angin segar 

pegunungan. Aku tidak sedang melihat diriku sebagai 

aku yang beberapa menit lalu penuh tekanan dan 

beban, namun sebagai seorang yang penuh kepuasan 

dan kenikmatan terhadap hidupnya. 

Inilah Inner Sanctuaryku.  

Tentu saja, tugas berikutnya tidak boleh 

diabaikan, yaitu menjaga kondisi mentalku tetap segar 

dan penuh fitalitas. Dan untuk melakukannya aku perlu 

mempertahankan fisiologiku, mempertahankan otot-

ototku tetap rileks, mempertahankan nafasku tetap 

lembut dan damai, dan mempertahankan kelenturan di 

kulitku. 

Ada banyak kertas catatan berwarna-warni di 

tembok depan mejaku itu, dan semua itu seperti 

"Kotak P3K" untuk jiwaku, yang membantuku untuk 

mengatasi diriku sendiri saat aku membutuhkannya. 

Dan aku mendekati meja, melihat sebuah kertas 

yang berisi detail perkuliahan hari ini.  

Kuliah akan dibawakan seorang Professor, yang 

hanya menulis "Aswa" dalam judul makalahnya, 

padahal dia konon seorang "Ph.D" dalam bidang 
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Mental Health Psychology dan memiliki banyak 

sertifikat pasca sarjana dalam bidang kebijakan timur, 

plus berbagai penelitian kelas dunia dalam 

pengaplikasian kebijakan timur—meditasi, yoga, zen, 

tao, Vedanta, Tantra dan hal-hal semacam itu—untuk 

kesehatan mental. 

Dan kuliahnya sore ini akan mengambil tema 

Aplikasi Bhagavad Gita dalam Praktik Psikologi 

Modern. 

"Bagus," pikirku, "aku bisa lebih cepat tidur 

dengan topik yang membosankan seperti ini". 

Lagi pula, kenapa perlu mengorek-ngorek 

dialog imajiner yang terjadi ribuan tahun lalu jika sudah 

ada verbatim para psikolog modern yang jauh lebih 

ilmiah? 

"Ah, sudahlah" aku mengendalikan diriku 

sendiri, "sebelum pikiranku menjadi semakin liar, 

sebaiknya aku segera bergegas". 

*** 

Seluruh ruangan sudah mulai berkumpul, 

beberapa wajah ekspatriat berambut pirang, wajah 

India, dan tentu saja lebih banyak wajah lokal, duduk 

rapi di meja yang disusun setengah melingkar 
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menghadap podium. Ruangan ini bisa menampung 

sampai 150 orang, tapi hampir setengah lebih kursi 

yang disediakan hanya menampung kekosongan. Ini 

bahkan lebih baik dari yang aku harapkan, aku bisa 

tidur dengan lebih tenang. 

Tidak lama kemudian, pembawa acara naik ke 

podium, mendekatkan mic ke mulutnya, tersenyum 

ramah lalu mulai bicara, "Selamat sore saudaraku 

semua," sapanya, sapaan yang bagaikan mantra yang 

langsung membuat kantukku mulai berdatangan, "Kita 

beruntung sore ini kedatangan seorang profesor dari 

India Selatan, Tamil tepatnya, yang akan sharing 

mengenai Bhagavad Gita dalam Praktik Psikologi 

Modern" 

Dan sang pembawa acara membacakan 

kredibilitas yang dimiliki sang professor, semua 

pendidikan formal yang dikecapnya, termasuk double-

degree dari John Hopkins University dan Cambridge 

dalam Psychology, anugerah doktor kehormatan dari 

Princetown, berbagai hasil risetnya yang diterbitkan di 

jurnal-jurnal ternama dunia dan seterusnya dan 

seterusnya semakin membuat mataku berat terkantuk-

kantuk. 
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Saking ngantuknya, aku hampir saja tertidur, 

padahal belum ada 30 menit aku duduk di sini. 

Untungnya tepuk tangan lesu dari seluruh ruangan 

membangunkanku.  

Si pembawa acara yang adalah dosen dari 

kampusku sudah meninggalkan podium, dan 

digantikan oleh seorang yang jauh lebih muda dari dia, 

seorang yang mungkin umurnya sekitar 40an tahun 

dengan penampilan nyentrik yang tidak jauh beda 

dengan penampilan para mahasiswa yang duduk di 

samping-sampingku. Ekspresi wajahnya menyinarkan 

bukan hanya keceriaan dan kebahagiaan yang 

mendalam, namun juga kedamaian yang sangat-sangat 

menyejukkan.  

Tanpa aku sadari, rasa penasaranku pada sosok 

yang berjalan menuju podium itu menjadi sebuah 

kekaguman, seolah karisma yang dimilikinya 

menghipnotisku. 

"Ini...inikah profesor itu? Semuda ini?" pikirku, 

"Jauh sekali dari ekspektasiku tentang seorang pria tua 

dengan jambang putih yang jalannya sudah tertatih-

tatih". 
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"Saya tidak akan memperkenalkan diri lagi 

karena pembawa acara sudah memperkenalkan saya. 

Seandainya tadi yang bicara memperkenalkan saya 

seorang wanita mungkin saya sudah menciumnya 

karena saking tersanjung dengan cara dia bicara 

tentang saya" kata profesor muda tersebut setelah 

berdiri tepat di depan, bukan di podium namun di 

tengah-tengah panggung. 

"Dan maafkan saya, jika ternyata saya jauh lebih 

muda dan jauh lebih tampan dari yang anda harapkan" 

katanya lagi, disambut tawa berikutnya dari peserta di 

ruangan itu. 

Dia menekan remote projectornya, dan slide 

pertamanya muncul di depan, "Hari ini kita akan 

mengulang lagi sebuah percakapan yang pernah 

terjadi lima ribu tahun yang lalu, percakapan antara 

Arjuna dan Khrishna, antara manusia dengan keillahian 

dalam dirinya sendiri, dan sejak ribuan tahun yang lalu 

percakapan ini telah membawa perubahan besar pada 

demikian banyak orang, dan karenanya sudah menjadi 

tugas anda sekalian untuk mempelajari percakapan ini 

untuk mendukung tugas anda untuk mendatangkan 

kebahagiaan dalam kehidupan sebanyak mungkin 

orang". 
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"Bahkan Mahatma Gandhi" sambungnya lagi, 

"Saat berperang melawan kekaisaran Inggris, seorang 

pria tua yang memerangi sebuah kekaisaran terbesar di 

dunia, mendapatkan kekuatan dan tuntunannya 

dengan membaca untaian dialog ini". 

"saya sudah menyertakan kutipan arti masing-

masing sloka di paper yang sudah anda terima lengkap 

dengan poin utama pembahasan kita hari ini, dan anda 

bisa membaca arti masing-masing Sloka Bhagavad Gita 

di sana satu per satu, saya tidak akan membacakannya 

lagi," sambungnya lagi, "Namun saya akan bercerita 

dan menyanyi..." 
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Symphony 1 

Kisah Seorang Ksatria yang 
Tiba-Tiba Takut Dengan Dirinya 

Sendiri 
 

d	

 

 (Medan Perang Kuruksetra, Lima Ribu Tahun 

Sebelumnya, di Jaman Dwapara Yuga) 

"Aku tidak akan berperang, Khrishna..." Kata 

Sang Pejuang Agung itu lalu meletakkan busur dan 

panah yang membuat namanya ditakuti diantara para 

ksatria terhebat sekalipun. 

Matanya tidak lagi memancarkan sinar 

keperkasaan, namun menunduk sayu dan menatap 

kosong mencerminkan kesedihan bercampur 

kebingungan, dan bahkan lebih buruk lagi, 

keputusasaan. Arjuna, Sang Ksatria Utama itu 

kemudian berjalan dengan sangat lesu ke arah kereta 
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yang berhenti di dekatnya lalu duduk terkulai di pijakan 

kereta bagaikan seorang pejuang yang kalah. 

Padahal, dia sedang ada di tengan-tengah 

Perang Agung Wangsa Kuru yang baru saja hendak 

dimulai. 

Saat kedua pasukan telah siap untuk saling 

membunuh di Lapangan Kuruksetra dalam satu 

komando panglima tertinggi masing-masing pasukan, 

Arjuna malah duduk terkulai seperti tanpa daya, 

kehilangan semua keinginannya untuk berperang. 

Sementara Sanjaya—yang mengamati kejadian 

itu dengan pandangan gaibnya dari Ibu Kota Istana 

Hastinapura—jadi ikut tercengang dengan 

pemandangan itu. 

Tadinya dia merinding—melihat kedua kubu 

telah siaga dalam posisinya, melihat pedang yang telah 

terhunus dan panah telah siap dibidikkan oleh jutaan 

tentara dari berbagai kerajaan dibawah pimpinan 

Bhisma Yang Agung, diiringi para jendral tersohor yang 

adalah Raja dan Ksatria bawahan Kerajaan 

Hastinapura—sekarang Sanjaya hampir tidak 

mempercayai pandangan gaibnya sendiri saat melihat 

Arjuna duduk dalam keputusasaan di tengah perang 
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yang hendak berkobar menggetarkan sejarah 

peradaban. 

"Kenapa? Kenapa, Sanjaya?" Maharaja 

Dhristarastra pun ikut kebingungan menerima laporan 

dari penglihatan gaib Sanjaya tersebut. Sang Maharaja 

dari salah satu kerajaan terbesar di seluruh Jambudvipa 

itu hanya bisa mengandalkan Sanjaya untuk tetap 

mengetahui apa yang tengah terjadi di Medan Kuru 

sana, mengetahui dari Singgasananya di Hastinapura 

dengan mendengarkan bagaimana Sanjaya 

menceritakan penglihatan gaibnya, penerawangannya 

ke Medan tempur. 

"Entahlah, Yang Mulia," Sahut Sanjaya dengan 

nada yang mencirikan kebingungannya sambil tetap 

mengarahkan penglihatannya menembus batasan 

ruang dan waktu, selain untuk mencari tau apa yang 

tengah terjadi pada Arjuna, juga untuk mengobati rasa 

penasarannya sendiri. 

Tiga setengah juta ksatria sudah berkumpul di 

mendan perang, satu setengah juta berperang di pihak 

Pandawa yang dikomandoi oleh Bhima, adik Maharaja 

Yudistira yang ikut berperang di barisan depan, 

sementara dua setengah juta pasukan bertarung di 

pihak Korawa yang dikomandoi Kakek Bhisma. Ribuan 
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raja bawahan serta sekutu Hastinapura dan Indraprasta 

telah berkumpul di sana. Nama-nama hebat para 

ksatria Tanah Bharata pun telah berbaris dengan siaga, 

siap mengadu kehebatan masing-masing dalam 

perang saudara itu, perang antara Para Pandawa 

dengan sepupunya, Korawa. 

*** 

"Aku tidak tau!" Kata Arjuna dengan ekspresi 

wajah memilukan dan air muka kebingungan yang 

membasuhnya, "Aku tidak tau lagi mana yang benar, 

mana yang baik dan mana yang harus aku lakukan". 

"Lihat mereka," Arjuna menunjuk barisan 

pasukan Kuru di depannya yang bersiaga dengan 

tombak tajam, pedang terhunus dan panah terbidik. 

"Lihat, Khrishna!" Katanya lagi menunjuk para 

elit, para raja, para jenderal dan ksatria yang berdiri di 

atas kereta masing-masing, sedang menunggu 

perintah untuk maju menyerang, 

"Mereka adalah keluargaku, bukan musuhku!" 

Arjuna membentak Khrisna yang wajahnya masih tetap 

menyinarkan kedamaian dan ketenangan yang sama, 

"Kakek, paman, sepupu, guru, ipar, dan belum lagi 
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semua yang berdiri di sana memiliki keluarganya 

sendiri." 

"Tugasku sebagai ksatria Bharata seharusnya 

menjunjung dan menghormati mereka, bukan malah 

membidikkan anak panahku ke dada mereka!" 

Arjuna mengambil busurnya, menunjukkannya 

pada Khrishna, "Aku mempelajari bagaimana 

membidikkan panah ini dari Guru Drona, dan aku 

jadikan Kakek Bhisma sebagai model ksatria perkasa, 

dan sekarang aku harus membidik jantung mereka dan 

mengakhiri hidup mereka dengan panah ini?" 

Sambil menangis, dengan suara dan bibir 

gemetar, Arjuna berkata, "Kegilaan macam apa ini 

Khrisna? Aku tidak mau melakukan dosa besar 

semacam ini hanya demi tahta dan kekuasaan!" 

Awalnya, Arjuna sudah sangat yakin untuk 

membabat habis sepupu dan para pendudukungnya 

ini. Dia sudah siap melakukan tugas mulia untuk 

memusnahkan kejahatan. Tentu saja yang Arjuna 

maksud dengan “kejahatan” adalah Sepupunya itu, 

Duryodhana yang menurutnya telah dengan licik 

merebut tahta saudara tertua Arjuna, Yudistira, berkali-

kali mencoba membunuh mereka dan telah melakukan 
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sederetan perbuatan lain yang memupuk dan 

membuat permusuhan diantara mereka berujung di 

medan perang ini. 

Bukan hanya bagi Arjuna dan saudara-

saudaranya, Duryodana dan para pendukungnya pun 

telah menebar teror dan ketakutan bagi rakyat 

Hastinapura dengan kesemena-menaanya. 

Dan tentu saja—saat memikirkan itu—Arjuna 

sudah memainkan drama mental dimana dia adalah 

‘pahlawan pembela kebenaran’. 

Namun, saat dia menyuruh Krishna 

mengantarkannya ke barisan depan, agar dia bisa 

melihat dengan jelas barisan musuh dan barisan 

pasukannya sendiri yang dikomandoi oleh kakak 

keduanya, Bhima sebagai panglima utama, semua 

drama mental kepahlawanan yang tadinya dimainkan 

di kepalanya berubah drastis. 

Tiba-tiba saja drama mentalnya berganti cerita. 

Setibanya di barisan depan, dia melihat 

kakeknya, Bhisma berdiri di atas kereta sebagai 

pemimpin tertinggi pasukan Korawa. Bhisma bukan 

hanya seorang kakek bagi Arjuna dan Para Pandawa, 

namun Bhisma tak ubahnya pengganti ayahnya yang 
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sudah meninggalkan dia sedari kecil, sosok ayah yang 

diidamkan dan yang memang memberinya kasih 

sayang dan kehangatan. Keberadaan Bhisma lah yang 

membuat Arjuna, juga saudara-saudaranya tidak 

pernah merasa kehilangan sosok ayah sama sekali, atau 

kehilangan peran sosok itu. Tidak heran jika para 

Pandawa bukan hanya mengagumi keperkasaan 

Bhisma, namun sangat mencintai dia, sebagaimana 

juga Bhisma selalu memberi perhatian dan kasih 

sayangnya pada cucu-cucu mereka itu. 

Mungkin, Bhisma yang bersumpah untuk 

melajang seumur hidupnya itu pun menganggap 

kelima pandawa—yang sebenarnya adalah cucu 

tirinya—sebagai sosok anak yang dia idamkan, namun 

tidak pernah dimilikinya. 

Disamping Bhisma, berdiri Guru Drona. Guru 

yang mendidik para Pandawa maupun para Korawa 

sedari mereka kecil. Drona adalah orang yang memberi 

Arjuna dan saudara-saudaranya semua kemampuan 

yang menjadikannya layak disebut ksatria, termasuk 

kemampuan memanah, kemampuan yang menjadikan 

reputasinya tak tertandingi. 

Melihat barisan itulah kemudian mata Arjuna 

juga beralih pada para pasukan yang bertarung di 
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pihak Hastinapura itu, dia tidak lagi melihat mereka 

sebagai pembela kejahatan yang perlu diperangi. 

Mereka yang berdiri di sana adalah ayah dari 

seorang anak yang merindukan kepulangannya, dan 

dia tau benar bagaimana rasanya ditinggal mati oleh 

sosok ayah, mereka juga adalah suami-suami yang 

sedang didoakan keselamatannya oleh istri mereka di 

rumah sementara mereka pergi berperang, dan dia 

pun bisa memahami itu karena melihat bagaimana 

istrinya, Drupadi demikian kawatir dengan 

keselamatannya di medan perang. Mereka juga adalah 

anak dari ibu yang menyayangi mereka, sebagaimana 

Ibu Kunti sangat menyayangi Arjuna dan saudara-

saudaranya. 

Terlebih dari itu, semua yang sedang berdiri di 

sana adalah pasukan kerajaanya sendiri, diantara 

mereka adalah sepupu-sepupunya, orang-orang yang 

selayaknya dia cintai dan lindungi. 

Wajah-wajah musuh, dengan sekejap berubah 

menjadi wajah-wajah keluarga dan kerabat. Hati yang 

tadinya mantap untuk membunuh pun berubah 

menjadi hati yang dirundung kesedihan dan kasih. 
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Arjuna masih berada di tempat yang sama, 

masih di Kuruksetra, namun bagaimana dia mengalami 

medan perang itu telah berubah dengan sangat 

drastisnya. 

Perang Bharata adalah perang saudara, dan itu 

berarti Arjuna harus mampu membunuh saudara-

sadara dan kerabat yang berhadapan dengannya, dan 

inilah yang Arjuna tidak mampu lakukan, sehingga dia 

pun melemparkan Panah Gandiva anugerah Dewa 

Siwa—yang sengaja dia mohon untuk menghadapi 

peperangan ini—dan duduk dalam dukanya. 
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Symphony 2 

Seorang Raja Buta dan 
Seorang Pelayan yang Melihat 

Segalanya Tanpa Mata 
 

d	

 

 (Istana Hastinapura, Jaman Dwapara Yuga) 

Sanjaya masih mencoba mengamati apa yang 

sebenarnya terjadi, masih mengamati apa yang 

sejatinya dilakukan oleh ksatria kebanggaan Wangsa 

Bharata tesebut. Sementara Maharaja Dristarastra 

masih menunggu dengan gelisah dari atas 

singgasananya—singgasana yang tanpa dia sadari 

telah menjadi penjara untuknya—dipenuhi kekawatiran 

dan kebingungan. 

Menyadari kegelisahan sang suami dan 

kebingungan yang sedang terjadi, Gandhari—Sang 

Permaisuri yang rela menutup matanya dengan sehelai 

kain untuk selamanya, demi menemani kebutaan 
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suaminya—memegang tangan Dristarastra, mencoba 

menenangkan dirinya sendiri dengan menenangkan 

suaminya yang mulai nampak lelah menunggu 

penjelasan Sanjaya tersebut. 

"Kenapa Putra Pandu itu malah menangis 

begitu, Sanjaya?" Akhirnya ketidaksabaran 

Drishtarastra meletus menjadi pertanyaan, "Kenapa 

Arjuna malah meletakkan busur dan panahnya?" 

Sanjaya pun mengulangi semua kata-kata Arjuna 

pada Dristarastra, mengungkapkan kebimbangan dan 

kedukaan yang dialami keponakannya itu, dan tentu 

saja Dristarastra bisa memahaminya. 

Dia pun sebenarnya tidak membenci Arjuna, 

atau siapapun diantara kelima Putra kakaknya itu, dan 

sebagaimana kakaknya, Almarhum Maharaja Pandu 

yang mencintai kelima putra anugerah Para Dewa itu, 

Dristarastra pun mencintai mereka berlima. Dia hanya 

tidak berdaya, tidak berdaya terhadap putra-putranya 

sendiri, tidak berdaya terhadap keinginan Duryodhana 

dan saudara-saudaranya—Duryodana yang hatinya 

dipenuhi kebencian dan obsesi hasil hasutan 

pamannya, kakak Gandari, Sakuni Sang Raja dari 

Gandhara, yang punya agendanya sendiri dan punya 

dendamnya sendiri sehingga dengan liciknya 
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menghasut keponakannya sendiri sampai terjebak 

dalam perang saudara ini. 

Melihat kebimbangan Arjuna dari mulut Sanjaya, 

Dristarastra menjadi semakin sakit hati. Memang, hanya 

dialah pria yang punya waktu untuk bersedih terhadap 

perang keluarga Bharata ini saat ini, sisanya sudah ada 

di medan perang dan tidak punya waktu untuk 

bersedih lagi. 

Kecuali, tentu saja, Arjuna—meski dia 

mengalami jenis kesedihan yang berbeda dengan 

Dristarastra, ataupun Gandhari, ataupun Bhisma atau 

yang lainnya. 

Namun meski tidak membenci Arjuna atau 

Pandawa, kata-kata Dristarastra mencerminkan 

bagaimana dia memposisikan para pandawa, dia 

menyebutnya ‘Putra Pandu’ untuk membedakannya 

dengan ‘putraku’, tidak tidak menyebutnya 

‘keponakanku’, karena dia memang tidak merasa 

memiliki putra-putra pandu sebagaimana dia merasa 

memiliki dan terikat dengan putranya sendiri. 
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Wheel 1 

Rahasia Mengejutkan Tentang 
Apa yang Sebenarnya 

Membuat Kita Lemah dan 
Ketakutan 

 

d	

 

 (Ruang Seminar Jurusan Psikologi, Jaman Modern) 

“Inilah luar biasanya kemampuan sebuah drama 

mental dalam mempengaruhi kehidupan manusia”, 

kata Profesor Aswa mengomentari ceritanya tentang 

suasana medan perang Kuruksetra, “Saat dramanya 

berganti, maka manusianya berganti, dan hal yang 

tadinya ingin dilakukan serta dianggapnya benar bisa 

berbalik dianggap dosa dan kesalahan”. 

Menghela nafas panjang, dia melanjutkan lagi, 

“Arjuna adalah ksatria yang luar biasa hebat. Dia tidak 

takut dengan peperangan, dia malah yakin dia akan 
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menang dan bisa membunuh musuh-musuh—terlebih 

dia memiliki panah sakti yang dianugerahkan oleh 

Dewa Siva sendiri—dan justru disanalah drama mental 

Arjuna berganti, dari ksatria hebat pembasmi kejahatan 

yang bisa membunuh siapa saja menjadi seorang pria 

penyayang yang tidak tega melukai sesama manusia, 

apa lagi sampai membunuhi mereka”. 

Profesor Aswa mengangkat remote proyektor 

yang tadinya dia genggam, ditunjukkan pada peserta 

sambil bicara, “Seolah ada remote yang mengatur ‘on’ 

dan ‘off’, layaknya remote TV yang dengan sekali klik 

kita bisa tertawa bersama drama komedi, dan dengan 

sekali pencet lagi kita menangis bersama drama 

tragedi. 

Dalam sekali klik di pikiran Arjuna dimainkan 

Drama kepahlawanan dimana dia mendapat peran 

sebagai pahlawan yang harus menumpas kejahatan 

dan mereka yang mendukung kejahatan itu, dan dalam 

klik berikutnya Arjuna dibuat menangis oleh drama 

mental kekeluargaan yang memberinya peran sebagai 

seorang pria suci yang lebih rela dibunuh dari pada 

harus menyakiti keluarganya, yang tidak akan melawan 

meski dia disiksa, karena dia memandang kalau 

mereka—para Korawa—hanya manusia yang 
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dikendalikan nafsu, dan mereka bukan perlu diperangi 

namun dimaafkan dengan penuh cinta dan dikasihani”. 

Analisa kejiwaan Arjuna Prof. Aswa memang 

cukup tajam, karena aku pun baru menyadari 

perpindahan kondisi mental Arjuna itu, yang memang 

membuatnya seolah memiliki peran yang berbeda, 

dengan kondisi emosional yang berbeda, dengan 

pemikiran dan prinsip yang berbeda, dan tentu saja 

kemudian menghasilkan keputusan dan perilaku yang 

berbeda. 

Tadinya aku hanya mendengar cerita tentang 

Arjuna yang memiliki ketampanan dan keperkasaan 

yang membuatnya dikagumi banyak wanita—dan 

sejujurnya itu bagian yang paling menarik untukku, 

karena itu bagian yang aku ingin miliki—namun 

sekarang, aku melihat kondisi mentalnya dengan 

pikiran yang berubah-ubah dan emosi yang terlalu 

cepat berganti itu sama denganku. 

“Dan kalaupun Arjuna takut,” Lanjut Prof Aswan, 

“Dia bukan takut tidak bisa membunuh musuh-

musuhnya, namun takut pada konsekuensi emosional 

yang dia akan alami setelah dia berhasil membunuh 

musuh-musuhnya. Dengan kata lain, Arjuna takut pada 

drama mental yang dimainkan dalam kepalanya sendiri 
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tentang akan betapa merasa bersalah dan berdosanya 

dia karena membunuhi anggota keluarga dan pasukan 

kerajaan dinastinya sendiri. Ketakutan Arjuna ini adalah 

jenis ketakutan yang kita semua alami”. 

Prof Aswa menghampiri podium, mengambil air 

yang memang disediakan untuknya lalu meminumnya 

sebelum melanjutkan, “Kita semua, bahkan yang 

paling pemberani diantara kita pun bisa dibuat sangat 

ketakutan oleh drama mental yang memainkan 

konsekuensi emosional atas apa yang kita lakukan, dan 

mungkin hanya itulah hal yang kita takuti dalam 

kehidupan—takut merasa bersalah, takut direndahkan, 

takut merasa tidak nyaman.” 

“Mengetahui jenis ketakutan Arjuna ini,” 

Lanjutnya lagi, “Maka Krishna pun memberinya 

ketakutan yang sama yang akan didapatkannya kalau 

dia tidak berperang, Krishna menakut-nakuti Arjuna 

dengan hilangnya reputasi, penghinaan dan sejenisnya, 

yang untuk seorang ksatria terhormat seperti dirinya, 

ini memang sangat menakutkan”. 

Aku rasa melawan ketakutan dengan ketakutan 

bisa menjadi saran yang bisa diterapkan bersama klien-

klienku. Banyak orang lebih fokus dengan ketakutannya 

dibanding dengan harapannya—dan tentu saja, hanya 
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dengan memutarkan drama mental yang berbeda, 

seorang bisa diantarkan untuk melakukan sesuatu yang 

tadinya dia hindari karena ketakutan, justru dengan 

ketakutan itu sendiri. Sepertinya Prof. Aswan bukan 

hanya sekedar mendongeng, namun memang benar-

benar melakukan tugasnya sebagai pengajar Psikologi. 
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Symphony 3 

Setan yang Menyamar 
Sebagai Malaikat dan 
Kebodohan Lain yang 

Melahirkan Pencerahan 
 

d	

 

 (Medan Perang Kuruksetra, Jaman Dwapara Yuga) 

Masih dengan senyuman dan air muka penuh 

kedamaiannya, Khrishna akhirnya angkat bicara. 

"Karena engkau begitu baik, sahabatku, Arjuna" 

Katanya dengan senyuman khasnya, "Lebih tepatnya, 

karena kau menganggap dirimu begitu baik, itulah 

kenapa engkau sekarang menjadi lemah dan merasa 

terjebak dalam sebuah kegilaan dan dosa besar seperti 

ini" 

Krishna pernah mengalahkan Seorang Maharaja 

sakti, Kamsa dan pasukan gaibnya sendirian, dan dia 
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bisa melakukannya lagi sekarang di medan tempur 

wangsa Bharata ini. Dia bisa menghentikkan perang ini 

dengan satu jentikkan jari, dia pun bisa memenangkan 

pihak Pandawa bahkan sebelum mereka menyadarinya. 

Jika saja dia mau. 

Namun, dia tidak melakukan itu, dan tidak akan 

melakukan itu. Bukan dengan cara demikian dia akan 

mengungkapkan keillahiannya. 

Lagi pula, perang ini adalah “kehendaknya”. 

Sayangnya, karena terlalu takut dengan semua 

kemungkinan buruk keberpihakan Khrishna di sisi 

Pandawa, dia dipaksa hanya menjadi kusir kereta, agar 

jangan sampai dia ikut berperang dan mengangkat 

senjata. Hal itu terlalu menakutkan, dan tentu saja 

memang tidak akan terjadi. 

Bahkan sebenarnya, Khrishna tidak memihak 

Pandawa, tidak dalam artian keberpihakan manusia 

dengan manusia lainnya. Baginya, Pandawa maupun 

Korawa sama saja, dia duduk sebagai kusir dan ikut 

berperang hanya karena Arjuna menganggapnya 

sahabat, sementara Korawa tidak. Tentu dia akan 

menemani sahabatnya, dan dia bisa melakukannya 

tanpa harus membenci Korawa. 
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Khrishna tidak akan bisa dipahami, tidak dengan 

mudah. Beberapa orang beruntung—seperti Arjuna— 

mau menjalin hubungan erat dengannya, sementara 

yang lain hanya bisa mendengarkannya secara tidak 

langsung, seperti Dristarastra. 

Sambil duduk dengan santai di kursi kusir, 

sambil memegang tali kekang kudanya, Khrishna 

melanjutkan, "Tapi kebaikan berbeda dengan 

kebodohan, sahabatku, Arjuna!" 

"Dan ketahuilah, kamu bisa menjadi baik tanpa 

harus menjadi bodoh!" Lanjutnya lagi dengan 

senyuman perkasa. Senyuman perkasa karena dia bisa 

mengatasi kebimbangan Arjuna tanpa tertular semua 

kebimbangan dan ketersesatan pikiran Arjuna, dan 

inilah ciri keperkasaan utama, yang juga adalah sebuah 

Praktik Yoga yang nanti akan diajarkannya pada Arjuna. 

Sang Jiwa Agung bisa tetap dengan damai 

bicara di hadapan kebimbangan jiwa kecil seperti 

Krishna bicara dengan Arjuna, namun sang jiwa kecil 

yang masih sibuk dengan drama mentalnya belum bisa 

memasukkan kebijakan Sang Jiwa itu untuk membantu 

dirinya sendiri. 
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“Jika kau menganggap dengan menolak untuk 

berperang kau melakukan hal baik, sebenarnya kau 

hanya sedang melakukan hal bodoh, karena bukan 

hanya kau akan membunuh reputasimu sebagai ksatria 

yang diagung-agungkan, namun kau sedang 

menjadikan dirimu manusia hina yang lari dari 

tanggung jawab utamamu sebagai ksatria,” Krishna 

memaparkan dengan nada penuh keprihatinan, “Dan 

kau hanya akan membuat dirimu ditertawakan oleh 

musuh-musuhmu dan dihina oleh mereka yang tadinya 

menjunjungmu” 

Krishna mengangkat jarinya lalu mengatakan, 

“Dan celakanya semua itu kau lakukan karena kau 

terjebak dalam pemikiran dan emosi menyesatkan di 

kepalamu sendiri—pemikiran dan emosi itu yang 

kemudian membuatmu menyimpulkan bahwa dirimu 

adalah orang baik—padahal itu bukan kebaikan namun 

kebodohan!” 
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Symphony 4 

Cahaya yang Membutakan 
dan Kegelapan yang 

Mencerahkan 
 

d	

 

 (Medan Perang Kuruksetra, Jaman Dwapara Yuga) 

Arjuna memang sedih dan putus asa, namun 

Arjuna mengalami jenis kesedihan yang berbeda, dan 

dia mengalami jenis keputusasaan yang berbeda. Dan 

jenis kesedihan serta keputusasaan yang dia alami 

inilah yang akhirnya membuat Krishna angkat bicara, 

karena jenis kesedihan ini yang akan membuatnya 

mampu mendengarkan Khrisna. 

Khrisna mungkin akan bicara hal yang sama, 

mengungkap kebenaran yang sama pada Duryodhana 

atau siapa saja, terlepas dari seberapa baik atau 

buruknya orang itu—baik dan buruk dengan standar 

penilaian dimata manusia lain, tentunya—karena 
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Khrisna tidak menilai manusia dengan cara seperti itu, 

hanya manusia yang menilai sesamanya dengan cara 

seperti itu. 

Sayangnya, Duryodhana tidak akan mampu 

mendengar Khrishna—Duryodhana bahkan membenci 

Krishna. Atau, kalaupun dia mendengarkan, dia tidak 

akan menyimak, dan kalaupun dia menyimak, dia tidak 

akan memahami. 

Wajar jika banyak yang mengatakan kalau meski 

Duryodhana bisa melihat dengan jelas, dia sebenarnya 

lebih buta dari ayahnya, Maharaja Dristarastra. 

Duryodana lebih tertarik mendengarkan pamannya, 

Sakuni yang meski kelicikannya hampir menandingi 

Krishna namun kelicikan itu diwarnai kegelapan yang 

sangat membutakan. Duryodana tidak menyediakan 

ruang dalam dirinya untuk memasukkan nasehat-

nasehat Krishna, karena dalam dirinya sudah penuh 

oleh hasutan-hasutan Shakuni, pamannya. 

Dan Duryodana lebih mendengarkan kelicikan 

Sakuni dibanding kebijakan Krishna, bahkan saat 

beberapa kali Krishna bicara dengannya untuk 

berusaha mencegah peperangan terjadi dengan 

negosiasi. Duryodana dipenuhi obsesi untuk menjadi 

penguasa tunggal, dan Sakuni dipenuhi kelicikan yang 
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bisa membantunya mewujudkan obsesi itu, jadi wajar 

kalau kata-kata Sakuni selalu didengarkan Duryodana. 

Khrisna bukan seorang yang pemilih, dia bisa 

dan mau bersahabat dengan siapa saja, dan dia akan 

bicara pada siapa saja, namun tentu manusia lah yang 

pemilih, sehingga tidak semua akan mendengarkannya. 

Dan untuk bisa mendengarkan Khrisna, untuk 

bisa benar-benar mendengarkannya, dan memahami 

apa yang disampaikannya, mungkin Duryodana perlu 

mengalami kesedihan seperti yang dialami Arjuna dulu. 

Jenis kesedihan dan keputusasaan yang persis seperti 

ini. 

Jenis kesedihan dan keputusasaan yang 

membuka, bukan malah menutup hati dan pikiran. 

Tujuan Duryodhana mengangkat senjata, 

memaksa seluruh raja dan penguasa, dan bahkan 

anggota keluarganya sendiri untuk memerangi 

Pandawa, sepupunya hanyalah kekuasaan. Dia tidak 

ingin tahta Bharata terbagi menjadi Hastinapura dan 

Indraprasta, dia tidak merasa cukup mendapatkan 

tahta Hastinapura—meski sebenarnya dia tidak berhak 

untuk itu—dia juga menginginkan Indraprasta milik 
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para Pandawa yang mereka dapat dari hasil 

pembagian wilayah Hastinapura menjadi dua. 

Sementara Arjuna, sepertinya sudah lelah 

dengan pertempuran demi kekuasaan ini. Meski 

perang baru akan dimulai di Kuruksetra namun 

pertikaian antara dia, keempat saudaranya dan 

sepupunya—para Korawa—sudah berlangsung terlalu 

lama, permusuhan yang sudah terpupuk sejak mereka 

kecil dan berkembang semakin subur seiring mereka 

tumbuh semakin dewasa. 

Dia meletakkan senjata karena dia tidak tertarik 

lagi dengan pertumpahan darah atas nama kekuasaan 

dan kekayaan, sebagaimana yang selalu menjadi 

obsesi Duryodhana. 

Disinilah Duryodhana benar-benar menunjukkan 

kalau dia anak Dristarastra—anak seorang raja buta—

bedanya hanya Duryodhana buta mata hatinya 

sementara Dristarastra buta mata fisiknya, dan 

sementara Duryodhana mengangkat senjata untuk 

memperjungkan obsesinya, sedangkan Dristrarastra 

duduk tidak berdaya oleh arus obsesi putranya. Toh, 

karena keduanya perang besar ini akan tetap 

berlangsung, dan meski sebenarnya dalam kebutaan 

matanya sekalipun Dristarastra bisa mencegah 
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pertumpahan darah ini—karena walaupun bagaimana 

dia tetap adalah seorang raja yang sah—namun hatinya 

yang dibutakan kasih sayang pada anaknya, dan 

anaknya yang buta oleh obsesinya, membuat mereka 

menggiring kerajaan terbesar dalam sejarah Tanah 

Bharata ini menuju jurang kehancuran. 

"Lebih baik aku mati, dari pada membunuhi 

keluarga dan kerabatku sendiri demi kekuasaan", 

Arjuna melanjutkan ratapannya, "biar saja mereka 

menyerangku, aku tetap tidak akan mengangkat 

senjata dan membiarkan mereka membunuhku" 

Krishna, di balik senyumannya menoleh ke 

belakang, menatap Arjuna dengan penuh simpati, 

"Dan itu berarti kau sedang membuktikan makna 

kebodohan yang baru saja aku jelaskan melalui 

perilakumu, Arjuna" 

Krishna meletakkan tali kekang kudanya dan 

bersandar di kursi kusir, dia tau percakapan ini akan 

memakan waktu lama, namun dan dia sudah 

mempersiapkannya. 

"Dan ini adalah jenis kebodohan yang sangat 

berbahaya, "Lanjut Ksatria Dwaraka yang juga adalah 
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gembala di Vrindawan ini, "Kebodohan yang 

menyamar sebagai kebaikan" 

Arjuna mengangkat kepalanya, menatap Krishna 

dengan kebingungan, "Apa maksudmu, sahabatku?" 

Dan inilah titiknya. 

Inilah titik dimana kesedihan Arjuna akan 

membuatnya mampu mendengarkan dan memahami 

kata-kata Khrisna. Dia sudah mengungkapkan 

kesedihannya, dan Krishna sudah memberinya waktu 

untuk meratap, dan kini setelah kesedihan mulai 

menguap, Arjuna memasuki tahapan berikutnya, tahap 

dimana dia membutuhkan jawaban. 

Saat dia berada dalam tahap kesedihan, 

dadanya masih penuh dengan kedukaan yang 

menguap menjadi ratapan demi ratapan. Dan selama 

dadanya masih dikaburkan oleh kabut ratapan, dia 

tidak akan mampu mendengarkan Krishna. Karenanya, 

Krishna membiarkan dia meratap, sehingga setelah 

ratapannya perlahan berhenti, dia akan sadar kalau dia 

sedang membutuhkan jawaban, dan semua itu akan 

ditandai dengan pertanyaan. 

Dan Arjuna sudah mulai bertanya sekarang. 

Namun beberapa pertanyaanya masih merupakan 
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bentuk lain dari ratapan, dan Krishna tau itu. Krishna 

tau ratapan bisa mewujudkan dirinya sebagai 

pertanyaan atau malah sebagai jawaban bijak. 

Sementara beberapa pertanyaan lain, memang akan 

menjadi pertanyaan yang menunjukkan kebutuhan 

akan jawaban, dan pertanyaan seperti itu memiliki 

pintu yang akan membiarkan jawaban masuk ke dalam 

hatinya. Saat ini pintu hatinya masih belum terbuka 

cukup lebar, dan Krishna akan membimbing Arjuna 

membuka pintu hati tersebut perlahan. Tidak, Krishna 

tidak akan memaksakan. 

Lagi pula, Krishna kadang sama dengan Sakuni, 

pandai membujuk. Untuk apa memaksa kalau bisa 

membujuk. Beruntungnya Arjuna—jika itu sebuah 

keberuntungan—adalah, dia membiarkan Krishna yang 

membisikkan bujukan padanya, bukan Sakuni. Yah, dia 

lebih beruntung dibanding Duryodana karena dia 

memilih mendengarkan bujukan yang bercahaya, 

bukan bujukan kegelapan yang membakar obsesinya 

dan membuatnya semakin menggila. 
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Wheel 2 

Membangun Istana Megah Di 
Atas Es Balok dan Cara Lain 
untuk Menghancurkan Diri 

Sendiri 
 

 

d	

 

 (Ruang Seminar Jurusan Psikologi, Jaman Modern) 

Aku akui professor satu ini memiliki kemampuan 

storytelling yang hebat, yang bukan membuatku cepat 

terlelap namun malah membuat mataku melek terbawa 

oleh cerita yang disampaikannya diiringi slide-slide 

gambar yang setelah aku amati credit di pojok setiap 

gambar itu, dia sendirilah yang ternyata 

menggambarnya. 

Aku yakin di John Hopkins dia pasti diajari cara 

bercerita yang menghipnotis dan cara menggambar 



	 48 

yang menenggelamkan. Seandainya aku memiliki 

cukup uang, aku pasti akan sangat bangga bisa 

menjadi lulusan John Hopkins, atau Harvard, atau 

Stanford, atau universitas papan atas internasional 

lainnya. 

Ah! Sepertinya pikiranku sedang memainkan 

drama lagi. 

Caranya mengatur nada dan jeda dalam 

bercerita membuat telingaku menolak mengabaikan 

cerita yang disampaikan, belum lagi warna suaranya 

yang dalam dan menggema, seperti suara para jendral 

perang di film-film kolosal sedang memberikan pidato 

sebelum melepas pasukannya untuk saling bunuh. 

Dia juga sepertinya ahli dalam hal drama yang 

akan menjadi box office di pikiran pendengarnya—dan 

sepertinya pikiranku memang senang memainkan 

drama. 

"Manusia akan lemah jika dia menggantungkan 

diri pada tujuan-tujuan yang lemah. Seperti 

membangun istana di atas balok es, saat fondasinya 

mencair maka istanya pun akan runtuh" kata Profesor 

Aswa memberi komentarnya sendiri terhadap petikan 

cerita Epos Mahabharata tersebut. 
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Setelah ribuan tahun Perang Bharata di 

lapangan Kuruksetra selesai, lapangan tempat mereka 

melakukan perang itu konon masih ada di India, 

lengkap dengan bukti-bukti lain bekas peperangan 

tersebut; ada sumur dimana Drupadi pertama kalinya 

keramas—membasuh rambutnya dengan darah 

Dursasana oleh salah satu suaminya, Bhima. Ada 

tempat dimana Bhisma menghembuskan nafas 

terakhirnya, dan seterusnya. 

Mungkin perang besar itu bukan sekedar 

legenda. 

Memang kebanyakan dari peserta yang hadir 

adalah mahasiswa yang menginginkan nilai tambah, 

namun sepertinya beberapa memang tertarik dengan 

topik yang disampaikan, dan bahkan nampak diantara 

kerumunan siswa pria dan wanita paruh baya yang 

sepertinya sudah bukan mahasiswa lagi, namun entah 

kenapa ikut hadir pula dalam kuliah umum ini. 

Sebuah perang besar pernah terjadi di tanah 

Bharata, perang yang melegenda dan ceritanya 

terdengar di seluruh dunia sejak berabad-abad yang 

lalu, namun tentu saja bukan untuk mendengarkan 

cerita tentang peperangan itu mereka datang, tapi 

untuk sebuah percakapan antara seorang Ksatria 
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dengan Kusirnya yang terjadi di detik-detik sebelum 

perang itu berlangsung. Mereka tidak datang untuk 

mendengarkan cerita Mahabharata, namun Bhagavad 

Gita, yang merupakan dialog yang ditulis dalam salah 

satu seri Mahabharata berjudul Bhisma Parwa. 

Profesor itupun sepertinya tidak sedang ingin 

menceritakan kisah epik keluarga Kuru itu, namun 

sebuah jalan yoga. Baginya, perang itu telah 

membuatnya menjadi manusia baru, menjadi seorang 

Yogi—Psikolog yang sekaligus merangkap Yogi 

sepertinya predikat yang.... Ah, sudahlah. 

"Dan percakapan antara Krishna dan Arjuna itu 

seperti kumpulan lagu-lagu," Kata Prof Aswa dengan 

ramah, masih melanjutkan komentar personalnya, 

mengulangi kata-katanya sewaktu pembukaan tadi 

"Dan bukan hanya sekedar lagu biasa, namun lagu 

jiwa. Saat anda menyanyikan lagu-lagu itu, maka 

kehidupan ini akan menjadi panggung yang sangat 

menyenangkan bagi anda. 

Ingat, sebuah lagu tidak cukup hanya 

dihapalkan dan diketahui, namun nyanyikan lagu itu, 

jadikan pengiring tarian kehidupan, dan sebagaimana 

yang saya alami, maka anda akan merasakan betapa 

semaraknya panggung kehidupan anda jadinya" 
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Para pendengar, yang saat ini duduk di 

depannya mendengarkan dengan seksama, semua 

sedang memiliki perangnya sendiri-sendiri, dan Prof. 

Aswa tau itu, dan itulah sebabnya dia akan gembira 

menyanyikan lagu yang dinyanyikan Krishna di Medan 

Perang Kuruksetra lagi dan lagi pada semua yang 

membutuhkan penghiburan dan penguatan atas 

peperangan yang sedang ditanganinya. 

Aku pun baru tau latar belakang berbeda-beda 

para pendengar ini setelah kelas berakhir. Duduk 

diantara kami seorang pebisnis setengah baya. Dia 

pernah mencapai kesuksesan besar luar biasa, namun 

sekarang terjatuh dalam kebangkrutan. Di sebelahnya, 

duduk seorang pria yang umurnya jauh lebih muda, 

namun raut wajahnya menandakan kepedihan yang 

sangat mendalam karena setiap usaha yang dijalaninya 

tidak pernah membuahkan hasil. Lalu ada seorang 

wanita yang sudah sangat matang umurnya namun 

belum menemukan jodoh yang diidamkannya, dan 

disebelahnya seorang wanita yang baru saja 

ditinggalkan oleh suaminya. Beberapa orang tua yang 

mulai bosan dengan kehidupan juga para pemuda 

yang baru belajar tentang apa itu kehidupan, semua 

duduk berdampingan dan mencoba menemukan 

jawaban atas pertanyaan yang menyesakkan dadanya. 
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Semua pertanyaan mereka pernah dilontarkan 

Arjuna pada Krishna, dan jawaban Krishna yang 

senantiasa diulang-ulang oleh Prof. Aswa tersebut akan 

memberi mereka pencerahan yang sama seperti yang 

didapati Arjuna maupun Sanjaya. 

"Krishna waktu itu tidak sedang bicara hanya 

pada Arjuna," Kata Prof. Aswa melanjutkan, "Dia bicara 

pada kita semua." 

Prof. Aswa melanjutkan lagi, " Krisna sedang 

memberi kita panduan Yoga, panduan perjalanan ke 

dalam diri". 

Dengan ekspresi wajah yang menunjukkan 

keprihatinan, Prof. Aswan melanjutkan lagi, 

mengabaikan pertanyaan tadi, “Sayangnya, kita hidup 

di dunia dimana kita bahkan tidak punya waktu untuk 

diri sendiri. 

“Kita demikian sibuknya dengan dunia eksternal 

sampai kita tidak sempat lagi mengarahkan pandangan 

pada dunia di dalam diri kita. Kita menjalani kehidupan 

dengan jadwal dan aturan yang sudah demikian 

ditatanya oleh orang lain, oleh keadaan dan oleh hal-

hal lain di luar kita, sehingga bahkan untuk bertanya 

‘apa yang saat ini sebenarnya aku rasakan’ pun kita 
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tidak sempat. Dan, karena sudah lupa memberi 

perhatian terhadap dunia eksternal kita, maka saat 

pikiran kita memainkan drama mental yang membuat 

kita melakukan hal-hal yang kemudian kita sesali 

sekalipun kita masih belum tersadar”. 

“Jangankan untuk melakukan perjalanan ke 

dalam dan mengenali Sang Diri Sejati kita, untuk 

sekedar mengungkap siapa kita di balik semua drama 

mental kita pun kita sudah tidak bisa melakukannya,” 

Poin menantang itu masih dilanjutkannya lagi, “Kita 

menganggap diri kita sebatas peran yang diberikan 

oleh drama mental dan kehidupan kita semata”. 

"Profesor..." Seorang pemuda memberanikan 

diri menyela Prof. Aswa karena tidak sabar lagi dengan 

kelanjutan kisah tersebut, "Kenapa Arjuna disebut 

bodoh oleh Krishna? Dan apa kaitannya dengan 

kalimatmu tadi, kalau saat kita menggantungkan diri 

pada tujuan yang lemah maka kita pun akan lemah, 

seperti membangun istana di atas balok es?" 

“Krishna menyebut Arjuna bodoh karena...” 

Jawab Prof. Aswa, “Arjuna menjadikan es balok 

sebagai fondasi untuk membangun istana; dia 

mengambil keputusan bukan berdasarkan 

kebijaksanaan jiwa namun berdasarkan hasil rekayasa 
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Drama pikirannya sendiri, hasil rekayasa Drama Mental 

yang disusunnya dalam kepalanya sendiri setelah 

melakukan perjalanan ke luar diri—melihat dan menilai 

orang lain dan sekitarnya—bukan mendengar nasehat 

dari kedalaman jiwa di dirinya. Dia terjebak dalam 

konflik Peran yang dimainkan Drama Mentalnya—

tentang apakah dia harus menjadi ksatria yang 

berperang atau ksatria yang menangis di medan 

perang—karena dia terjebak dalam penilaian yang dia 

buat berdasarkan standar yang ditetapkan naskah 

drama mentalnya.” 

Dan Prof. Aswa kemudian melanjutkan 

kisahnya... 
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Arrow 1 

Asal Mula Perang Besar di 
Tanah Bharata 

 

d	

 

Perang Keluarga Bharata, perang antara dua 

kubu sepupu, Lima Pandawa dan Seratus Korawa, 

adalah perang dengan sepuluh ribu alasan, perang 

yang awalnya tidak jelas dari mana. Namun satu hal 

yang jelas adalah, perang itu terjadi karena semua 

punya alasan sendiri-sendiri untuk terlibat dalam 

peperangan itu, alasan yang adalah bagian dari Drama 

Mental yang dimainkannya, alasan yang bagi mereka 

adalah sebuah kebenaran hakiki. Lagi pula, apapun 

alasannya, toh perang ini terjadi, dan sebuah dinasti 

besar pun menemui kehancuran yang hanya 

meninggalkan luka bagi siapa pun yang terlibat dalam 

perang itu, entah apapun alasannya. 

Wajar, jika Arjuna menolak untuk bertarung 

dalam peperangan ini. Dia sadar, kalau kehancuran dan 



	 56 

luka ini terlalu mengerikan untuk dijadikan nyata. Meski 

Krishna akhirnya menasehati Arjuna untuk tetap 

berperang, namun dia sendiri sudah melakukan banyak 

upaya untuk mencegah perang ini terjadi, upaya yang 

dilakukan dalam batasan sosok manusia yang sedang 

diperankannya di atas bumi. 

Krishna, adalah seorang anak yang sudah 

diramalkan kedatangannya dalam sangat banyak buku-

buku kuno di Tanah Bharata. Para tetua Tanah Bharata 

yang kebijaksanaannya sudah menjadi demikian tajam 

melalui Yoga mendalam—yang bahkan banyak 

diantara mereka sudah mengalami Realitas Absolut itu 

sendiri—juga telah bicara tentang kedatangan Krishna. 

Konon, dia adalah salah satu dewa tertinggi 

yang dipuja di Tanah Bharata, Wisnu yang turun 

sebagai manusia untuk membawa cahaya dalam 

kehidupan manusia, dan meski turun sebagai manusia 

dia tetap sepenuhnya sadar dengan keillahiannya 

sendiri, namun dia tidak sembarang menunjukkanya, 

dia sadar keputusannya turun sebagai manusia 

memberinya peran sebagai manusia, dan dia menjalani 

itu. 

Krishna hanya menunjukkan keillahiannya pada 

segelintir orang dan segelintir keadaan saja. Misalkan 
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saat dia mengalahkan Seekor Naga dan dan menari-

nari di atasnya saat masih kanak-kanak di pegunungan 

Gowardana, lalu mengangkat bukit Gowardana demi 

menyelamatkan penduduk di sana dari amukan Dewa 

Indra, dan bahkan kemudian membuat Dewa Indra 

sendiri berlutut di hadapannya. Terakhir, tentu saja saat 

dia berhasil mengalahkan para raksasa utusan Raja 

Kamsa yang Jahat dan bahkan mengalah Raja Kamsa 

sendiri, dan mengembalikan kestabilan dunia dari 

pengaruh Sang Raja Kegelapan itu. 

Meski segelintir, namun semua hal itu adalah hal 

yang sangat tidak biasa bagi manusia, hal yang akan 

dengan mudah membuat manusia mendewakan dan 

menyembah orang yang melakukan keajaiban-

keajaiban seperti ini, atau bisa juga malah 

memenggalnya.  

Kisah keillahian Krishna ini menyebar sangat 

luas, membuatnya tidak hanya dianggap manusia 

biasa, membuatnya mendapat penghormatan tertinggi 

melebihi para raja, bahkan penghormatan dari Bhisma, 

sosok paling disegani di Tanah Bharata. 

Duryodana beruntung pernah melihat wujud 

illahi Krishna ini saat Krishna membawa pesan damai 

dari para pandawa, menjadi perantara yang akan 
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merumuskan ajakan mewujudkan keinginan tanpa 

harus terlibat perang. Sayangnya, hati Duryodana 

terlalu dipenuhi oleh kegelapan yang dibawa 

pamannya, Shakuni sehingga bukannya tersentuh oleh 

keillahian Krishna, dia malah menjadi semakin marah 

dan semakin membenci Krishna. Mungkin memang 

demikian jika hati hanya digunakan sebagai keranjang 

penampung kebencian, bahkan saat ditunjukkan 

keindahan padanya maka dia hanya mampu melihat 

keindahan itu dengan kebencian. 

*** 

Waktu itu, Krishna berjalan di aula Istana, 

dimana Maharaja Dristarastra sudah duduk di 

singgasananya, Perdana Menteri Widura dan Bhisma 

Yang Agung pun sudah berada di samping Sang 

Maharaja, membungkuk sambil mencakupkan kedua 

tangan di dada memberi penghormatan pada Krishna, 

diiringi para menteri dan petinggi istana lain yang juga 

hadir di sana. 

Hanya Duryodana, Dusasana, teman baiknya 

Karna  dan tentu saja pamannya, Sakhuni yang tidak 

memberi penghormatan. Tidak seperti yang lain, 

mereka tidak  merasa beruntung dengan kunjungan 
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Krishna, bahkan merasa terusik, seperti kegelapan yang 

takut akan lenyap karena dikunjungi cahaya. 

Dari awal masuk ke aula utama sampai 

mendekat menghampiri Sang Raja, mereka terus 

memandangi Krisna dengan tatapan penuh kebencian, 

tatapan merasa terancam dan seolah berharap tatapan 

itu akan mengusir Krishna sesegera mungkin bahkan 

sebelum dia membuka mulutnya. 

“Salam, Maharaja,” Krishna menyapa dan 

memberikan penghormatan pada penguasa 

Hastinapura itu, “Salam Yang Mulia Bhisma, Perdana 

Menteri Widura” 

“Salam, Krishna,” Sahut Dristarastra dari 

singgasananya, “Kami merasa beruntung dengan 

kunjunganmu. Apa yang membawamu kemari?” 

“Saya kesini untuk membawa pesan dari Para 

Pandawa,” Sahut Krishna sambil melirik pada 

Duryodana dan Shakuni. 

“Seperti yang Yang Mulia tau, Para Pandawa 

sudah menjalani pengasingan mereka selama tiga 

belas tahun sebagaimana yang disyaratkan, dan 

sekarang mereka menuntut hak mereka dikembalikan.” 
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Pandawa adalah sebutan untuk kelima anak-

anak Maharaja Pandu, adik dari Raja Dristarastra. 

Yudistira yang tertua, disusul Bhima, Arjuna, dan si 

kembar Nakula dan Sadewa. Mereka adalah sepupu 

dari Korawa—sebutan untuk anak-anak Dristrastra—

yang juga adalah musuh sengit yang dibencinya sedari 

mereka masih kanak-kanak. 

Selama 12 tahun Pandawa menjalani 

pengasingan di hutan, di tambah di tahun ke-13, 

selama setahun mereka harus menghilang dan tidak 

boleh terlihat dimanapun. Jika di tahun ke-13 mereka 

sampai terlihat oleh mata Duryodana dan pengikutnya, 

maka mereka harus menjalani pengasingan selama 12 

tahun berikutnya. 

Pengasingan ini adalah rencana Shakuni untuk 

membantu keponakannya, Duryodana dalam 

menyingkirkan para Pandawa dan membuat Duryodana 

menjadi penguasa tunggal Tanah Bharata. 

Perdebatan mengenai siapa yang berhak atas 

Tahta Hastinapura sudah berlangsung lama. Setelah 

kematian kematian Maharaja Citranggada—ayah resmi 

dari Pandu dan Dristarastra—sidang istana 

memustuskan untuk mengangkat Pandu sebagai raja 

untuk menggantikan ayahnya, karena meski kakaknya, 
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Dristarastra lebih berhak atas tahta dibanding Pandu, 

namun Dirstarastra memiliki cacat fisik, kedua matanya 

buta sedari lahir, dan hukum Hastinapura menyatakan 

seorang yang cacat tidak diijinkan untuk naik tahta. 

Namun beberapa lama setelah menjadi raja, 

Pandu malah memutuskan untuk pergi ke hutan dan 

menjadi pertapa. Dia punya motif sendiri untuk itu, dia 

merasa tidak berhak menjadi raja karena dia sendiri 

tidak bisa punya keturunan dari kedua istrinya, Kunti 

dan Madri. Pandu terlalu malu untuk menceritakan hal 

ini pada siapapun, dia ingin mencari pemecahan 

dengan meminta bantuan para dewa tanpa harus 

menceritakan masalahnya pada siapa-siapa. 

Agar tahta istana tidak kosong, maka terpaksa 

Dristarastra diangkat menjadi raja sementara, sampai 

Pandu atau anak-anaknya kembali ke istana. Awalnya 

nasib baik berpihak pada Pandu karena dengan 

bantuan para dewa, dia memiliki lima orang putra. 

Yudistira, Bima dan Arjuna dari Kunti dan si kembar 

Nakula dan Sadewa dari Madri. Sayangnya, sebuah 

kutukan membuat Pandu sudah meninggal dunia dan 

disusul istri keduanya, Madri, sebelum sempat melihat 

anak-anaknya tumbuh dewasa atau mengantarkan 
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mereka ke Istana Hastinapura untuk mengambil 

haknya. 

Tidak lama setelah terdengar berita kalau Pandu 

memiliki penerus, Dristarastra yang merasa paling 

berhak atas tahta tidak mau begitu saja 

mengembalikan mahkotanya pada keturunan Pandu. 

Pikirnya, keturunannya sendirilah yang berhak 

meneruskan kekuasaan di Hastinapura. Sayangnya, 

kehamilan istrinya, Gandhari sangat aneh, karena 

kehamilan sang permaisuri ini berjalan hampir selama 

dua tahun lamanya. 

Sejak itu, desas-desus mulai terdengar tentang 

siapa yang berhak menjadi raja berikutnya, Yudistira, 

anak tertua Pandu, ataukah Duryodana, anak tertua 

Dristarastra. Desas-desus pun tidak lama berkembang 

menjadi perdebatan, dan perbebatan kemudian 

menumbuhkan permusuhan, permusuhan antara 

Pandawa dan Korawa yang keduanya menganggap 

sama-sama paling berhak atas tahta. 

Dengan berat hati, untuk mengakhiri 

perselisihan ini, sidang istana yang dipimpin Bhisma 

harus memutuskan untuk membagi kerajaan menjadi 

dua. Korawa akan menjadi penerus Hastinapura jika 

Raja Dristarastra sudah mangkat, sementara Pandawa 
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harus merelakan dirinya mendapat sebagian lain, 

bagian kecil yang hanya terdiri dari hutan belantara, 

rawa dan tanah gersang bernama Kandawaprasta. 

Sementara Bhisma menangisi kerajaan yang 

telah dijaganya selama tiga generasi terpecah menjadi 

dua, Shakuni tertawa puas karena rencana 

terpendamnya mulai menemukan titik terang, rencana 

untuk menghancurkan seluruh Hastinapura dari dalam 

sebagai pelampiasan dendamnya pada Bhisma—yang 

mencintai kerajaanya—karena telah menikahkan adik 

kesayangannya, Gandhari dengan Dristarastra yang 

buta sehingga membuat Gandhari ikut membutakan 

diri selamanya. Bagi Shakuni, sikap Bhisma ini bukan 

hanya telah membuat adiknya menderita, namun 

menikahkan Puteri Kerajaan Gandhara dengan seorang 

raja buta adalah penghinaan untuk Kerajaan Gandhara 

yang dipimpin Shakuni. Sejak itu, dia meninggalkan 

kerajaanya, menemani adiknya di Hastinapura sambil 

menemukan celah untuk membuat keluarga dan 

kerajaan yang dicintai Bhisma ini saling 

menghancurkan. 

Beberapa tahun berlalu, Yudistira bersama adik-

adiknya berhasil merubah hutan belantara dan tanah 

gersang Kandawaprasta menjadi sebuah kerajaan yang 
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megah dan menawan, kononn semua itu bisa terjadi  

berkat bantuan dari Dewa Indra, pemimpin para dewa 

di kahyangan, dan karena mereka berhasil membangun 

istana megah itu berkat bantuan dewa Indera, maka 

istana dan negaranya dinamai Indraprastra, yang 

berarti ‘istana Dewa Indra di bumi’. 

Penduduk Kandawaprasta yang tadinya hanya 

penduduk miskin pinggiran dan diteror kejahatan 

sekarang menjadi penduduk Indraprasta yang tertata 

dan terurus. 

Melihat tanah gersang dan hutan belantara 

Kandawaprasta telah berubah menjadi Indraprasta 

yang kemegahannya menandingi Hastinapura, 

Duryodana pun terbakar api cemburu dan tidak terima. 

Dia merasa tersaingi dan ditelanjangi oleh para 

Pandawa. 

“Aku akan memimpin tentara Hastinapura untuk 

merebut Idraprasta!” Teriak Duryodana yang terbakar 

api cemburu di hadapan adik-adik dan pamannya. 

“Tidak usah, keponakanku” Sahut sakuni 

dengan senyuman licik khasnya, senyuman yang cocok 

dengan pakaian serba hitam yang selalu dikenakannya 
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itu, “Biarkan mereka sendiri yang menyerahkan seluruh 

istananya padamu!” 

“Apa maksudmu, paman?” Duryodana 

menyahut dengan tatapan tidak percaya, “Apa kau 

sudah gila? Mana mungkin mereka mau melakukan 

itu?” 

Shakuni tertawa puas sambil menatap 

Duryodana yang semakin kebingungan. Dia kemudian 

mendekatkan tangannya pada Duryodana dan 

menunjukkan dadu-dadu kesayangannya. 

“Tentu saja mungkin, dengan menggunakan 

ini,” Sahut Shakuni sambil menatap dadu di telapak 

tangannya yang terbuka. 

“Yudistira memang dikenal dengan kebaikan, 

kejujuran dan bahkan dia dijuluki perwujudan Dharma.” 

Shakuni melanjutkan, “Namun dia memiliki kebiasaan 

buruk, kebiasaan berjudi. Dan bukan hanya akan 

membuat mereka menyerahkan istananya padamu, 

kaupun akan mendapatkan pembalasan atas 

penghinaan yang pernah dilakukan Drupadi padamu.” 

Sudah lama Drupadi, Istri dari Kelima Pandawa 

melakukan penghinaan itu, namun rasa sakit hati dalam 

diri Duryodana belum hilang, dia bahkan bersumpah 
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untuk menelanjangi Drupadi di depan aula istana, 

sebagaimana Drupadi mempermalukannya di depan 

para raja dan ksatria dari berbagai penjuru waktu itu. 

Bersama dengan Shakuni, Duryodana kemudian 

menantang Yudistira untuk bermain dadu di aula Istana 

Hastinapura, disaksikan oleh Raja Dristarastra, Bhisma, 

Widura dan pera petinggi Hastinapura lainnya. 

Segera setelah Yudistira menerima tantangan 

itu, maka permainan pun diatur dengan Shakuni 

sebagai perwakilan Duryodana untuk bermain. 

Mulai dari semua perhiasan yang dikenakannya, 

sampai seluruh emas yang ada di gudang istana, 

Yudistira selalu kalah. Seluruh kuda, seluruh kereta, 

seluruh pasukan semua dipertaruhkan oleh Yudistira, 

dan semua kalah dan jatuh ke tangan Duryodana. 

Sampai akhirnya, seluruh Indraprasta yang 

dipertaruhkan Yudistira pun berhasil dimenangkan 

Shakuni untuk Duryodana. 

Kekalahan tidak selalu membuat putus asa, 

kekalahan juga sering kali melahirkan semangat jengah 

yang membabi buta yang akan mengantarkan pada 

kekalahan yang lebih parah lagi. 
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Setelah seluruh istana, Yudistira 

mempertaruhkan adik-adiknya. Bhima, Arjuna, Nakula 

dan Sadewa semua berhasil dimenangkan Duryodana. 

Sejak kecil mereka sudah dididik untuk selalu mengikuti 

apapun yang dikatakan kakak tertuanya itu, dan bahkan 

dalam situasi ini pun mereka tidak akan menolak 

kakaknya. 

Akhirnya, Drupadi dipertaruhkan dan berhasil 

dimenangkan Duryodana. Dan, dia memenuhi sumpah 

serta dendamnya pada Drupadi saat itu juga. 

“Dursasana,” Duryodana memanggil adiknya 

dengan tawa lepas penuh kepuasan, “Seret Drupadi 

kesini!” 

Tidak lama kemudian Dursasana menyeret 

rambut Drupadi dari kamarnya dan membawanya ke 

aula istana. Drupadi dipermalukan habis-habisan, 

sementara Bhisma yang disegani karena keperkasaan 

dan kebijaksanaanya hanya bisa diam, demikian pula 

dengan Dristarastra, Bhisma, Widura dan bahkan 

kelima Pandawa tidak ada yang menjawab teriakan 

minta tolong Drupadi. 

Shakuni tau kalau semua orang yang duduk di 

istana itu adalah orang-orang yang tidak akan 
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melanggar aturan yang mereka buat sendiri, karena itu 

sebelum permainan dadu dimulai Shakuni membuat 

mereka semua menyepakati aturan yang tanpa mereka 

sadari, menjadi penjara yang membuat mereka tidak 

bisa melakukan apa-apa untuk mencegah perbuatan 

Duryodana dan Dursasana ini. 

Drupadi ditelanjangi di aula Istana, di hadapan 

para perwira, pejabat dan kesatria tangguh tanah 

Bharata yang tidak bergeming untuk menolongnya. 

Jika bukan karena keajaiban dari Krishna, tentulah 

Drupadi akan benar-benar ditelanjangi. 

Taruhan terakhir, siapapun yang kalah akan 

menjalani pengasingan di hutan selama 12 tahun, dan 

di tahun ke-13 mereka tidak boleh sampai terlihat 

dimana pun, mereka harus bersembunyi sebisanya, 

karena jika sampai di tahun ke-13 pihak yang kalah 

terlihat oleh pihak pemenang, pengasingan mereka 

akan ditambah 12 tahun lagi. 

Bahkan kali ini pun, Yudistira kalah. 

Bukan karena Shakuni pintar memainkan Dadu 

dia bisa memenangkan permainan hampir selama 20 

putaran berturut-turut, namun karena Shakuni—tanpa 

ada yang menyadari—memiliki kemampuan sihir yang 
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membuatnya bisa membuat dadu-dadunya mengikuti 

apa yang dia inginkan. Konon, dadu itu dibuat sendiri 

oleh Shakuni dari tulang ayahnya. 

Banyak yang mengatakan kalau permainan dadu 

dan penghinaan yang diterima Drupadi ini adalah asal 

muasal Perang Bharata, namun jauh sebelum Drupadi 

menghina Duryodana dan Duryodana membalas 

penghinaan Drupadi di aula ini, bibit kehancuran sudah 

muncul semenjak Bhisma mengambil sumpah untuk 

melajang seumur hidupnya demi bisa membuat 

Satyawati mau menikah dengan Maharaja Santanu, 

ayah Bhisma, dan setelahnya bibit ini disirami oleh 

kebencian Shakuni pada Bhisma dan Tahta 

Hastinapura. 

*** 

Dan sudah 12 tahun Pandawa menjalani 

pengasingannya, mereka pun sudah berhasil 

bersembunyi dari Korawa di tahun ke-13 dan sekarang 

mereka menuntut haknya kembali, menuntut 

Indraprasta dikembalikan pada mereka. Dan Krishna 

saat ini ada di Hastinapura untuk menyampaikan pesan 

itu. Dan tentu saja, Duryodana tidak serta merta 

menyetujuinya. 
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“Jika kalian tetap menolak mengembalikan apa 

yang menjadi hak para Pandawa, maka sebuah perang 

besar, perang berdarah yang hanya akan menghasilkan 

kehancuran di kedua belah pihak tidak akan bisa 

dihindari,” Kata Krishna pada Duryodana setelah 

mendengar penolakannya. 

“Krishna, Krishna, Krishna,” Shakuni menimpali 

sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, “Kau bilang 

kau datang menjadi pembawa pesan damai dari 

Pandawa, tapi kenyataanya kau malah datang dan 

membawa ancaman di sidang istana yang terhormat 

ini?” 

“Aku tidak mengancam,” Sahut Krishna 

tersenyum pada Shakuni, “Aku hanya menyampaikan 

kemungkinan, dan bukan salahku jika kemudian kalian 

merasa terancam oleh kemungkinan itu.” 

“Kau sudah menodai kehormatan sidang istana 

ini, Krishna!” Kata Duryodana menimpali pamannya, 

“Dan hukuman untuk itu adalah kematian!” 

“Hentikan, Duryodana!” Bhisma membentak 

berusaha menghentikan kegilaan Duryodana terhadap 

sosok yang paling dihormati di dataran Jambudvipa 

itu. 
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“Tidak, kakek!” Duryodana sama sekali tidak tau 

apa yang sedang dilakukannya, “Kau sendiri tau, 

hukuman untuk orang yang menodai kehormatan 

sidang istana adalah kematian!” 

“Duryodana!” Raja Dristarastra ikut menimpali, 

karena kawatir dengan keselamatan Duryodana, bukan 

karena kehormatan Krishna. 

Sambil membantah Bhisma dan mengabaikan 

ayahnya, Duryodana mengisyaratkan adiknya, 

Dusasana dan teman setianya, Karna untuk menghunus 

pedang bersama dia dan Shakuni. 

Bersama mereka mendekati Krishna dengan 

pedang yang sudah siap menusuk. Dan saat itu Krishna 

menunjukkan kuasanya, kuasa melampaui manusia. 

Angin berhembus kencang ke segala arah yang 

berpusat dari tubuh krishna, sementara tubuhnya 

membesar dan membesar sampai sebesar aula istana, 

dia mengangkat telunjuknya dan nampak pendar 

cahaya keemasan yang berputar-putar di ujung 

telunjuknya dan berubah menjadi Cakra Sudarsana, 

senjata paling ditakuti karena senjata itu yang telah 

memenggal kepala Raja Kamsa yang bahkan tidak 

mampu dikalahkan para dewa. 
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Melihat apa yang ada di depan matanya, 

Duryodana, Dusasana, Karna dan Bahkan Shakuni dan 

semua petinggi istana yang ada di ruangan itu hanya 

gemetar dan lama-lama terjatuh oleh hambusan energi 

yang mengelilingi sosok Krishna itu. 

“Bukan aku yang akan menghancurkan kalian,” 

Kata Krishna kemudian dengan suara menggema 

memenuhi seluruh ruangan, “Karena kalian sudah 

merancang kehancuran untuk diri kalian sendiri.” 

Melihat Duryodana sudah tersungkur di lantai 

dan gemetar ketakutan, Krishna kembali mengecil, 

susana menyeramkan yang mengalir dari tubuhnya dan 

angin topan yang mengelilinginya pun perlahan surut 

dan membuat susana normal kembali. 

Krishna kemudian berjalan meninggalkan 

ruangan itu, dan pintu menuju kehancuran yang 

diramalkan Krishna pun terbuka semakin lebar. 
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Symphony 5 

Rahasia Realitas yang Mulai 
Dijabarkan, Namun Akankah 

Didengarkan? 
 

d	

 

 (Medan Perang Kuruksetra, Jaman Dwapara Yuga) 

 “Kau menyebut dirimu berdosa jika berperang, 

kau menyebut mereka berhati jahat” Sahut Krishna 

dengan tenang sambil sedikit tersenyum dan menatap 

Arjuna dalam-dalam, “Itu hanya penilaianmu sendiri 

saja—penilaian yang kau buat berdasarkan konsep-

konsep mentalmu sendiri—dan sama seperti kau yang 

meyakini konsepmu tentang mana yang benar dan 

mana yang tidak, Duryodhana pun memiiki konsepnya 

sendiri tentang mana yang benar, dan konsep itu 

membuatnya berperang, sama juga halnya dengan 

kakekmu, Bhisma dan gurumu, Drona dan bahkan 

semua yang ada di sini sekarang semua memiliki 
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alasannya sendiri-sendiri, alasan yang jadikan 

pembenaran atas apa yang ingin dilakukan, namun 

tentu saja pembenaran itu bukanlah kebenaran yang 

sesungguhnya.” 

Tentu saja—seperti yang dikatakan Krishna—

selain Bhisma yang memegang teguh konsepnya, 

naskah drama kehidupannya yang memberinya peran 

seorang abdi setia tahta Hastinapura, Duryodana pun 

memiliki konsepnya sendiri tentang apa yang benar, 

yaitu dialah satu-satunya yang berhak menjadi 

penguasa Hastinapura, ini menjadi alasannya 

berperang, alasan yang adalah pembenaran atas 

obsesinya. 

“Lalu, mana yang sejatinya benar?” Lanjut 

Krishna lagi, “Semua hanya konsep-konsep dalam 

pikiranmu saja, semua hanya peran yang dimainkan 

egomu saja, Arjuna. Dan yang sekarang membuatmu 

lemah dan meratap bukan kebenaran, namun hanya 

konsep mentalmu sendiri, kau dilemahkan oleh 

penilaian dan makna yang kau sematkan pada dirimu, 

pada mereka dan pada apa yang sebenarnya terjadi 

dalam perang ini.” 

Degan kepala tertunduk Arjuna menoleh 

bingung ke kanan dan ke kiri, seolah sedang 
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mengocok otaknya agar mau memberinya jawaban 

yang mengakhiri kebingungannya. 

“Jadi, baik kau memutuskan berperang atau 

tidak,” Krishna membantu Arjuna menerangi 

kebingungannya, “Akan ada yang mengatakan kau 

benar, ada yang akan mengatakan kau salah, 

tergantung dari siapa yang menilai dan apa konsep 

serta keyakinan yang mereka pakai dalam melakukan 

penilaian. Bedanya, dengan menolak berperang kau 

sedang menolak memenuhi kewajiban yang 

disematkan pada keberadaanmu. Bukan penilaianmu 

dan bukan penilaian orang lain yang perlu kau takuti, 

namun berpeganglah pada hal yang lebih kokoh, 

berpeganglah bukan pada apa yang dikonsepkan 

pikiranmu namun yang dibisikkan Diri Sejatimu.” 

Krishna masih terus membabarkan, “Dengan 

berperang kau takut disebut pendosa, dan sebaliknya 

dengan tidak berperang kau akan mendapat banyak 

kecaman karena kau sedang mengingkari tanggung 

jawabmu sendiri, meninggalkan kehormatan dan 

kewajibanmu sebagai ksatria”. 

Debu-debu berterbangan ke arah Krishna dan 

Arjuna, sejenak mereka meminta angin memutar di 
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samping kereta itu, ingin ikut mendengar nasehat 

Krishna. 

Dengan muka sedih, Arjuna memandang 

Krishna dan Gembala Illahi itu masih melanjutkan kata-

katanya, “Kau terlalu menyibukkan dirimu membuat 

penilaian ini dan itu berdasarkan apa yang secara 

pribadi kau yakini, padahal hanya kau seorang diri yang 

memakai standar penilaian itu, bukan mereka yang 

kapan saja akan siap membunuhmu.” 

Kali ini Krishna bahkan melanjutkan sambil 

menunjuk Arjuna, untuk memberi penekanan pada 

kata-kata yang diucapkannya, “Dan sementara kau 

sedang asik dengan konsepmu sendiri tentang 

kebenaran, kau melupakan kebenaran yang absolut” 

“Kebenaran absolut?” Kali ini Arjuna menimpali, 

dia akhirnya menemukan titik cerah kemungkinan apa 

yang bisa diikutinya, “Apa kebenaran absolut itu?” 

“Bahwa semua yang kau yakini sebagai benar, 

dan semua yang mereka yakini sebagai benar adalah 

sama benarnya di mata Hyang Agung, karena baik 

yang kau sebut pendosa maupun pendeta pada 

akhirnya akan kembali pada Sang Sumber yang sama, 

dan bahwa sejatinya baik Kau maupun Para Kaurawa 
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adalah sama murninya. Kau menganggap dirimu 

sebagai batu bata dengan bentuk tertentu, sementara 

mereka menganggap dirinya batu bata dengan bentuk 

lain, namun bukan bentuk batanya yang menjadi esensi 

sejati kalian, karena di mata Kebenaran Absolut kalian 

adalah tanah yang sama.” 

“Sama? Sama murninya?” Kali ini Arjuna bukan 

hanya bingung tapi juga kaget, “Bagaimana mungkin 

yang baik maupun buruk, pendosa maupun pendeta 

adalah sama saja?” 

Pepohonan di bukit-bukit yang berbaris di 

sekitar Lapangan Kuru meminta pada angin agar 

dicondong-condongkan ke arah lapangan perang itu, 

mereka pun ingin ikut mendengarkan Krishna 

mengungkapkan sastra utama-Nya. Karena akar tidak 

tercipta untuk melangkah, dari anginlah yang menjadi 

perantara belajar mereka. 

“Tentu saja,” Sahut Krishna dengan senyuman 

yang semakin lebar dan bahkan seolah mau tertawa, 

menertawakan kebingungan Arjuna, “Karena Hyang 

Agung Pencipta Semesta—yang juga adalah esensi 

utama yang melingkupi semesta dan Realitas Sejati 

keberadaanmu—tidak membuat penilaian dan 

penghakiman moral seperti yang kau biasa buat 
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dengan kebingunganmu itu, kau saja yang 

memaksakan penilaianmu pada Tuhan, seolah caramu 

memandang sesuatu adalah cara-Nya memandang 

sesuatu, seolah kebenaran yang kau konsepkan dalam 

kepalamu adalah hukum yang berlaku untuk seluruh 

semesta, padahal semua itu hanya hasil penilaian dan 

pemaknaan yang kau buat dalam kepalamu dengan 

memadukan kumpulan pengalaman dan pemahaman 

yang kau miliki selama  mengalami kehidupanmu 

sebagai manusia, pengalaman dan pemahaman 

pribadimu semata.” 

“Dan bukan hanya itu,” sambungnya lagi, “Kau 

memperlakukan penilaianmu itu sebagai sebuah 

kebijaksanaan padahal itu hanya penilaian yang lahir 

dari keruhnya emosimu sendiri. Hanya emosi dan 

kesan-kesan mentalmu yang sekarang sedang 

berputar-putar dalam kepalamu dan menghasilkan 

keputusan untuk tidak berperang lalu kau sebut 

keputusanmu itu bijak untuk membuat dirimu sendiri 

nyaman dengan keputusan itu.” 

“Aku tau kau takut, karena itu kau memutuskan 

untuk kabur dari peperangan ini.” Tutup Krishna 

dengan nada prihatin sambil mengalihkan mukanya 

dari Arjuna. 
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Takut? Apakah Ksatria Pandawa yang demikian 

disegani itu takut? 

Ada rasa tidak terima dalam diri Arjuna disebut 

penakut. Nama lain Arjuna adalah “Sang Pemenang”, 

dan dia adalah kebanggaan saudara-saudaranya yang 

lain, dan bahkan yang terbaik diantara lima bersaudara 

Putra Pandu. 

Setelah menyebutnya bodoh sekarang Krishna 

menyebutnya takut? 

“Bukan karena Takut, Krishna” Kata Arjuna 

membela diri, “Tapi karena aku tidak tau lagi apa yang 

benar dan apa yang tidak” 

Semut-semut yang mengintip dari bawah kereta 

Arjuna ikut tegang mendengarkan. 

“Sama saja,” Sahut Krishna masih 

membelakangi Arjuna, “Kau mungkin tidak takut pada 

musuh-musuhmu, kau tidak takut kalah dari mereka, 

tapi kau takut dengan dirimu sendiri, kau takut dengan 

rasa berdosa yang nanti akan kau rasakan setelah 

membunuh mereka, dan rasa berdosa itu kau dapatkan 

dari konsep-konsep mentalmu sendiri tentang mana 

perbuatan baik dan berpahala, mana perbuatan buruk 

dan mendatangkan dosa”. 
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Krishna menatap Arjuna lagi, dan melanjutkan, 

“Dan dengan sifat penakut itu apakah kau masih yakin 

kalau kau dan saudara-saudaramu lebih berhak atas 

tahta dibanding Duryodana?” 

Kali ini Arjuna terdiam. Dia tidak mau 

mengakuinya—dan memang tidak mudah 

mengakuinya—namun dia memang takut. Arjuna Sang 

Ksatria kesayangan Bhisma—yang saat ini berhadapan 

dengannya dalam perang—ternyata merasa takut juga. 

Memang, seperti yang dikatakan Krishna bukan takut 

pada Bhisma yang tentu saja lebih kuat dari dia, namun 

takut kalau sampai dia disiksa rasa bersalah setelah 

membunuh kakeknya sendiri, yang dianggapnya sudah 

seperti ayah dan guru, sekaligus sahabat. 

“Sahabatku, Arjuna,” Kata krishna berusaha 

menenangkan Arjuna yang nampak terkejut karena 

menyadari sesuatu yang tersembunyi dalam dirinya itu, 

“Kau terlalu terikat dengan keyakinan dan penilaianmu 

sendiri. Kau pun tau kalau apa yang kau yakini itu 

hanya rekayasa emosimu, atau bahkan lebih buruk lagi 

hanya kesimpulan yang dihasilkan oleh kekeruhan 

pikiranmu, jadi kenapa kau harus menggantungkan 

dirimu pada penilaian dan keyakinan yang malah akan 

menjadikanmu pecundang itu?” 
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Kali ini angin berhenti berhembus, debu-debu 

pun kembali jatuh ke tanah, mereka takut dengan 

percakapan ini, mereka takut melihat raut wajah sang 

ksatria itu. 

“Iya aku takut. Aku pun kaget karena ternyata 

aku takut,” Akhirnya Arjuna mengakui itu—lagi pula 

tidak ada gunanya membantah Krishna, “Dan iya, aku 

memang terlalu terikat dengan keyakinanku tentang 

baik dan buruk, tapi bukankah manusia memang harus 

berpegang pada keyakinannya?” 

Krishna nampak puas. Bukan puas karena kata-

katanya diterima Arjuna, namun karena Arjuna—yang 

sudah bersimpuh dan memohon agar dijadikan 

murid—telah menunjukkan tanda kemajuan, kemajuan 

yang tentu saja didapatkannya karena dia bersedia 

melepaskan apa yang dia yakini benar—kebenaran 

yang dikonsepsikan di tengah kebingungan dan 

kekeruhan pikiran—demi membiarkan kebenaran yang 

lebih luas memasuki hatinya. Namun tugas Krishna 

masih belum selesai, karena masih ada kebimbangan 

dalam diri Arjuna, kebimbangan yang berasal dari 

beberapa keyakinan terpedam yang masih mengikat 

Arjuna dalam keduakaan dan ratapan yang 

melemahkannya. 
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“Pada akhirnya, kau harus melepaskan semua 

keyakinanmu Arjuna, jika kau ingin tau esensi dirimu 

yang sebenarnya, jika kau ingin mengenal Realitas 

Absolut yang melampaui keyakinan, maka semua 

keyakinanmu harus kau lepaskan,” Sahut Krishna, “Dan 

kau akan paham dengan kalimatku tadi yang 

mengatakan bahwa baik kalian Para Pandawa maupun 

para Kaurawa, baik pendosa yang kalian sibuk hakimi 

maupun para pendeta yang kalian puja-puji, sejatinya 

adalah sama saja dalam realitasnya yang absolut.” 

Sambungnya lagi, “Namun tentu saja, 

sementara kau melatih dirimu berada dalam tingkatan 

kesadaran itu, kau memang harus berpegang pada 

keyakinanmu. Tapi berhati-hatilah dengan keyakinan 

yang kau jadikan pegangan itu, jangan sampai kau 

dijerumuskannya” 

Krishna tidak sedang bicara tentang standar 

moral, dia tidak sedang menyuruh Arjuna menjadi baik, 

karena tadi dia sendiri yang menasehati Arjuna agar 

tidak terlalu berpegang pada apa yang yakini sebagai 

baik atau buruk. Krishna sedang bicara hal lain. 

Dia bicara tentang kualitas keyakinan yang 

dijadikan pegangan itu. 
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“Sebelum kau meyakini satu hal,” Krishna 

menekankan, “Lihat apakah keyakinan itu menjadikan 

kesadaranmu makin tinggi, atau malah 

menjerumuskanmu dalam kegelapan. Jangan hanya 

melihat seberapa benar segala hal yang kau yakini—

karena saat kau meyakini satu hal, hal itu otomatis akan 

menjadi kebenaran bagimu—tapi lihat apakah kau 

diikat dalam konsep keyakinanmu itu, atau apakah 

keyakinanmu itu mendatangkan kebebasan. 

“Keyakinan yang kau pegang sama saja dengan 

kereta kita ini, hanya sebuah sarana untuk 

mengantarkan kita ke tempat yang sebenarnya kita 

tuju, bukan tujuan itu sendiri. Jadi, perhatikan apakah 

keretamu akan mengantarkanmu ke tempat yang kau 

tuju atau tidak, bukan justru hanya asik dengan 

keretamu dan malah melupakan tujuanmu,” Sambung 

Krishna, selalu dengan kalimat mendalam seperti 

biasanya, karena memang tujuannya lahir sebagai 

manusia biasa, lahir dalam tubuh seorang anak 

manusia adalah untuk menyampaikan kalimat-kalimat 

bercahaya ini melalui Arjuna, dan melalui semua hal 

yang dia lakukan, bahkan jika itu hal-hal yang—jika 

dinilai dengan keyakinan hasil rekayasa mental kita—

akan nampak sangat kontroversial. 
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Karenanya, sosok krishna tidak akan bisa 

dipahami dengan mudah, terutama jika yang kita pakai 

dalam memahami dia adalah kerangka keyakinan-

keyakinan yang tanpa kita sadari malah mengikat diri 

kita sendiri. 

“Yang menjadikanmu sebagai ‘Arjuna Sang 

Ksatria’ adalah segala hal yang kau yakini sebagai sifat 

dan sikap yang seharusnya dimiliki ksatria, yang kau 

gambarkan sebagai diri idealmu itu,” Sambungnya 

lagi, “Kau tidak lebih merupakan keyakinan yang kau 

kumpulkan dan kau gunakan untuk membentuk konsep 

dirimu. Seperti kau kumpulkan keping-demi keping 

bata untuk membangun satu bangunan utuh bernama 

rumah, kau kumpulkan kepingan-kepingan keyakinan 

untuk membangun siapa dirimu.” 

Kali ini Krishna bicara dengan antusias, “Tapi 

pernahkah kau pikirkan bagaimana kualitas batu bata 

yang kau pakai untuk membangun rumahmu? Dan 

bukan hanya sekedar mempertimbangkannya dengan 

kebingungan seperti ini, namun pikirkan dan nilai 

dengan standar yang akan membantumu membangun 

rumah yang kokoh dan nyaman untuk kau tempati. Jika 

kau menilai batu batamu dengan hanya melihat 

warnanya sebagus apa tanpa memperhatikan hal yang 
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lebih esensial, seperti sekuat apa batu bata itu, bisa-

bisa kau nanti akan mati ditimpa rumahmu sendiri saat 

kau sedang asik menikmati keindahannya.” 

Arjuna nampak masih mencerna kata-kata 

Krishna, dan Krishna membiarkan Arjuna melakukan itu. 

Dia memberi Arjuna waktu untuk memahami kalimat 

yang dia sendiri pun tau akan membingungkan Arjuna. 

Seandainya kata-katanya tadi adalah sebuah buku, 

mungkin Krishna akan menyuruh Arjuna membacanya 

sekali lagi agar jangan sampai Arjuna memaksa dirinya 

paham hanya karena lelah tersesat dalam dirinya 

sendiri. 
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Symphony 6 

Masturbasi Kebenaran yang 
Kenikmatannya Melelahkan 

 

d	

 

 (Medan Perang Kuruksetra, Jaman Dwapara Yuga) 

"Jadi, bagimu keputusanku untuk menolak 

berberang ini benar-benar adalah sebuah 

kebodohan?" Tanya Arjuna lagi pada Krishna, berharap 

mendapat penghiburan dari Krishna atas rasa tidak 

nyaman dalam dirinya karena merasa bodoh. 

"Benar," Jawab Krishna tanpa membuat Arjuna 

sedikitpun tersinggung, malah semakin bingung dan 

semakin membutuhkan jawaban, "Kau mungkin 

menganggap dirimu melakukan hal baik karena tidak 

lagi menginginkan kekayaan atau peperangan demi 

harta, namun justru melihat peperangan ini hanya 

sekedar sebuah peperangan demi harta dan tahta lah 
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yang menjadi akar pemikiranmu itu, dan 

penglihatanmu itu sunggung keliru, Arjuna" 

Arjuna kemudian naik ke atas kereta, duduk di 

belakang Krishna, busur dan panahnya masih 

tergeletak di bawah, dia mendekati Krishna bukan 

untuk meminta Krishna membawanya maju berperang, 

hanya ingin lebih jelas mendengarkan Krishna. 

Arjuna tau kalau ada kebenaran dalam kalimat 

yang disampaikan sahabat sekaligus iparnya itu, dia 

hanya belum memahaminya dengan baik, dan dia siap 

untuk memahaminya. 

Seandainya orang lain yang mengatakan kalimat 

itu mungkin Arjuna sudah akan menantangnya adu 

kehebatan, atau mungkin dia akan menilai orang itu 

sebagai orang gila yang hanya perlu diabaikan. Namun 

yang kali ini bicara adalah seorang Krishna, bukan 

orang sembarangan, apa lagi orang bodoh. 

Arjuna sudah cukup mendengar tentang 

kehebatan Krishna yang melampaui kehebatan 

manusia biasa seperti yang dia atau bahkan seperti 

yang Bhisma miliki. Dia pun sudah mengalami 

kedekatan dan persahabatan yang selama ini membuat 

dirinya, saudara-saudaranya, bahkan istinya, Draupadi 
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merasa demikian terbantu dan bahkan merasa diliputi 

keajaiban. Krishna yang secara tidak langsung sudah 

membantu dia memenangkan sayembara di Kerajaan 

Pancala yang membuatnya bisa menikah dengan 

Drupadi, Putri Pancali yang adalah istri pertamanya itu. 

Selama di pengasingan pun Krishna sudah memberikan 

banyak bukti kalau dia lebih dari sekedar seorang 

sahabat. 

Dengan semua pengetahuan dan pengalaman 

yang dimilikinya bersama Krishna, Arjuna tau apapun 

yang hendak dikatakan Krishna, dia perlu 

mendengarkannya dengan seksama. 

"Kau bukan hanya melihat peperangan ini 

sebagai perebutan tahta semata, namun kau, yang 

katanya demikian menghormati guru dan kakekmu, 

sebenarnya sedang meremehkan mereka dengan 

menganggap mereka tidak lebih dari sekedar 

kumpulan daging dan tulang. Sama seperti kau melihat 

dirimu sendiri, saat ini," lanjut Krishna, "kau melihat 

demikian dangkal, dan dari dangkalnya penglihatanmu 

kau membuat kesimpulan yang juga dangkal, dan 

kesimpulan dangkalmu itulah yang mengantarkanmu 

pada ratapan menyedihkan ini" 
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Tatapan mata dan ekspresi wajah Arjuna yang 

tadinya diwarnai kesedihan itu kini perlahan bergeser 

pada kebingungan, bercampur rasa kaget. Dan Krishna 

masih melanjutkan, "Tidakkah menyedihkan dan 

sangat merendahkan untuk dirimu sendiri dan orang 

yang kau hormati itu jika kau hanya menilai mereka 

sebatas seonggok daging? Apa lagi menilai yang 

mereka lakukan adalah hal-hal rendah, hanya karena 

kau menilai dirimu sendiri seperti itu?" 

“Tapi kenyataanya,” Arjuna menimpali, “Kita 

sedang melakukan perbuatan kotor dengan 

memerangi keluarga kita sendiri, Krishna. Perbuatan itu 

bukan hanya penuh dosa, namun juga hina!” 

“Kenyataan itu, Arjuna,” Sambung ksatria 

Dwaraka yang selalu suka menghias mahkotanya 

dengan ekor burung merak itu, “Hanya menjadi nyata 

karena kau meyakininya demikian, namun di dalam 

kenyataan yang lain, Kenyataan Yang Absolut, baik 

kalian Para Pandawa mapun Para Korawa sama saja, 

tidak ada yang melakukan kemuliaan atau dosa. Dalam 

Realitas Absolut, baik para pendeta yang kalian 

muliakan ataupun para pendosa yang kalian sibuk 

hakimi adalah sama saja. Dan bahkan, dalam Realitas 

Absolut, baik kau, saudara-saudaramu, atau musuh-
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musuhmu yang sedang berbaris di depan itu semua 

abadi, semua sudah ada dari awal penciptaan dan 

tidak akan musnah bahkan saat semua ciptaan ini 

berakhir dengan kehancuran.” 

Arjuna nampak menganga mendengarkan 

kalimat Krishna tadi. Kata-kata itu belum bisa dia 

pahami, dan mau bertanya pun dia bingung harus 

bertanya apa karena saking belum pahamnya. Lagi 

pula, saat ini pikirannya terlalu dipenuhi oleh berbagai 

hal yang membuatnya tenggelam lagi ke dalam 

kesedihannya sendiri. 

Namun nanti dia akan memahami kalimat 

Krishna itu, dan nanti Krishna akan menerangkan 

secara panjang lebar kalimat itu. Bahkan, lebih jauh 

lagi, Krishna akan menunjukkanya sendiri pada Arjuna. 
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Wheel 3 

Ilusi yang Nampak Sebagai 
Keyakinan Paling Nyata dan 
Kebodohan Mengagetkan 

Lainnya 
 

d	

 

 (Ruang Seminar Jurusan Psikologi, Jaman Modern) 

“Benar kata Arjuna, kita hidup di dunia nyata,” 

Seorang peserta bicara tanpa meminta ijin atau 

mengangkat tangan, cara bicaranya mengungkapkan 

kalau dia sepertinya jenuh dengan segala topik yang 

dibicarakan Prof. Aswan, “Mungkin Krishna 

mengatakan dalam Bhagavad Gita kalau api tidak akan 

membakar jiwa, kalau air tidak akan membasahinya, 

kalau pedang tidak akan melukainya dan seterusnya. 

Namun Jiwa, Sang Diri Sejati dan seterusnya, semua 

hanya ide, semua hanya konsep dan keyakinan, 

kenyataanya adalah, kita hidup dengan panca indera 
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kita—artinya kalau kita dibakar kita akan berteriak 

kesakitan sampai menjadi abu, kalau kita 

dicemplungkan dalam air kita akan meronta karena kita 

tidak bisa begitu saja mengatakan ‘aku adalah jiwa dan 

aku bisa bernafas dalam air’, atau jika seseorang 

mengambil pedang dan menusuk dada anda, anda 

akan tetap berdarah, lalu mati, tidak perduli seyakin 

apa anda kalau pedang tidak akan bisa menusuk 

anda”. 

Pria paruh baya itu sepertinya sudah kenyang 

dengan konsep-konsep seperti ini—dan jika melihat 

dari umurnya, jelas dia sudah mengalami begitu 

banyak hal yang membuatnya ada dalam pemikiran 

tersebut—dia melanjutkan lagi, “Apakah ini tidak 

berarti kalau ide dan konsep yang anda sampaikan ini 

tidak lebih dari ‘kebohongan’ yang muncul sebagai 

penghiburan dan bentuk pengingkaran atas kenyataan 

hidup?” 

Prof. Aswan mendengarkan setiap kata yang 

diungkapkan pria tadi, dia bahkan mengangguk seolah 

menyetujui, bersama dengan banyak peserta lain yang 

juga mengangguk setuju dengan kalimat pria dengan 

setelan lengkap itu. 
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“Satu hal yang menarik tentang kenyataan 

adalah,” Prof. Aswan menjawab, “Apa yang anda alami 

sebagai kenyataan dan apa yang saya alami sebagai 

kenyataan, apa yang setiap orang alami sebagai 

kenyataan dan apa yang Krishna alami sebagai 

kenyataan semua berbeda-beda—tergantung dari 

drama yang dimainkan dalam kepalanya, tergantung 

dari peran yang dia mainkan dan peran yang dia 

berikan untuk orang lain—semua kenyataan tersebut 

berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kualitas atau 

guna dari keberadaanya di dunia, dan inilah yang juga 

secara getol dijelaskan oleh Krishna pada Arjuna”. 

Dia melanjutkan lagi, “Bagi Arjuna, perang itu 

adalah hal yang nyata-nyata penuh dosa, karena harus 

membunuh keluarga yang harusnya dihormati dan 

dilindungi, namun bagaimana dengan Duryodana? 

Apakah dia menganggapnya dosa? Duryodana yang 

nyata-nyata melihat betapa perkasa barisan pasukan 

yang berperang di pihaknya melihat kekalahan Para 

Pandawa adalah hal yang nyata, dan dia melihat 

perang itu nyata-nyata sebagai sebuah pintu terbuka 

untuknya menjadi penguasa tunggal Tanah Bharata”. 

“Secara Psikologis,” Lanjut Prof. Aswan lagi, 

“Karena kita sedang dalam konteks mempelajari 
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Psikologi, setiap orang mengalami kenyataan subjektif, 

kenyataan yang awalnya hanya ide, pemikiran, 

keyakinan, imajinasi, fantasi dan konsep dalam 

pikirannya sendiri, lalu terproyeksikan keluar dalam 

kehidupannya. 

“Kenyataan tidak lebih hanya merupakan nama 

yang kita berikan untuk menunjukkan apa yang kita 

yakini terhadap diri dan kehidupan kita; nyatanya 

tubuhku kurus’, ya jika anda bandingkan dengan orang 

yang lebih gemuk, coba bandingkan dengan orang 

yang telah kelaparan selama bertahun-tahun. 

‘Nyatanya, aku miskin’ ya kalau anda mendefinisikan 

diri anda miskin karena melihat tabungan anda yang 

tidak seberapa, coba bandingkan dengan orang yang 

bahkan tidak punya uang sepeserpun untuk makan. 

‘Nyatanya, aku ini hanya seorang pecundang’, ya kalau 

anda menilai diri anda hanya dari hal-hal yang ingin 

anda lakukan dan capai namun tidak berhasil anda 

lakukan dan capai, coba bandingkan dengan orang 

yang seumur hidup lumpuh yang bahkan untuk 

menggerakkan tangannya sendiri pun tidak bisa. 

‘Nyatanya hubunganku dengan suami atau istriku tidak 

harmonis’, ya kalau anda melihat dan menilai pasangan 

anda dengan ide dan konsep tentang keharmonisan 

yang anda yakini sendiri dan berusaha anda paksakan 
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dengan orang lain. ‘Nyatanya bisnis itu memang sulit’ 

ya kalau anda menilainya berdasarkan standar 

kemampuan anda, bagaimana dengan mereka yang 

dengan mudah bisa menghasilkan ratusan juta rupiah 

dalam satu malam? Dan saya bisa melanjutkan sampai 

sehari penuh hanya untuk membahas ini. Semua yang 

anda anggap nyata tidak lebih dari apa yang anda 

yakini sebagai nyata, bukan karena memang benar-

benar nyata—semua hanya peran ego yang sedang 

anda mainkan dalam drama kehidupan yang anda 

masuk,” Prof Awan bicara dengan penuh semangat, 

namun semangat bicaranya mengandung nada 

keprihatinan yang tidak biasa. 

“Poinnya adalah,” sambungnya lagi, “beda 

manusianya, beda peran yang dimainkannya, beda 

drama yang dimasukinya, maka akan berbeda pula apa 

yang dianggapnya nyata dan tidak nyata. Tentu saja 

anda benar, kita memang hidup di dunia nyata, namun 

kalimat itu juga mengandung peringatan, karena itu 

berarti anda harus sangat berhati-hati memilih naskah 

apa yang anda mainkan sebagai ‘nyata’ dalam drama 

kehidupan anda”. 

“Iya, saya sangat mengerti maksud anda, kalau 

semua tergantung perspektif, tergantung sudut 
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pandang kita,” Pria tadi menaikkan nada suaranya, dia 

nampaknya menjadi semakin tidak terima dengan 

pernyataan Prof. Aswan, “Tapi itu kalau ditinjau dari 

psikologisnya, dari sudut mentalnya, sedangkan kita 

hidup dalam realitas lain misalkan fisika, entah anda –

secara psikologis—menganggap api itu dingin laksana 

es, tetap saja anda akan terbakar dan kepanasan. 

Meskipun secara mental anda menganggap kalau 

manusia abadi, namun tetap saja secara biologis anda 

akan menua dan mati. Saya sangat paham kalau dalam 

tataran tertentu kenyataan adalah pengalaman 

subjektif yang dikonsepsikan drama mental dan 

peranan yang dimainkan ego, namun bagaimana 

dengan secara fisika, secara biologis, secara ekonomi 

dan standar-standar kenyataan lain dalam ilmu lain 

selain Psikologi—yang menggunakan mental sebagai 

barometernya? Anda tidak hanya bisa hidup di dunia 

mental anda sendiri, kan?” 

Sang penanya itu nampak kesal, tapi aku dan 

sepertinya banyak peserta lain bukannya kesal namun 

terkesima dengan sifat kritis pria ini, meski tentu saja, 

cara bicaranya memang agak menjengkelkan. 

“Pertama,” Prof. Aswan masih menanggapinya 

dengan sangat lembut, “Kita memang tidak hidup di 
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dunia mental kita namun di dunia nyata, namun 

bagaimana kita mengkonsepsikan kehidupan di dunia 

mental kita akan sangat mempengaruhi bagaimana kita 

menjalani kehidupan di dunia yang anda sebut sebagai 

nyata, dan inilah fondasi dasar dalam ilmu psikologi—

yang dipakai dalam mentransformasikan kenyataan 

hidup seseorang dari yang tadinya depresi dan mau 

mati jadi penuh semangat kehidupan lagi, dari yang 

tadinya menganggap kehidupan tidak ubahnya seperti 

siksa api neraka jadi bisa menikmati angin-angin surga 

dalam kehidupannya itu. Inilah kenapa hal pertama 

yang dilakukan Krishna dalam menanggapi kedukaan 

Arjuna adalah dengan meluaskan pemahaman Arjuna 

tentang kenyataan seperti yang disampaikan dalam 

Bab Dua Bhagavad Gita, pemahaman yang benar ini 

akan mengantarkannya pada action yang juga benar, 

yang mana action baru dibahas dalam bab-bab 

berikutnya” 

Dia menambahkan jeda yang cukup panjang, 

sepertinya bukan sedang memikirkan jawabannya 

namun memikirkan bagaimana menjawab dengan cara 

yang bisa membuat pendengarnya –yang nampak 

sudah menantikan jawaban Prof. Aswan—mampu 

memahami jawaban tersebut, “Dan kedua, secara 

Fisika, Biologi maupun Ekonomi, sebagaimana yang 
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anda ungkapkan tadi pun kenyataan bersifat sangat-

sangat subjektif, seolah mengikuti psikologi orang 

bersangkutan”. 

“Pertama, yang paling mudah adalah secara 

ekonomi,” Lanjutnya, “Bagaimana seseorang bisa 

memiliki kondisi finansial yang bagus kalau dia 

memainkan peran sebagai seorang pecundang dalam 

drama ego yang berjudul ‘aku tidak akan pernah bisa 

sukses’? Setiap kali muncul peluang yang nyata-nyata 

akan membuatnya sukses, dia akan menolak dan 

mengabaikannya karena dia tau pada kenyataanya dia 

tidak akan pernah sukses. Bagaimana anda akan 

mendapat jabatan tinggi dengan tanggung jawab 

tinggi, jika baru diberi tanggung jawab kecil saja anda 

sudah kelimpengan dan hancur-hancuran? Bagaimana 

anda akan sukses dalam bisnis yang anda jalani jika 

dalam menjalaninya anda bukan memakai kejernihan 

pikiran namun obsesi yang membutakan 

pertimbangan-pertimbangan anda dan mengacaukan 

keputusan-keputusan yang anda ambil, sebagaimana 

dikatakan pula oleh Krishna dengan cara berbeda” 

“Bagaimana jika saat kita sudah memiliki sikap 

mental dan etos kerja yang bagus—katakanlah yang 

sudah sangat ideal—namun nasib baik belum berpihak 
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pada kita? Bisa saja yang menduduki jabatan tinggi 

adalah teman atau keluarga pemiliki perusahaan, atau 

bisa saja meski kemudian bisnis kita sudah berjalan 

lancar kemudian terjadi perang nuklir yang meratakan 

hasil kerja keras kita selama ini?” Tanya seorang 

peserta lain di dekat pria paruh baya tadi. 

“Jika anda sudah menjadikan diri anda layak 

menerima semua pencapaian di perusahaan itu dan 

belum mendapat apa yang seharusnya menjadi hak 

anda, anda sebaiknya dirikan perusahaan anda sendiri, 

seperti Para Pandawa yang mendirikan Indraprasta 

karena tidak mendapat haknya di Hastinapura, terlepas 

dari kemampuan dan sikap ideal yang mereka miliki” 

Jawab Prof. Aswa sambil tersenyum, 

“Dan tentu akan sangat wajar jika anda 

menganggap diri anda sial lalu menangisi kesialan 

anda itu jika setelah bertahun-tahun bekerja keras hasil 

kerja keras itu malah luluk lantak dengan tanah karena 

perang –anda akan mendapat permakluman besar 

terutama dari orang yang memainkan drama mental 

yang sama, terlebih saat sebuah drama mental 

dimainkan beramai-ramai dalam kondisi seperti itu, 

maka dramanya akan menjadi lebih tragis dari 

seharusnya—namun seorang pria tua asal Jepang tidak 
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memainkan drama itu meski hasil usaha dan kerja 

kerasnya dilululantakkan oleh Bom Nuklir yang 

dilemparkan Amerika ke Jepang pada saat Jaman 

Perang Dunia Kedua, dia menolak memainkan drama 

tragis dan malah memainkan drama mental berjudul 

‘kehancuran besar berarti kesempatan besar memulai 

lembaran baru dari puing reruntuhan’ dan kita 

mengenal sekarang salah satu perusahaan otomotif 

kelas atas dunia bernama Honda Corporation. Anda 

mungkin sudah tau nama pria itu adalah Suichiro 

Honda, dan dia memanfaatkan kedukaan perang untuk 

menggunakan skillnya membantu orang lain yang 

berduka sambil membangun sebuah perusahaan 

raksasa” 

“Kami rasa kami sudah cukup mendengar hal 

seperti itu dari para motivator, lalu bagaimana dengan 

secara Biologi atau Fisika?” pria yang pertama 

bertanya tadi, yang dari penampilannya sepertinya 

seorang pengusaha menyela. 

“Sabar, sahabat, bukankah Krishna bilang ‘pikul 

dengan sabar fenomena yang muncul dan tenggelam 

dalam kehidupan?” Sahut Prof Aswan membuat 

beberapa peserta cekikikan, “Sebelum melanjutkan, 

saya ingin kita sepakat dulu, kalau realitas kehidupan 
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atau apa yang anda sebut sebagai ‘dunia nyata’ dalam 

bisnis dan ekonomi pun sebenarnya adalah hasil dari 

drama dan peranan ego yang kita mainkan –yang 

sebagian besar dari anda sebagai Psikolog tentunya 

sudah sangat paham akan hal itu, namun anda 

melupakannya lalu menganggap diri anda nyatanya 

tidak mengetahui itu, terlebih dalam kondisi-kondisi 

yang memacu emosi.” 

“Jadi, apa kita bisa menyepakatinya?” Tanya 

Prof Aswan sambil memandang dengan pandangan 

scanning pada seluruh peserta. 

Beberapa mengangguk, beberapa nampak 

masih mencerna dan banyak yang menjawab, 

“Sepakat!”. 

“Baik, akan saya simpulkan tentang transformasi 

kenyataan secara ekonomi,” Kata Prof Aswan, “Jika 

anda ingin mendapat keberhasilan dan mencapai apa 

yang menjadi tujuan anda, rumuskan peranan dan ego 

yang mendukung anda mencapainya, lalu mainkan. 

Kemudian lihat ke dalam diri anda pula drama dan 

peranan yang anda miliki yang berpotensi 

menghalangi anda, lalu perangi dengan semangat 

seorang Yogi—bukan dengan cara yang akan 

memunculkan lebih banyak konflik diri yang menguras 
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energi, namun dengan cara seorang energi yang malah 

akan memberi anda energi yang anda butuhkan—

biarkan usaha anda itu menjadi medan tempur 

kuruksetra bagi anda. Kumpulkan peran-peran dan 

drama-drama yang ada di pihak ‘penghalang’ dan yang 

ada di pihak ‘pendukung’, kalau perlu lakukan seperti 

yang Para Pandawa lakukan, cari dukungan sebanyak 

mungkin dari tempat lain; temukan orang yang 

mengalami kendala yang sama seperti yang anda alami 

dan berhasil mengatasinya—lalu tiru drama dan peran 

yang dimainkannya.” 

“Tapi ingat,” Lanjutnya lagi, “Sekutu utama 

anda adalah sosok Krishna dalam diri anda, dalam 

bagian akhir Bhagavad Gita dikatakan, dimana pun 

Arjuna dan Krishna bersama, maka di sana akan ada 

kemenangan. Arjuna adalah simbol diri kecil, diri yang 

hanya memainkan peranan dan drama ego, sedangkan 

Krishna adalah Diri Tertinggi. Jadikan Diri Tertinggi 

sebagai kusir diri kecil anda”. 

Prof. Aswa menghampiri podium, mengambil air 

minum dan menikmatinya. Sepertinya dia tau beberapa 

peserta menunggu kelanjutan tentang subjektifitas 

realitas dalam fisika dan biologi, dan sengaja membuat 

mereka menunggu lenbih lama. 
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Kemudian, Prof. Awan perlahan berjalan ke 

depan, sampai di pinggir pangung, tepat di tengah-

tengah agar bisa dilihat dengan jelas oleh semua 

peserta. 

“Coba lihat saya,” Katanya dengan kedua 

tangan mengisyaratkan agar memperhatikan dia dari 

ujung kepala sampai ujung kaki, “Nyatanya, umur saya 

sudah hampir 80 tahun jika anda lihat KTP saya. Namun 

saya yakin tadi saat perkenalan beberapa dari anda 

kaget, melihat tubuh dan wajah saya masih sangat 

muda—selain ketampanan saya tentu saja” kalimat 

terakhirnya cukup mengundang tawa. 

“Tanpa bermaksud sombong, saya ingin 

mengatakan kalau sayalah bukti subjektifitas realitas 

dalam Biologi, dan saya tau anda tau” Sebenarnya, 

senyumnya cukup menandakan kesombongan. 

“Drama dan Peran yang kita mainkan 

menentukan pemikiran, perasaan dan perilaku kita,” 

Sambungnya lagi, “Termasuk bagaimana kita 

memperlakukan diri kita sendiri”. 

Lanjutnya kemudian, “Dan anda tentu bisa 

memperkirakan sendiri, bagaimana kita 

memperlakukan diri kita sendiri akan mempengaruhi 
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bagaimana kita mengalami kehidupan, termasuk 

mengalami diri kita sendiri. Jika anda memainkan 

drama sebagai seorang penyakitan, maka anda akan 

melihat diri sebagai seorang yang lemah, seorang yang 

rapuh dan bahkan anda akan mulai menggantungkan 

diri pada berbagai macam obat-obatan, yang pada 

gilirannya akan menimbun residu yang mendatangkan 

penyakit dalam tubuh anda sendiri. Jika anda 

memandang diri anda sebagai seorang yang lemah 

dan penyakit, maka anda akan mulai bersikap 

demikian—anda membatasi apa yang bisa anda 

lakukan—yang mana di sisi lain cara anda 

memperlakukan diri sebagai orang lemah inilah yang 

memperlemah anda”. 

Aku mengalami itu juga. Aku masih demikian 

muda—seharusnya penuh vitalitas dan semangat—

namun karena aku melihat diriku sebagai seorang yang 

mudah sakit, maka aku memperlakukan diriku layaknya 

orang tua yang bahkan sudah tidak mampu berdiri, 

dan semakin aku mengekspresikan kelemahanku itu, 

sepertinya kelemahan dalam diriku itu menjadi semakin 

menjadi-jadi seiring waktu. 

“Jangan heran, jika ada seorang yang bertubuh 

muda, namun hidup seperti orang tua di panti jompo,” 
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Kata-kata yang tepat menamparku, “dan jangan heran 

pula, jika selain seseorang bisa menua sebelum 

waktunya, seseorang akan berhenti hidup sebelum 

kematiannya. Dan apa penyebab semua itu? Drama 

dan peran yang dimainkan di kepalanya sendiri!” 

Aku sudah mengalami bagaimana aku menua 

sebelum waktunya—bagaimana aku hidup seperti 

orang tua lumpuh saat tubuhku sebenarnya masih 

muda—dan aku tidak akan berhenti hidup sebelum aku 

mati. Itu terlalu mengerikan, karena aku sudah 

mengalami hal pertama, hal kedua nampak sebagai 

kemungkinan nyata yang menungguku. Tidak, jangan 

sampai aku memerankan peranan mengerikan itu! 

“Sementara di sisi lain” Prof. Aswan masih 

melanjutkan dengan nada yang sama, “Ada seorang 

nenek berumur 90 tahun yang berhasil memanjat 

puncak Gunung Everest, ada seorang kakek yang 

mendapat gelar sarjana pertamanya di umur 60 tahun, 

dan berbagai kisah menyentuh lain di berbagai 

belahan dunia, yang seolah sedang mengatakan, kalau 

anda bisa memilih bagaimana anda bisa mengalami 

biologi anda dengan menata bagaimana kualitas 

psikologi anda. Atau dengan kata lain, anda punya 
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pilihan akan bagaimana anda mengalami realitas 

biologis anda sendiri”. 

Prof. Aswan nampak termenung sebentar, lalu 

melanjutkan lagi, “Mungkin saya perlu menyinggung 

sedikit tentang placebo dan nocebo, kalau soal 

Psikosomatik—bagaimana psikologi anda yang ‘sakit’ 

bisa membuat biologi anda sakit—atau tentang Stress-

induced Phisical Illness dan hal-hal sejenis tentu sudah 

banyak anda pelajari sendiri sebelumnya. 

“Placebo adalah segala macam zat dan hal–-

biasanya obat-obatan—yang dipercaya 

menyembuhkan, dan karena kepercayaan itu 

seseorang biasanya menjadi benar-benar 

tersembuhkan. Awal penemuan Placebo sendiri adalah 

pada masa perang dunia kedua, saat seorang dokter 

tentara Amerika kehabisan infus untuk mengurangi rasa 

sakit para tentara yang terluka di medan perang, 

kemudian karena kebingungan menggunakan air 

sebagai pengganti infus, dan ajaibnya meski hanya 

diinfus dengan air—bukan penghilang rasa sakit atau 

painkiller—para tentara itu kemudian kehilangan rasa 

sakitnya, hanya karena mereka percaya kalau mereka 

telah diberi obat bius.” 
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“Nocebo, adalah kebalikan dari placebo,” Prof. 

Aswan masih terus melanjutkan, “Nocebo adalah 

segala macam zat dan hal yang karena dipercaya akan 

mendatangkan penyakit kemudian akan benar-benar 

mendatangkan penyakit”. 

“Menarik bukan, bagaimana pikiran—melalui 

apa yang dipercayai dan tidak dipercayainya—bisa 

membuat seseorang sakit dan sembuh, dan anehnya 

meski demikian kebanyakan orang malah lebih sering 

menggunakan pikirannya untuk mendatangkan 

penyakit dan penderitaan—akibat yang muncul dari 

keterikan berlebih kita pada drama mental dan 

peranan ego yang kita mainkan,” Kata Prof. Aswan 

dengan senyumanan seolah mengajak menertawakan 

kekonyolan manusia. 

Dan ya, menarik memang manusia itu, dan 

maksudku dengan ‘manusia’ adalah aku, aku menunjuk 

diriku sendiri. Aku memiliki pikiran yang bisa  

mendatangkan kebahagaiaan dalam kehidupanku, 

namun demikian aku terlalu asik menggunakannya 

untuk memerankan drama yang malah menyiksaku 

dengan berbagai penyakit, penderitaan, kesedihan dan 

kegagalan. Dan yang bahkan lebih menarik lagi adalah, 

aku tau akan kedua potensi itu—dan bahkan aku 
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membuktikan kebenaran konsep itu dalam 

kehidupanku sendiri—baik untuk yang 

membahagiakanku maupun yang menyengsarakanku, 

namun demikian aku terus melupakan pengetahuan ini. 

Dan yang super menarik adalah, aku justru 

melupakannya di saat-saat dimana aku sangat perlu 

mengingatnya, misalkan saat muncul berbagai 

tantangan dalam kehidupanku. 

“Lalu, bagaimana jika ditusuk pedang?” 

Seorang wanita yang tepat duduk di samping pria 

paruh baya skeptis tadi nyeletuk, “Bukankah anda akan 

tetap terluka dan bahkan bisa cedera atau meninggal 

jika tertusuk pedang?” 

Dengan senyum lebar, senyum yang sepertinya 

adalah bentuk tawa yang ditahan, Prof. Aswan 

menjawab, “Tentu saja, tentu saja itu mungkin terjadi, 

nyonya”. 

Katanya, lagi, “Dan saya tidak sedang bicara 

tentang kekebalan terhadap senjata di sini, tidak sejauh 

itu dan tidak di sini. Namun yang saya ingin sampaikan, 

sama seperti yang ingin disampaikan Krishna pada 

Arjuna –meski saya tidak sedang mengendarai kereta 

perang dan meski anda bukan Korawa yang akan saya 

hujani dengan tusukan pedang—yaitu untuk membuka 
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pandangan dan pemahaman kita menjadi semakin luas 

lagi terhadap apa yang kita yakini sebagai kenyataan—

mulai dari menjadikan kenyataan subjektif kita semakin 

luas dan semakin luas, dan bukan hanya 

membiarkannya sesempit drama yang dimainkan oleh 

ego dan peran yang diberikan oleh keyakinan yang kita 

simpan dalam diri. Dan saat keyakinan subjektif anda 

sudah menjadi semakin luas, atau jika memakai istilah 

Krishna di Gita Bab Lima, setelah menjadikan kualitas 

keyakinan kita satvic atau bermanfaat, pada saat yang 

sama kita akan semakin dipersiapkan untuk mengalami 

realitas absolut. 

“Namun ada studi kasus menarik, yang pernah 

saya lakukan tentang hubungan antara psikologi 

dengan biologi, antara drama mental dan peran 

kehidupan anda dengan kondisi tubuh fisik anda 

dengan menggunakan Hipnotisme. 

“Hanya saja, bukan dengan menusuk peserta 

dengan pedang, hanya dengan jarum. Sebelumnya, 

para peserta ditusuk perlahan dengan jarum dan tentu 

mereka kesakitan karenanya. Kemudian, mereka 

dimasukkan ke dalam kondisi trance—kondisi 

terhipnotis dimana drama mental yang tidak 

mendukung dilenyapkan dan orang bersangkutan 
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diberikan peran atau konsep diri sebagai seorang yang 

tidak memiliki rasa sakit atau bahkan kekuatan 

superhero tertentu melalui sugesti—dan setelahnya 

mereka tidak lagi merasakan sakit bahkan setelah 

ditusuk dengan lebih keras dari sebelumnya.” 

“Moral cerita ini adalah,” Katanya kali ini 

dengan senyuman antusias khasnya, “Kita bahkan 

belum tau apa yang bisa dilakukan oleh tubuh dan 

pikiran kita saat kita menyingkirkan pertunjukan drama 

ego yang melemahkan dari dalam diri kita, kita belum 

tau seliar apa realitas yang bisa kita alami dengan 

membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan, 

namun kita sudah demikian bersikukuh dengan satu 

konsep tentang realitas, yang bahkan saat kita tau dan 

mengalami kalau konsep itu tidak menyamankan 

sekalipun kita masih enggan meninggalkannya”. 

“Jadi, apa yang masih anda definisikan sebagai 

nyata?” Tanya Prof. Aswa lagi pada peserta tadi. 

“Saya akan percaya hal tersebut nyata kalau 

mata saya bisa melihatnya sendiri, atau jika mayoritas 

manusia lain mensepakati itu sebagai nyata. Lagi pula, 

bagaimana lagi kita bisa mendefinisikan sesuatu 

sebagai nyata?” Sahut peserta tadi dengan nada agak 

kesal. 
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“Kenyataannya, kita melihat dengan mata—

dengan indera—bahwa matahari terbit di timur dan 

berjalan di langit sampai tenggelam d barat. Itu sudah 

pasti, sudah pasti nyata jika menggunakan mata 

sebagai barometer untuk menilai kenyataan. Dan tidak 

salah jika kemudian selama ribuan tahun hal tersebut 

dianggap nyata di seluruh pelosok dunia, kan? 

“Namun, sekarang kita tau kalau ternyata 

matahari yang nampak berputar dan berjalan dari timur 

ke barat di langit ternyata diam, dan bumilah yang 

sebenarnya berputar—padahal kita nyata-nyata merasa 

kalau bumi ini diam dan tidak mengalami putaran 

apapun. Kita menerima hal tersebut sebagai kenyataan 

dan memilih mengingkari apa yang sudah nyata-nyata 

dilihat mata, kenapa? Karena semua orang 

mengatakan demikian, karena lembaga-lembaga 

pemerintah yang katanya sudah ke luar angkasa 

mengatakan demikian, karena tayangan di televisi dan 

berbagai gambar yang kita lihat mengatakan demikian, 

karena guru-guru kita mengatakan demikian.” 

“Siapa diantara anda yang sudah ke luar 

angkasa dan melihat sendiri kalau bumi yang mengitari 

matahari?” sahut Prof. Aswa dengan nada setengah 

bercanda, “Tidak ada? Lalu kenapa anda begitu saja—
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dan bahkan dengan bangga—meyakini kalau memang 

bumi yang memutari matahari padahal anda belum 

melihatnya sendiri, padahal yang anda sudah nyata-

nyata lihat sendiri justru adalah kebalikannya, 

mataharilah yang mengelilingi bumi? 

“Ratusan tahun lalu, saat pertama kalinya 

Columbus menentang pendapat mayoritas waktu itu 

bahwa bentuk bumi tidaklah datar—seperti yang 

terlihat—namun bundar dan mengatakan akan 

membuktikannya, mayoritas orang menganggap dia 

gila. Demikian pula pada waktu Galileo untuk pertama 

kalinya mengemukakan kalau apa yang kebanyakan 

orang dan institusi besar yakini salah—dengan 

pernyataan kalau bukan matahari yang mengitari bumi 

namun bumilah yang mengitari matahari—dia 

diasingkan, dianggap gila, sesat dan berbagai sebutan 

lain. Orang kebanyakan sekarang akan meyakini kalau 

orang kebanyakan dulu itu salah! 

“Sekarang, kalau ada yang masih mengatakan 

kalau bentuk bumi tidaklah bulat tapi datar, dan 

mengatakan kalau bukan matahari yang mengitari bumi 

namun memang—sebagaimana dilihat mata—

mataharilah yang mengitari bumi, maka anda akan 

dengan bangga mengatakan kalau orang-orang 
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tersebut pemikirannya primitif dan tidak paham ilmu 

pengetahuan. 

“Ini bukan soal bumi atau matahari dan bentuk 

serta gerakannya, namun ini tentang keyakinan kita, ini 

tentang bagaimana sebenarnya kitalah yang memilih 

meyakini sesuatu dan kemudian mengatakan itu 

sebagai kenyataan, padahal apa yang kita yakini 

tersebut tidak lebih dari sekedar konsep. 

“Entah konsep tentang kenyataan itu berasal 

dari agama yang mati-matian kita bela, atau dari 

informasi yang didapatkan oleh panca indera kita, 

atau—yang lebih umum dan kuat—berdasarkan pada 

pendapat mayoritas orang lain. 

“Dan contoh tentang bentuk bumi serta 

putarannnya itu memberi kita gambaran sederhana, 

kalau saat kita sudah meyakini sesuatu bahkan kita bisa 

tetap meyakininya sebagai realitas bahkan jika hal 

tersebut sudah nyata-nyata berbeda dengan apa yang 

kita lihat sendiri.” 

“Jadi,” Prof. Aswa mengarahkan mata dan 

mencondongkan tubuh pada penanya tadi, 

“Bagaimana anda mendefinisikan sesuatu sebagai 

nyata, dengan mendasarkannya pada apa yang dilihat 
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mata anda atau dengan berdasarkan apa yang orang 

kebanyakan yakini?” 

Peserta tadi nampak manggut-manggut, tanda 

kalau dia paham dengan pernyataan Prof. Aswa. 

“Kita sadar, kalau kita tidak bisa 

menggantungkan penilaian pada indera kita sendiri, 

tidak pada pemikiran kita sendiri—karena pemikiran 

biasanya menilai sesuatu dengan menjadikan informasi 

yang ditangkap indera sebagai referensi utama—dan 

bahkan tidak pada pendapat mayoritas orang. 

“Tapi yang menyedihkan adalah, kita tetap saja 

meyakini sesuatu sebagai nyata atau khayalan dengan 

mendasarkan pada kedua barometer penilaian itu, dan 

parahnya lagi, kita tidak pernah mengevaluasi ulang 

keyakinan kita sendiri dengan bertanya ‘apakah ini 

bermanfaat untukku secara pribadi dan kehidupan?’ 

dan hanya membiarkannya menjadi program otomatis 

yang mengarahkan kehidupan kita. 

“Lupakan soal matahari dan bumi, dan lihat ke 

dalam diri anda sendiri, lihat seberapa sering anda 

langsung bereaksi terhadap hasil penilaian yang anda 

buat secara instant berdasarkan informasi yang 

didapatkan panca indera atau hanya karena 
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kebanyakan orang mengatakan demikian? Dan 

tanyakan pada diri anda sendiri, seberapa besar 

manfaat atau sebaliknya penderitaan yang anda alami 

dalam kehidupan anda karena keyakinan tersebut?” 

Prof. Aswa hening sambil tersenyum 

memandangi peserta, dia serius ingin pesertanya 

melakukan introspeksi sejenak, dan pikiranku 

membawaku pada sebuah kejadian dimana aku 

kehilangan handphone ku saat sedang jalan-jalan 

dengan pacarku. Awalnya aku merasa tenang-tenang 

saja, pikirku, “kalau hilang ya cari, kalau tidak ketemu 

ya mau bagaimana lagi?” 

Namun pacarku sangat panik—karena dia 

memang punya hobi cepat panik—dan mendesakku 

agar menemukan handphone itu bagaimana pun 

caranya. Aku baru saja membelinya dua minggu 

sebelumnya, jadi masih relatif baru, dan cukup mahal 

karena memang keluaran terbaru. Kepanikan pacarku 

itu kemudian seolah membuat ada yang berbisik dalam 

diriku, “kau kehilangan handphone baru dan mahal 

namun tenang-tenang saja, apa kau sudah gila? Semua 

orang akan panik karena hal ini!” dan yah, tepat 

setelahnya aku mulai kawatir dan kekawatiran segera 

menjadi kepanikan, dan kepanikan segera menjadi 
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kemarahan yang membuat kami adu pendapat tentang 

“keteledoran” lalu pulang dan urung menikmati 

kesenangan. 

Dan sepertinya dalam banyak kasus lain aku 

mengalami hal serupa, dimana aku segera mengalami 

kondisi mental dan terbawa dalam pemikiran tertentu 

karena demikian reaksi kebanyakan orang dan aku 

tidak mau merasa aneh dan terasing dari standar 

“normal” yang dipakai kebanyakan orang, bahkan jika 

ternyata itu merugikan dan menyakitkanku. 

Aneh, memang. 

“Tentu saja, kita memang harus memiiki 

keyakinan yang kita gunakan sebagai kompas dalam 

menentukan arah kehidupan,” Sambung Prof. Aswa 

lagi, memecah lamunanku, “Dan tentu saja kita harus 

berpegang pada apa yang kita nilai sebagai nyata. 

“Namun, sebelum menggantungkan diri pada 

satu keyakinan tertentu akan sangat berguna bagi anda 

untuk menilai keyakinan tersebut dulu, sebagaimana 

yang Krishna katakan. Namun standar penilaian yang 

digunakan pun jangan sampai hanya bentuk lain dari 

‘Membangun Istana Megah di Atas Es Balok’, 

sebaliknya gunakan standar yang memang akan 
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membuat keyakinan anda menjadi semakin 

mendatangkan manfaat untuk anda dan kehidupan, 

dan semakin mendekatkan anda pada Realitas Absolut 

itu sendiri. 

“Secara natural, manusia memang memiliki 

kemampuan untuk memikirkan pemikirannya sendiri—

atau yang disebut dengan meta kognisi—dan melihat 

kembali apa yang yang selama ini diyakininya. Proses 

ini bisa menjadi sangat berbahaya, namun bisa menjadi 

sangat kuat, tergantung dari bagaimana anda 

memikirkan apa yang sedang anda pikirkan, dan 

standar apa yang anda gunakan untuk menilai apa 

yang anda yakini. Di tahap ini anda bisa jadi akan 

menjadikan keyakinan anda semakin kuat atau 

sebaliknya melemahkan pengaruhnya terhadap diri dan 

kehidupan anda. 

“Contohnya, anda yakin kalau anda tidak akan 

bisa melakukan sesuatu dengan benar—banyak bukti 

yang ditangkap indera anda membuktikan demikian 

dan banyak orang juga mengatakan kalau anda 

demikian sehingga meski anda tau kalau informasi 

yang diterima indera dan pendapat mayoritas tidak 

bisa dipakai acuan absolut anda tetap tetap saja 

terbawa untuk meyakini demikian—dan anda 
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memikirkan ulang diri anda yang seperti itu dengan 

kemarahan dan penyesalan; anda marah dan 

menyesalkan kenapa anda tidak pernah bisa melakukan 

sesuatu dengan benar. 

“Ada banyak kejadian yang membuat anda 

anda tau akan sangat baik bagi anda jika saja anda bisa 

melakukan segala sesuatunya dengan benar, namun 

anda yakin kalau anda bukan orang seperti itu dan itu 

membuat anda semakin marah, dan kemarahan anda 

semakin membuat pikiran anda menayangkan drama 

mental lain yang membuat anda bahkan lebih marah 

lagi. 

“Dan dengan intensitas emosional yang tinggi 

serta pola menyadari diri dengan cara itu, bisa anda 

tebak sendiri, keyakinan sebelumnya bahwa anda tidak 

pernah bisa melakukan sesuatu dengan benar akan 

menjadi semakin kuat. 

“Nanti kita akan membahas hal ini secara lebih 

detail dalam diskusi tentang Self-Awareness” 

Sambungnya, “Dan ini masih tentang apa yang kita 

sebut sebagai ‘kenyataan’ dan kebenaran’,” 

“Kita, manusia, adalah mahluk yang sangat over 

percaya diri,” Kata Prof. Aswa setengah tertawa, “Dan 
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ironisnya adalah, kita demikian percaya diri dengan 

kebingungan kita—persis seperti Arjuna yang bingung 

dengan apa yang seharusnya dilakukan namun tetap 

saja percaya diri—percaya pada pemikiran yang 

menjadi sebab kebingungannya—seolah sudah tau apa 

yang harus dilakukan. 

“Bayangkan saja, kita tidak tau benar apa yang 

nyata dan apa yang tidak, namun kita memperlakukan 

hal yang ada di depan kita seolah memang itulah 

kenyataan yang sebenarnya. Kita tidak benar-benar tau 

mana yang benar dan mana yang hanya rasanya benar, 

namun kita sudah memperlakukan hal yang hanya 

rasanya benar sebagai hal yang sejatinya benar, dan 

lebih parahnya lagi kita malah dengan penuh rasa 

percaya diri menjadikan hal yang rasanya benar itu 

sebagai alasan untuk mentertawakan orang lain. 

“Hampir tidak jauh berbeda dengan 

sekelompok orang gila di Rumah Sakit Jiwa yang 

mentertawakan kegilaan temannya yang lain karena 

menganggap dirinya waras, dan dia sendiri pun 

ditertawakan orang gila lain yang juga menganggap 

dirinya waras. 

“Konflik dalam diri dan konflik dalam kehidupan 

hampir semua bermula dari hal-hal semacam ini, dari 
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sikap terlalu percaya dirinya kita bahwa kita tau mana 

yang benar dan mana yang nyata dan—seperti orang 

gila tadi—merasa berhak mentertawakan orang lain, 

menyalahkan dan bahkan menghina orang lain. 

“Kita tidak akan bisa membuka diri terhadap 

kebenaran yang lebih luas jika kita bersikukuh 

memperlakukan kebenaran sempit kita sebagai satu-

satunya kebenaran yang ada. Dan untuk bisa menerima 

kebenaran yang lebih luas tersebut kita perlu belajar 

mengurangi rasa percaya diri kita sendiri, rasa terlalu 

percaya terhadap kepercayaan dan keyakinan kita 

sendiri. 

“Bahkan orang yang menganggap dirinya 

memiliki rasa percaya diri rendah dan merasa tidak 

mampu serta  tidak lebih baik dari orang lain dan 

kemudian minder karenanya sebenarnya adalah orang 

yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi—hanya saja 

rasa percaya dirinya dialirkan ke arah yang keliru—dia 

percaya dengan Drama dalam pikirannya yang 

mengatakan betapa rendahnya dia, dia terlalu percaya 

dengan bagian dalam dirinya yang mengatakan kalau 

dia hanya pecundang dan seterusnya. Jadi ya, karena 

dia terlalu percaya diri—terlalu percaya pada bagian 
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yang merasa diri rendah—makanya dia kemudian 

menjadi orang yang tidak percaya diri. 

“Paradoks dan keanehan-keanehan semacam ini 

masih berhamburan dan melimpah dalam kehidupan 

manusia, keanehan yang lahir dari kebingungan 

tentang realitas dan kebenaran.” 
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Ink 5 

The Yoga of Clarity and 
Tranquility 

 

d	

 

Aku, seperti halnya Arjuna sepertinya memang 

mengalami terlalu banyak kebingungan, kebingungan 

yang bersahabat dengan kekeruhan pikiran, lalu dari 

kekeruhan pikiran itu menghasilkan penilaian dan 

kesimpulan, dan karena tidak tahan dengan 

kebingungan—terlalu malas untuk berpikir lagi dan 

ingin cepat-cepat keluar dari kebingungan yang 

menyiksa itu— aku menjadikan penilaian yang lahir dari 

kekeruhan tersebut sebagai realitas yang aku yakini 

sebagai kebenaran absolut. 

Jadi, kebingungan pertama, aku bingung mana 

yang relatif mana yang absolut dan Krishna 

menjernihkan pikiran Arjuna dengan deskripsi di Bab 2 

Bhagavad Gita. 



	 123	

Kedua, aku bingung dengan apa yang 

seharusnya aku lakukan dan apa yang tidak, dan yang 

aku pakai acuan dalam menilai mana yang seharusnya 

dan yang tidak aku lakukan adalah emosi, aku 

menjadikan emosi sebagai landasan penilaian dengan 

mempertimbankan mana yang akan membuatku 

senang dan nyaman dan mana yang akan membuatku 

merasa tidak nyaman, merasa ditolak, merasa 

diabaikan, merasa lebih rendah, merasa kalah dan rasa-

rasa lain yang semuanya hanyalah hasil rekayasan 

Drama Mentalku sendiri. 

Aku terlalu terikat dengan konsekuensi 

emosional dari apa yang aku lakukan, karena itu aku 

bingung, dan aku terlalu terjebak dalam kebingungan 

naskah Drama mentalku sendiri karena itu keputusan 

yang aku buat sering kali malah aku sesali. 

Kebingungan kedua diakibatkan oleh 

kemelekatanku terhadap konsekuensi emosional dari 

hal-hal yang aku lakukan, karena itu dalam Bab 3 dan 4 

Krishna menasehatkan Arjuna untuk membeaskan diri 

dari kemelekatan semacam itu. 

Kebingungan ketiga, yang menjadi salah satu 

pilar kebingan-kebingungan lain dalam hidupku 

sepertinya adalah aku bingung dengan mana yang 
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sementara dan mana yang abadi, dan karena 

kebingungan ini aku memperlakukan hal-hal yang 

sebenarnya hanya sementara seolah abadi dan akan 

ada selamanya. Aku memperlakukan emosi yang bisa 

berubah dalam sekejap mata seolah abadi dan 

demikian tenggelam di dalamnya. Masalah-masalah 

dalam hidup, tantangan-tantangan, dan semua 

dinamika kehidupan hanya hal-hal yang sangat 

sementara, sebentar muncul sebentar menghilang, 

namun karena aku menganggapnya sebagai hal yang 

abadi, memandangnya seolah akan ada selamanya, 

maka aku kemudian tenggelam dalam kondisi-kondisi 

emosional dari segala dinamika kehidupan yang terjadi 

itu. Aku mengerti sekarang kenapa Krishna menasehati 

Arjuna untuk memikul dengan sabar semua perubahan 

itu. 

Aku membuka lagi lembaran makalah Prof. 

Aswa, mencari sebuah petikan dari Gita yang 

sepertinya sesuai dengan kesimpulan sementaraku ini. 

Dan yah, benar kata Krishna, kalau kita mengerti 

dengan mana yang abadi dan mana yang hanya 

sementara dan berpegang pada Realitas Absolut yang 

abadi, maka kebingungan, kesedihan, dan hal-hal lain 

akan pudar perlahan digantikan kebahagiaan sejati. 
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Dan kalaupun kita belum bisa mengalami Realitas 

Absolut itu sekalipun, dengan berpegang pada 

keyakinan bahwa yang muncul akan tenggelam, yang 

datang akan pergi, yang lahir akan mati—dengan 

hukum agung perubahan yang selalu akan mewarnai 

setiap aspek kehidupan—kita bisa menyelamatkan diri 

agar tidak tenggelam dalam kedukaan seperti yang 

dialami Arjuna. 

Salah satu akar kebingungan ini adalah emosi 

yang naik turun seperti roller coaster, dan tentu bukan 

hal baru lagi kalau emosi akan mengaburkan kejernihan 

pikiran, dan aku sudah cukup sering membuktikannya, 

dan karena penilaian kita didasarkan emosi, maka kita 

akan selalu menganggap yang terasa benar sebagai 

memang benar. Akibatnya, kita akan terjebak 

kebingungan mana yang harus diutamakan dan mana 

yang di-nomor-dua-kan, dan karena keputusan yang 

dibuat dalam kebingungan itu makanya yang 

seharusnya nomor dua malah jadi utama dan yang 

utama malah ditinggalkan—kasus nyatanya adalah 

bagaimana aku menunda-nunda mengerjakan apa 

yang harus aku selesaikan demi menyenangkan diri 

menonton film. 



	 126 

Kebingungan lain yang juga parah sepertinya 

adalah bingung menentukan mana yang harus 

dipegang kuat-kuat dan mana yang sebaiknya 

diabaikan; akibatnya hal-hal yang mendatangkan 

penderitaan—pasangan yang selalu menyakiti, 

kebiasaan yang mempecundangi, pola makan yang 

tidak menentu, reaksi-reaksi emosional yang malah 

mendatangkan masalah, cara hidup yang akan 

membuat cepat mati dan seterusnya—malah dipegang 

erat-erat, tanpa sadar kita jadikan hal-hal utama dalam 

kehidupan, sementara hal-hal sebaliknya yang akan 

mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan dalam diri 

dan kehidupan malah kita abaikan. 

Alasannya; karena kita tidak sadar! Kita tidak 

sadar dengan semua proses mental dan semua Drama-

drama yang dimainkan dalam kepala kita itu dan asik 

tenggelam di dalamnya bahkan saat kita tau kita tidak 

menginginkannya. 

Belajar menjernihkan pikiranku dari keruhnya 

emosi agar menghasilkan keputusan-keputusan yang 

membahagiakan sepertinya adalah tugas yang penting 

untuk dilakukan. Agar aku bisa membedakan mana 

yang benar dan mana yang hanya terasa benar. 

Pertanyaanya, bagaimana melakukan semua itu? 
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Mudah-mudahan Prof. Aswa akan memberikan 

jawaban, entah dari mana sumbernya. 

Aku tiba-tiba teringat kembali dengan momen 

saat bisnisku mandek sementara teman-temanku 

sedang menikmati kesuksesannya masing-masing. 

Waktu itu aku benar-benar merasa tertekan, 

merasa sedih dan frutasi. Terus berputar-putar di 

tempat yang sama, setelah mencoba segala daya 

upaya yang aku bisa dengan seoptimal mungkin 

namun masih belum bisa menghasilkan kesuksesan 

yang aku inginkan, lama-kelamaan aku jadi kehilangan 

rasa percaya diri, aku yang tadinya melihat diriku 

sebagai seorang yang akan bisa menghasilkan 

kesuksesan jadi perlahan meragukan diriku—jika 

memakai istilah Prof. Aswa aku semakin tidak percaya 

dengan peranku sebagai seorang yang bisa mencapai 

kesuksesan dan semakin percaya dengan bagian diri 

yang mengatakan kalau aku tidak mampu—padahal itu 

adalah momen dimana seharusnya aku perlu menjadi 

seorang yang percaya diri, dan bahkan setelah orang-

orang di sekitarku mulai hilang keyakinan dan 

menyarankan agar aku menyerah. 

Sebenarnya saat itu aku yakin—namun sama 

seperti aku bingung dan keliru dalam mempercayai 
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bagian diriku, aku juga bingung menentukan mana dan 

bagaimana aku meyakini—aku yakin aku akan sukses, 

aku yakin akhirnya aku akan bisa membuat cafeku 

sebagai salah satu cafe terbesar. Sayangnya keyakinan 

yang aku miliki bukan keyakinan yang jenih, tapi 

keyakinan yang didasarkan pada frustasiku dan egoku 

yang terlalu malu untuk menyerah dan mengaku kalah, 

dan akhirnya dengan semua rasa frustasi dan 

kebingunganku, ditambah tekanan dari dalam diriku—

dari peran lain yang dimainkan drama dalam diriku—

untuk cepat-cepat menunjukkan kalau aku bisa sukses, 

menunjukkan pada teman-temanku kalau tanpa mereka 

pun aku bisa, menunjukkan pada orang-orang yang 

meragukanku kalau mereka salah. 

Tidak mengherankan jika dengan kondisi mental 

seperti itu maka strategi yang aku rancang dan 

keputusan yang aku hasilkan bukannya membuat 

keadaan membaik, malah menambah masalah dan 

menghasilkan lebih banyak kebingungan lain. 

Aku terlalu terikat dengan konsekuensi 

emosionalku sendiri—terikat dengan ketakutan akan 

merasa rendah, salah dan kalah karena bisnisku 

bangkrut, terikat dengan emosi-emosi menyenangkan 

yang digambarkan dalam Drama mentalku tentang 
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akan seberapa bangganya aku saat bisa duduk 

bersama teman-temanku dan bercerita tentang 

seberapa suksesnya bisnisku, akan seberapa bangga 

aku nanti saat mengatakan pada mereka yang 

sebelumnya meragukanku kalau mereka ternyata salah. 

Drama-drama dalam kepalaku itu, ikatan-ikatan 

terhadap emosi yang ingin aku alami dan ingin aku 

hindari, semua memang bisa membawaku berjalan 

terus dalam keteguhan, namun keteguhanku waktu itu 

adalah keteguhan yang melayani kegelapan—frustasi, 

depresi, tekanan dan seterusnya—sehingga aku seolah 

dengan teguh berjalan menuju penderitaan demi 

penderitaan secara sengaja. 

Seandainya waktu itu ada yang mengatakan 

padaku kalau “kebangkrutan datang tapi akan pergi, 

karena dia tidak abadi”, “frustasi yang aku rasakan ini 

sedang ada namun nanti akan menghilang karena dia 

tidak abadi”, sama seperti halnya “kesuksesan akan 

datang namun dia tidak akan bertahan selamanya,”, 

“kebanggaan akan dirasakan namun dia akan 

menguap lagi,” tentu aku tidak akan demikian terikat 

dengan drama-drama itu dan memperlakukan mereka 

seolah mereka akan ada selamanya. 
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Aku memperlakukan frustasi dan kekawatiranku 

seolah dia sangat kuat dan akan terus ada—

kenyataanya aku takut kalau seumur hidup aku akan 

merasakan itu—dan karena ketakutanku itu aku 

berusaha mengusir dan menyingkirkannya dengan 

berbagai cara—mulai dari alkohol sampai meditasi, 

sampai terapi bersama temanku sesama mahasiswa. 

Hukum emosi—yang sudah aku tau dari dulu namun 

terus aku lupakan karena mataku dibutakan 

kebingunganku sendiri—adalah semakin aku berusaha 

menekan dan melawan semakin kuat dan bertahan dia 

jadinya. 

Sepertinya aku perlu mencatat apa saja 

kebingungan-kebingunganku yang lain, ini bisa 

menyelamatkan hidupku dari Drama Kegelapan. 
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Wheel 4 

Lagu Indah yang Didengarkan 
dengan Telinga Tertutup dan 
Sang Gembala yang Terus 

Bernyanyi 
 

d	

 

 (Ruang Kuliah Jurusan Psikologi, Jaman Modern) 

"Kita menjalani kehidupan dengan bergantung 

pada pemahaman kita terhadap kehidupan, demikian 

yang disampaikan Krishna pada Arjuna, dan karena 

itulah Krishna berusaha membawa Arjuna pada 

pemahaman yang sama sekali baru, pemahaman yang 

jauh lebih mendalam tentang dirinya, seluruh manusia 

dan kehidupan. 

"Krishna tidak berusaha menghibur kesedihan 

Arjuna. Kesedihan dan kelemahan hanyalah hasil—hasil 

dari pandangan yang keliru terhadap kehidupan—dan 

karena mengetahui hal itu maka Krishna langsung 
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menyelesaikan akar masalahnya, yaitu kekeliruan dalam 

cara Arjuna melihat diri dan kehidupannya, termasuk 

kekeliruan dalam memandang perang yang tengah 

dihadapinya". 

Prof. Aswa berhenti sejenak, menghela nafas 

panjang, dengan mata setengah menerawang dan 

muka yang penuh syukur dan kepuasan. Dia menatap 

kembali kerumunan orang di depannya dan bertanya, 

"Kalian tentu bisa memahami ini dengan jelas 

karena kalian sudah belajar mengenai Logotherapy-nya 

Victor Frankl, kan?" 

"Victor Frankl," Lanjutnya, "adalah seorang 

Yahudi yang menjalani siksaan di Camp Konsentrasi 

Nazi, tempat yang kengeriannya bahkan tidak bisa kita 

bayangkan. Saat sedang menjalani penderitaan 

mengerikan itu, Victor Frankl mengamati ada orang 

yang bisa bertahan dengan kuat, ada orang yang bisa 

menghadapi siksaan itu dengan tegar, dan ada yang 

bahkan sudah berhenti hidup sebelum mereka benar-

benar mati." 

Aku sudah tau siapa itu Victor Frankl, dan aku 

tau latar belakang dibalik rumusan metode Psikoterapi 

yang dibuatnya, tapi Prof. Aswa menerangkannya 
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kembali dengan cara yang jauh lebih menarik 

dibanding rekaman ingatanku, dan itu membuat 

ingatanku menjadi bukan hanya segar kembali, namun 

terasa lebih bermakna. 

"Apa yang membedakan?" Prof Aswa masih 

melanjutkan, "Apa yang membedakan kenapa ada 

yang tetap tegar dan ada yang malah jatuh dalam 

keputusasaan?" 

"Caranya memaknai situasi itu", seorang di 

depan menimpali Prof. Aswa dengan sama antusiasnya. 

"Nah," sahut sang profesor yang seandainya 

ada lebih banyak profesor semenyenangkan dia 

mungkin frekuensi tidurku di kelas bisa sangat 

berkurang, "Cara seseorang memaknai dirinya, orang 

lain dan segala yang terjadi dalam kehidupannya 

adalah penentu apakah orang itu akan berdiri tegar 

atau jatuh dalam keputusasaan. Caranya memaknai 

situasi itu, akan memberinya sebuah kenyataan hidup 

yang dia alami—karena yang kita sebut sebagai 

kenyataan hidup tidak lebih dari keyakinan yang 

kemudian kita ekspresikan dan alami kembali dalam 

kehidupan kita." 
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"Demikian pula halnya dengan Arjuna," 

lanjutnya lagi, "Caranya memaknai dirinya, orang-

orang yang berperang bersamanya dan caranya 

memaknai peperangan itu sendiri lah yang membuat 

melemah dan putus asa". 

"Dan, Krishna," katanya lagi, diikuti dengan jeda 

yang membuat para pendengar menunggu, "Sedang 

memainkan peran sebagai Psikotherapist yang akan 

merubah struktur makna Arjuna sehingga berubah pula 

caranya dalam menyikapi peperangan tersebut". 

Dia hening lagi, dan kali ini cukup lama. 

"Namun untuk bisa memahami Kata-kata 

Krishna sebagaimana Arjuna memahaminya, lalu 

memanfaatkannya dengan sebaik mungkin 

sebagaimana juga yang dilakukan Arjuna kala itu, 

kalian perlu ada dalam kondisi mental yang sama 

dengan yang dimiliki Arjuna kala itu", 

Kata Prof. Aswa lagi setengah tersenyum, 

"kalian perlu memiliki kesiapan untuk mendengarkan 

kata-kata Krishna ini seperti kesiapan yang dimiliki 

Arjuna, atau jika tidak maka kata-kata ini mungkin tidak 

akan memberi manfaat sebagaimana mestinya untuk 

kalian". 
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"Kesiapan?" peserta lain bertanya, "Kesiapan 

seperti apa yang dari tadi anda sampaikan, Prof?" 

Prof. Aswa tersenyum semakin lebar, lalu 

menjawab, "mereka yang tidak memiliki pertanyaan 

tidak akan membuka diri terhadap jawaban, bahkan 

saat jawaban yang mereka sangat perlukan muncul di 

hadapannya, mereka akan mengabaikannya" 

Kata-kata Prof. Aswa itu terdengar bijak, namun 

kebijakan itu malah membawa kebingungan yang 

semakin menjadi-jadi. Dan dia seperti sengaja 

meninggalkan para peserta dalam kebingungan itu 

sejenak, dan malah melanjutkan ceritanya kembali...
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Arrow 2 

Saat Kebenaran Berkumpul 
untuk Saling Menyalahkan 

 

d	

 

Di barisan depan berdiri pasukan gajah, mereka 

akan menjadi pembuka jalan, mereka maju pertama 

dan di barisan paling depan. Masing-masing gajah 

besar India itu dikendarai dua orang, yang mana orang 

pertama bertugas mengendalikan gajahnya, dan orang 

kedua membawa panah dan tombak. 

Di belakang barisan pasukan gajah adalah 

pasukan berkuda dengan pedang-pedang tajam 

terhunus, mereka adalah para perwira kelas tinggi yang 

dipersiapkan sebagai pasukan penyerang yang 

sebenarnya. Dan sementara itu, di samping setiap 

berkuda, pasukan pemanah telah siap dengan busur 

dan panah terangkat, mereka sudah membidik dan 

hanya tinggal menunggu komando untuk menyerang. 
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Masing-masing pasukan telah siap dalam barisan 

masing-masing. 

Berdiri di barisan utama adalah seorang pria tua, 

yang meski umurnya sudah lebih dari seratus tahun 

namun vitalitas dan sorot matanya masih menunjukkan 

keperkasaan yang tak lekang oleh umur. Dia yang 

berdiri dengan busana serba putih di atas kereta putih 

adalah Bhisma Yang Agung, dan selain merupakan 

penasehat kunci di Hastinapura sejak bergenerasi-

generasi, dia menjabat sebagai panglima utama 

pasukan kubu Kurawa. 

Bhisma sebenarnya adalah pewaris sejati 

kerajaan Hastina yang paling berhak diantara semua 

keturunan Bharata yang lain yang saat ini masih hidup, 

dan seandainya dia tidak tenggelam pada cinta 

terhadap ayahnya waktu itu—sebagaimana Dristarastra 

yang tenggelam pada cinta terhadap anak-anaknya di 

masa ini—maka perang saudara ini tidak akan pernah 

terjadi. 

Dia terlahir dengan nama Devabrata dan 

mendapat nama Bhisma berarti "Dia yang sumpahnya 

agung", nama yang diberikan untuknya setelah 

bersumpah tidak akan menikah seumur hidup, dan 

bukan hanya tidak akan mengambil tahtanya di 
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Hastinapura, sebaliknya dia akan selalu mengabdikan 

diri untuk menjadi pelayan raja Hastina yang bertahta.  

Prinsip dan keteguhan adalah sahabat 

perjalanan kehidupan Bhisma, meski jauh di dalam 

dirinya dia berasakan kesedihan yang tidak berujung 

dan lelah menunggu waktu kematian—yang 

merupakan hadiah mewah yang bisa diberikan pada 

dirinya sendiri—Bhisma memiliki kuasa yang disebut 

Iccha Mretyu, dia bisa menentukan sendiri waktu 

kematiannya, namun masih ada yang ditunggunya. 

Bhisma terlahir sebagai Putra kedelapan 

Maharaja Santanu dengan Dewi Gangga yang saat itu 

lahir ke dunia mewujud sebagai manusia, sekaligus 

satu-satunya yang masih bertahan hidup, sementara 

kakak-kakaknya meninggal karena ditenggelamkan 

sejak baru lahir oleh Dewi Gangga, ibunya sendiri. 

Bhisma pun hampir mengalami nasib serupa, jika saja 

tidak segera diketahui dan dihentikan Sang Ayah, 

Maharaja Santanu. 

Bukan karena Dewi Gangga kehilangan akalnya 

dia menenggelamkan putra-putranya sendiri, tapi 

karena memang sudah demikian perjanjian yang 

dibuatnya dengan Kedelapan Vasu yang dikutuk lahir 

kedunia karena mencuri Sapi Pengabul Segala 
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Keinginan—Kamadhenu. Kedelapan Vasu atau mahluk 

illahi tersebut memang lahir ke dunia sebagai manusia, 

namun hanya sebentar saja, berkat Dewi Gangga yang 

membebaskan mereka dari tubuh manusianya. 

Di satu sisi mungkin terlihat sebagai 

pembunuhan, namun di sisi yang berbeda, sebuah 

proses pembebasan. Benar kata Krishna, kehidupan 

memiliki banyak realita lain selain realita yang 

dirumuskan kelima indera. 

Kedelapan Vasu itu merengek pada Dewi 

Gangga agar mau menjadi ibu mereka nanti saat 

mereka turun ke dunia, dan segera menenggelamkan 

mereka agar mereka segera pula terbebas dari tubuh 

manusianya. 

“Lalu siapa yang akan menjadi ayah mereka?” 

Tanya Dewi Gangga kemudian, menyetujui permintaan 

kedelapan Vasu tersebut. 

“Maharaja Santanu, hanya dialah yang layak 

untuk itu,” Sahut mereka. 

Sayangnya, Vasu kedelapan tidak diperkenankan 

untuk sesegera itu meninggalkan dunia karena dia 

adalah yang paling bertanggung jawab menyusun 
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rencana pencurian lembu yang dilakukan. Dia yang 

kemudian menjadi Bhisma. 

Pertama kali melihat Dewi Gangga di pinggiran 

sungai, Raja Santanu sudah langsung jatuh cinta dan 

memintanya untuk mau mendampinginya sebagai 

permaisuri. 

“Baiklah,” Sahut Dewi Gangga yang belum 

mengungkap jati dirinya waktu itu, “Tapi ada satu 

syarat. Apapun yang aku lakukan, kau tidak boleh 

mempertanyakan perilakuku, dan jika kau sampai 

mempertanyakan apa lagi melarangku maka detik itu 

juga aku akan meninggalkanmu.” 

Ditenggelamkan oleh cinta yang memenuhi 

dadanya, Raja Santanu langsung menyetujui hal itu. 

Mereka menikah dan menjalani kehidupannya 

dengan bahagia, sampai Gangga melahirkan putra 

pertama Raja Santanu. Awalnya hal ini membuat 

Santanu demikian girangnya karena akan memiliki 

penerus. Sayang, baru saja lahir, Gangga membawa 

anak itu ke sungai, dan menenggelamkannya. 

Santanu terbakar rasa sakit hati, namun dia 

sudah berjanji untuk tidak mempertanyakan apapun 

yang istrinya lakukan, dan jaman itu adalah jaman 
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dimana kata-kata tidak diucapkan dengan 

sembarangan namun dijadikan pegangan dan bahkan 

ikatan. Lagi pula, Santanu terlalu takut untuk 

kehilangan Gangga yang sangat dicintainya. 

Mungkin Raja Santanu sedang memanen buah-

buah karma buruk masa lalunya, sehingga saat anak 

kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenamnya lahir 

sekalipun Gangga masih terus menenggelamkan 

mereka, dan santanu masih dipenjarakan oleh 

ketakutannya mencegah dan mempertanyakan itu. 

Kemudian saat anak kedelapan lahir, Gangga 

membawanya ke pinggiran sungai bersiap untuk 

menenggelamkannya, dan saat itu Santanu tidak bisa 

menahan diri lagi. 

“Hentikan!” Bentaknya, “Dasar kau perempuan 

jahat!” 

Anak itu selamat, dan anak itu diberi nama 

Devabrata yang kelak akan dikenal sebagai Bhisma. 

Sementara Gangga, sebagaimana mereka sepakati 

sebelum menikah akhirnya meninggalkan Santanu. 

Gangga menunjukkan identitasnya yang 

sebenarnya sebagai Dewi Gangga, mengungkapkan 

alasannya melakukan semua itu, dan mengatakan, 
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“Kelak anak ini akan kembali padamu, namun sekarang 

aku akan membawanya dulu, aku akan membawanya 

pada manusia-manusia utama sehingga anak ini pun 

akan diajarkan keutamaan yang mereka miliki.” 

Dalam masa ini, masa dimana Gangga dan 

Devabrata meninggalkannya, Maharaja Santanu telah 

jatuh hati pada putri seorang nelayan bernama 

Satyawati, dan bersiap menjadikannya permaisuri 

istana. Sementara di masa itu pula Devabrata menjadi 

murid dari guru-guru agung yang pernah dikenal 

Tanah Bharata. Dia belajar ilmu politik dari Maharsi 

Brihaspati yang adalah gurunya para dewa, Ilmu Weda 

dari Maharsi Wasista dan ilmu perang dari Maharsi 

Parasurama, seorang ksatria legendaris yang 

memeganggal kepala ratusan raja lalim, juga seorang 

Chiranjiwin—satu dari tujuh orang yang hidup abadi. 

Dia pun sempat berguru pada Maharsi Markendeya—

yang juga seorang Chiranjiwin—yang mendapat 

anugerah keabadian langsung dari Dewa Shiva. 

Namun suatu hari, tanpa sengaja Maharaja 

Santanu bertemu dengan Devabrata di pinggiran 

Sungai Gangga, tentu keduanya tidak saling mengenali 

karena sudah 36 tahun berpisah. Bahkan, karena 

sebuah kesalahpahaman keduanya hampir terlibat 
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pertikaian. Saat itulah Dewi Gangga muncul kembali 

dan membuka rahasia yang membuat Maharaja 

Santanu demikian bahagianya, bahagia karena ternyata 

dia memiliki pewaris untuk tahtanya. 

Segera Devabrata diangkat menjadi Putra 

Mahkota Hastinapura, menjadi calon penguasa dinasti 

Bharata yang agung, dan segera pula dewi Satyawati 

menarik diri dari hubungannya dengan Maharaja 

Santanu. Dia tidak ingin menikahi Maharaja Santanu 

lagi, karena akan menjadi apa kelak putra-putranya jika 

sudah Devabrata yang dipersiapkan menggantikan 

Maharaja Santanu. 

Perpisahannya dengan Dewi Satyawati membuat 

Maharaja Santanu demikian bersedih, dan bahkan 

membuatnya jatuh sakit. Tentu saja, Devabrata tidak 

bisa membiarkan ayahnya mengalami penderitaan 

cinta ini, lagi pula dia merasa sebagai orang yang 

bertanggung jawab karena membuat Dewi Satyawati 

enggan menikahi ayahnya. 

Devabrata pun pergi mengunjungi Satyawati, 

memohon agar dia kembali ke pelukan ayahnya. 

Namun Dewi Satyawati menolak karena takut dengan 

masa depan anak-anaknya kelak yang mungkin hanya 
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akan menjadi pelayan di Hastinapura—ketakutan yang 

lebih banyak digerakkan obsesi terhadap kekuasaan. 

Mendengar ketakutan Dewi Satyawati itulah 

maka Devabrata kemudian bersumpah tidak akan 

pernah naik tahta dan hanya akan menjadi abdi 

Maharaja yang bertahta. 

"Lalu bagaimana dengan anak-anakmu kelak?" 

kata Satyawati masih belum bisa mengendalikan 

ketakutan-ketakutannya, "apakah anakku akan menjadi 

pelayan anak-anakmu nantinya?" 

Devabrata kemudian mengambil sumpah lain, 

dia tidak akan pernah menikah seumur hidupnya 

sehingga hanya keturunan Satyawatilah yang kelak 

akan menduduki tahta. 

Saat Maharaja Santanu mendengar tentang 

kepergian anaknya menemui Satyawati, dia pun sudah 

terlambat untuk mencegah sumpah yang terlanjur 

diucapkan tersebut. 

Akhirnya Maharaja Santanu menikah dengan 

Satyawati dan memiliki dua putra, Citranggada dan 

Wicitrawirya. Citranggada naik tahta menggantikan 

Maharaja Santanu dan kemudian Wicitrawirya naik 
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tahta setelah kakaknya —Citranggada—wafat dalam 

pertempuran. 

Sayangnya, Citranggada masih terlalu muda 

untuk memimpin dinasti besar itu, karenanya 

Devabrata Bhisma menjadi pendampingnya 

menjalankan pemerintahan, bahkan Bhisma mencarikan 

pendamping yang layak untuk adik tirinya itu, ketiga 

putri Kerajaan Kasi, Dewi Amba, Dewi Ambika dan 

Dewi Ambalika. Amba dan Ambalika setuju untuk 

menikah dengan Citranggada, namun Dewi Amba 

jatuh cinta pada Bhisma, dan ingin menikah dengan 

Bhisma, namun tentu saja Bhisma tidak bisa melakukan 

itu karena sumpahnya—sumpah yang membuatnya 

mendapat nama Bhisma itu sendiri. Bisma berusaha 

menjauhkan Amba darinya, dan hal itu menyebabkan 

terjadi pertengkaran yang membuat Bhisma tanpa 

sengaja memanah Dewi Amba, sampai dia meninggal. 

Namun sebelum meninggal, Amba bersumpah akan 

lahir kembali ke dunia, dan di tangannya lah Bhisma 

kelak akan mati. Dia memenuhi sumpah itu dengan 

lahir sebagai anak Raja Drupada, Sikandhi. 

Tahta Hastinapura sepertinya tidak pernah surut 

dari tantangan. Sebelum sempat memiliki pewaris, 

Maharaja Citranggada pun wafat menyusul kakaknya, 
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dan Singgasana Hastinapura kini terancam kosong 

selamanya. Satyawati meminta Bhisma menikahi kedua 

janda Maharaja Citranggada demi melanjutkan tahta 

istana, dan sekali lagi dia menolak karena sumpah yang 

sudah diambilnya untuk tidak pernah menikah. 

Manusia Bharata adalah manusia yang 

menjadikan keajaiban sihir sebagai bagian tak 

terpisahkan dari kehidupannya. Dan demikian pula 

untuk mengatasi masalah ini Bhisma mengajukan 

sebuah saran untuk membuat Dewi Ambika dan Dewi 

Ambalika memiliki putra hanya melalui sebuah ritual 

kuno. Ritual ini dipimpin oleh Maharsi Agung yang 

dikenal sebagai penyusun dan pencatat ajaran Veda, 

Maharsi Vedavyasa. 

Keajaiban bisa dengan mudah menunjukkan 

kecacatannya bagi jiwa-jiwa yang tidak siap untuk 

menerimanya—bagi jiwa yang malah akan mengecilkan 

arti keajaiban tersebut—terutama jika mereka tidak tau 

dengan betapa dahsyatnya kuasa yang sedang mereka 

manfaatkan tersebut. 

Demikian pula yang terjadi dalam ritual 

memohon putra Dewi Ambika dan Ambalika. Awalnya 

Dewi Ambalika yang menghadap Maharsi Vedavyasa, 

namun karena terlalu takut dia kemudian menutup 
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matanya sepanjang ritual berjalan dan akibatnya dia 

memiliki putra yang buta, yaitu Dristarastra, ayah Para 

Korawa. Kemudian datang Dewi Ambalika menghadap 

Maharsi Agung yang dihormati disepanjang tanah 

Bharata sepanjang jaman itu, dan sama seperti 

saudarinya dia pun ketakutan, pucat pasi karena saking 

ketakutannya, dan itu membuatnya memiliki anak yang 

pucat pasi dan lemah, Maharaja Pandu ayah para 

Pandawa. 

Dewi Amba dan Ambalika tidak lagi kuat untuk 

melanjutkan ritual tersebut dan menghadap Maharsi 

Vedavyasa, karena itu mereka kemudian mengutus 

salah satu pelayannya, dan dari pelayan inilah lahir 

Vidura, yang bijaksana, perkasa, menguasai segala 

pemahaman dan adil dalam perilakunya, namun tetap 

tidak akan menjadi raja karena rahim yang 

melahirkannya adalah rahim seorang pelayan. 

Demikian perjalanan tahta Hastinapura, dan 

dalam sepanjang perjalanan itu Bhisma Putra Gangga 

yang keperkasaan dan kehebatannya diagung-

agungkan di sana-sini, yang ditakuti para Korawa dan 

dicintai Para Pandawa sebagai pengganti ayahnya, 

yang membuat Maharaja Yudistira gemetar ketakutan 
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jika harus berhadapan dengannya bahkan jika dibantu 

balatentara surga sekalipun. 

Telah bertahun-tahun Bhisma memenuhi 

sumpah yang dulu dibuatnya, dan dengan setia 

mendampingi Raja-raja Hastinapura yang berkuasa, 

dari jaman ayahnya—Maharaja Sentanu—sampai jaman 

Dristarastra. Dan karena terikat dengan pengabdian itu 

pula dia kemudian mau tidak mau harus dengan 

sepenuh hati —untuk memenuhi sumpah dan 

kewajibannya— berperang di sisi Duryodhana, putra 

Dristrarastra, maharaja yang bertahta di Hastinapura 

saat ini. 

Sebenarnya Bhisma sangat mencintai putra-

putra Pandu, dan jauh di dalam dirinya dia ingin 

mereka lah yang naik tahta, karena itu akan jauh lebih 

baik untuk masa depan dinasti. Jauh dalam dirinya dia 

ingin berperang di sisi cucu-cucunya dari keturunan 

Pandu itu, namun sumpah yang dibuatnya menjadi 

rantai yang kemudian tidak bisa diputuskannya sendiri, 

sehingga yang Bhisma bisa lakukan hanyalah 

mendoakan agar Yudistira dan saudara-saudaranya 

tidak lagi gentar berhadapan dengannya, berdoa 

semoga mereka mendapat kemenangan dalam perang 

saudara ini. 
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Keteguhan hati, oh keteguhan hati, ternyata 

wajah lainmu adalah penjara kelam. 

Disamping Bhisma, di atas kereta perangnya 

sendiri, berdiri seorang ksatria yang umurnya hampir 

sama dengan Bhisma, dialah Mahaguru Drona, guru 

istana yang mendidik baik Pandawa maupun Korawa 

sedari mereka kecil, yang memberi Arjuna kemampuan 

memanah. Drona pun tidak mendukung pihak Korawa 

sepenuhnya, namun dia melakukannya karena hutang 

budi anaknya—Aswattama—yang karena diberikan 

kekuasaan dan kekayaan oleh Duryodana kemudian 

merasa sangat berhutang budi padanya, dan 

Mahaguru Drona tidak mungkin tega berperang di sisi 

yang berlawanan dari anaknya, karena sama seperti 

Drestarastra, Drona pun dibutakan cinta terhadap 

anaknya, cinta yang malah menjerumuskan anak-anak 

yang mereka cintai itu. 

Masih di sisi yang sama, dan masih berperang 

dengan alasan yang sama adalah putra Dewi Kunti 

dengan Dewa Surya yang terbuang—saudara tiri Para 

Pandawa—yaitu Karna yang kekuatan dan kemampuan 

memanahnya mampu menandingi kemampuan Arjuna. 

Bahkan setelah Ibu Kunti memohon agar dia tidak 

memerangi saudara-saudaranya sendiri, Karna 
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mengabaikannya karena hutang budi dan rasa 

persahabatan yang diberikan oleh Duryodana—yang 

mengangkat derajatnya dari seorang putra pengurus 

kuda istana menjadi seorang raja di sebuah daerah 

Hastinapura bernama Angga. 

Barisan para raja dan ksatria yang 

keperkasaannya dipakai untuk membela hutang 

budinya masih berjejer di pihak Duryodhana. 

Hutang budi, oh hutang budi, tebusanmu bisa 

sangat mengerikan ternyata. 

Semua memiliki alasannya sendiri-sendiri untuk 

berperang, semua memiliki cerita dan dramanya 

sendiri, namun toh tidak ada yang sesedih Arjuna —

atau lebih tepatnya tidak ada yang memiliki kesedihan 

yang sama seperti yang dimiliki Arjuna. 

Sanjaya melaporkan barisan dan kegagahan 

para ksatria tangguh itu pada Drestarastra, dan ini 

sangat membesarkan hati Drestarastra. Ini mengobati 

sedikit ketakutannya kalau-kalau putra-putranya nanti 

akan kalah dalam peperangan. 

Namun Gandhari, sang permaisuri yang masih 

mendampinginya itu tau, ksatria-ksatria itu tidak akan 

ada artinya jika disandingkan dengan satu orang yang 
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saat ini menjadi kusir kereta Arjuna, dan dia berharap 

semoga ksatria dari Dwaraka putra Basudewa yang 

telah membunuh Maharaja Kamsa dan menaklukkan 

Naga Taksaka dan bahkan mengangkat gunung 

Gowardana dan membuat Dewa Indera dan Dewa 

Brahma berlutut itu tetap duduk menjadi kusir dan 

tidak mengeluarkan Chakra Sudarsananya. 

Hal yang Gandhari tidak tau adalah, bukan 

Kesaktian dan Chakra Sudarsananya Krishna—Sang 

Avatara—yang perlu dia takuti, namun yang perlu 

ditakuti adalah saat Arjuna, seorang manusia biasa—

yang berperang sebagai manusia—mulai sepenuhnya 

mendengarkan nasehat Krishna, karena saat itu —saat 

manusia mulai mendengarkan dan hidup dengan 

tuntunan keillahian Diri Sejatinya— manusia biasa tidak 

akan lagi menjadi manusia biasa, namun menjadi 

manusia illahi. 

Tapi saat ini Arjuna memang belum mencapai 

titik itu, meski dia sudah melewati beberapa tahap 

yang mengarah ke sana, dia masih menjadi manusia 

yang terikat oleh cerita dan drama ciptaan pikirannya 

sendiri, dia belum merubah lakonnya dan memainkan 

drama illahi Krishna. 
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Tapi segera, segera dia akan mencapai titik itu, 

segera dia akan siap untuk mengalami pencapaian 

tertinggi manusia, jika saja dia terus membiarkan pintu 

hatinya terbuka untuk menerima tuntunan Krishna Yang 

Illahi. 
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Arrow 3 

Hal yang Harus Terjadi Akan 
Terjadi dan Akan Ada Seribu 
Alasan untuk Membuatnya 

Terjadi 
 

d	

 

Ada banyak kata “seandainya” yang bisa 

dijadikan sebagai fondasi untuk menyesalkan Perang 

Bharata ini. Seandainya Bhisma tidak bersumpah untuk 

melajang seumur hidupnya dan meneruskan tahta 

ayahnya, mungkin sekarang Pandawa dan Korawa tidak 

akan berperang memperebutkan tahta itu. Seandainya 

Raja Santanu tidak tergila-gila pada Satyawati, mungkin 

Bhisma tidak akan sampai mengambil sumpah 

mengerikan itu dan bisa meneruskan kehidupan 

sebagaimana harusnya. Seandainya Drupadi tidak 
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dipermalukan di aula istana oleh Korawa, mungkin 

kebencian Pandawa tidak akan memuncak dan 

membuat perang besar ini tersulut, dan seandainya 

Drupadi tidak mempermalukan Duryodana di 

istananya, mungkin Duryodana tidak akan 

membalasnya dengan cara seperti ini. 

Namun toh, perang ini sudah terjadi dan 

kalaupun bukan alasan-alasan itu yang membuatnya 

terjadi, akan ada alasan lain yang memicunya. Karena 

bencana besar ini memang terjadi sebagai sebuah 

permainan illahi, dan bencana ini memang sampai 

terjadi karena Korawa mendengarkan bisikan-bisikan 

yang keliru, bisikan kegelapan dari Shakuni. 

Menyesalkan apa yang terjadi dengan banyak 

kata “seandainya” hanya akan menanam lebih banyak 

benih kebingungan dan kelemahan yang membuat hal 

buruk menjadi jauh lebih buruk. 
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Lagi pula, jauh sebelum kelahiran Pandawa dan 

Korawa benih-benih perang ini sudah tertanam karena 

begitu banyak kebencian yang dialamatkan pada Tahta 

Hastinapura. Tahta ini sudah menjadi simbol 

keserakahan dan obsesi, bukan lagi menjadi sarana 

untuk melakukan Raja Dharma. 

Dan saat benih-benih kebencian dan cinta buta 

sudah berbuah menjadi kecemburuan dan buahnya 

itupun kemudian tumbuh mekar lagi menjadi balas 

dendam—apa lagi jika siklus ini sudah berjalan sangat 

lama—tentu saja hutan kegelapan yang menyesatkan 

akan menyebar luas tanpa bisa dihindari lagi. 
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Arrow 4 

Ksatria Yang Menyamar 
Sebagai Pertapa Itu Ternyata 
Pertapa yang Mengira Dirinya 

Ksatria 
 

d	

 

Arjuna beserta keempat saudara dan istrinya 

pernah menjalani kehidupan sebagai seorang pertapa, 

atau lebih tepatnya mereka pernah menyamar sebagai 

pertapa, dan sebagaimana seorang pertapa mereka 

adalah orang yang lepas dari kehidupan duniawi dan 

semua dinamika serta kegemerlapannya.  

Dan Krishna sadar, kalau meskipun Arjuna telah 

berpakaian layaknya seorang Ksatria dan bahkan 

setelah dia ada di medan perang, dia sejatinya masih 

ada di hutan, masih hidup sebagai pertapa yang ingin 

bebas dari kehidupan duniawi. 
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Waktu itu Yudistira, Bima, Arjuna, Nakula, 

Sahadewa dan Ibunya, Dewi Kunti dijebak oleh 

Duryodana di Istana Kardus, jauh dari ibu Kota 

Hastinapura. Dan saat tengah malam istana kardus itu 

dibakar oleh orang suruhan Duryodana. 

Nyaris saja mereka berenam terpanggang 

hidup-hidup oleh istana yang dijadikan hadiah oleh 

Duryodana itu. Untungnya, pamannya, Perdana 

Menteri Widura mendengar rencana mengerikan 

Duryodana bersama penasehat yang sekaligus 

pamannya, Sakuni yang culas seperti ular itu. 

Mendengar rencana itu Widura langsung 

melaporkannya pada Bhisma, dan mereka mengatur 

strategi untuk menyelamatkan Para Pandawa dengan 

membuat sebuah terowongan untuk pelarian. 

Setelah apa yang dilakukan Duryodana itu, 

kemudian Bima, kakak kedua Arjuna yang bertubuh 

besar dan pemarah itu sangat marah dan ingin segera 

kembali ke Hastinapura untuk memberi pelajaran pada 

Duryodana. Namun setelah kemarahan berakhir, 

mereka memiliki rencana lain, mereka sadar kalau 

permusuhan dan kebencian yang sudah dipupuk sedari 

mereka kecil itu akan segera meletus menjadi perang 

terbuka, dan mereka akan mempersiapkan diri untuk 
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menghadapi perang tersebut, salah satunya adalah 

dengan mengumpulkan sekutu. 

Para Pandawa dan Ibunya membiarkan 

Duryodana berpikir kalau mereka sudah mati, 

membiarkan Duryodana dimabukkan oleh keberhasilan 

rencananya bersama Sakuni. Tapi sebenarnya mereka 

sedang menyamar menjadi pertapa di hutan, sambil 

mengembara mencari mana yang bisa dijadikan sekutu 

dan tentu saja terus melatih dan menjadikan diri 

semakin kuat setiap harinya. 

Mendengar berita kematian Pandawa, Raja 

Pancala, Drupada menjadi sangat sedih. Karena dia 

sudah demikian yakin untuk menikahkan putrinya 

dengan Arjuna. Drupadi tentu saja sangat senang 

mendengar rencana ayahnya itu, dia akan menjadi istri 

seorang pangeran yang dimuliakan seperti Arjuna. 

Namun mereka berdua akhirnya patah hati, kecewa 

karena yang mereka rencanakan tidak berhasil mereka 

wujudkan, dan ditengah kekecewaan itulah Raja 

Drupada kemudian menyelenggarakan sebuah 

Svayamvara, sebuah kompetisi untuk memilihkan putri 

kesayangannya suami yang ideal, pemenang diantara 

para ksatria dan raja. 
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Seluruh tanah Bharata sudah mendengar cerita 

tentang kecantikan Drupadi ini, dan kini mereka 

mendengar bahwa Sang Puteri kerajaan Pancala itu 

akan memilih calon suami. Bahkan Duryodana pun 

mendengarkannya, dan selain karena kecantikannya, 

tentu Duryodana juga sadar kalau Pancala adalah 

sebuah kerajaan besar, dan memperistri Drupadi sama 

saja dengan mendapatkan Pancala sebagai sekutu. 

Tanpa berpikir panjang, Duryodana bersama 

saudara-saudaranya, temannya Karna dan pamannya 

Sakuni segera menuju Pancala. Duryodana tidak 

berpikir ke sana untuk adu kehebatan, namun untuk 

mengambil hadiahnya, dan pemikiran itu muncul 

karena dia sudah demikian yakin kalau dia pasti 

menang, dan keyakinan itu membuatnya demikian 

bergairah. Sama seperti Arjuna yang sudah demikian 

yakin akan menang di medan perang Kuruksetra, dan 

karena keyakinan itu dia meratap sedih. 

Para Raja dari seluruh dataran Tanah Bharata 

sudah berkumpul. Para Pangeran, para ksatria utama, 

para putra mahkota semua sudah duduk di kursi 

kehormatan mereka, menunggu giliran untuk 

menunjukkan kehebatan yang membuat mereka 

berhak memperistri Drupadi. 
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Sayangnya, satu persatu ksatria itu mencoba, 

dan satu persatu dari mereka malah membuktikan 

kalau mereka ternyata tidak sehebat yang mereka kira, 

karena tantangan yang diberikanlah yang malah 

menaklukkan mereka, bukan mereka yang 

menaklukkan tantangan itu. 

Di tengah-tengah mereka duduk, di panggung 

pembuktian diri, digantung sebuah wadah transparan 

yang berisi seekor ikan. Tugas mereka sederhana, 

panah ikan itu maka mereka akan menjadi 

pemenangnya. Tantangannya adalah mereka tidak 

boleh menengadah melihat ikan di atas mereka, 

sebaliknya mereka harus menunduk dan melihat 

bayangan yang dipantulkan oleh ikan itu, yang 

menengadah hanya busur dan panah saja. 

Kemampuan memanah adalah kemampuan elit 

kala itu di Tanah Barata, kemampuan yang wajib 

dimiliki dan dikuasai seorang ksatria. Raja Drupada 

memang ingin menikahkan putinya, namun kompetisi 

ini membuktikan kalau seorang ayah tidak akan 

menikahkan putrinya dengan lelaki sembarangan, 

namun dengan seorang pemenang, dan bukan hanya 

sekedar pemenang tapi mereka yang menang dan 
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berhasil menalkukkan tantangan yang oleh sebagian 

orang dianggap tidak mungkin bisa ditaklukkan. 

“Biarkan hamba yang mencoba, Yang Mulia” 

Kata Karna berdiri memohon ijin pada Raja Drupada. 

Raja Drupada hampir mengangguk, namun 

sebelum dia sempat menjawab Drupadi sudah angkat 

bicara duluan, “Perlombaan ini untuk para ksatria, 

bukan anak kusir!” 

Bukan hanya pilihan kata-kata Drupadi yang 

menusuk, nadanya pun menyakitkan, dan mendengar 

penghinaan yang didapat sahabatnya, Duryodana 

berdiri dengan marah. 

“Apa maksudmu, Tuan Putri?” Katanya dengan 

mata melotot nanar, “Karna adalah sahabatku dan dia 

adalah seorang raja!” 

Drupadi benar, Karna memang dikenal sebagai 

anak salah satu kusir kereta Hastinapura. Namun 

Duryodana juga benar, dia telah menghadiahkan 

Wilayah Anga untuk Karna sehingga dari yang tadinya 

anak kusir dia menjadi raja. Dan Karna adalah seorang 

Raja yang dermawan, dia tau kalau dia bisa menjadi 

raja karena kebaikan sahabatnya itu, karena itu dia 

menebarkan kembali kebaikan itu pada Rakyat Anga 
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dengan kedermawanannya. Hutang budi memang 

hutang yang tidak akan pernah habis untuk dibayar, 

Karna bahkan kemudian membayar hutang budi ini 

dengan nyawanya, dengan berperang pada pihak 

Kurawa kelak dalam perang Besar Bharata. 

“Menjadi raja karena pemberian orang lain tidak 

membuatmu menjadi ksatria,” Drupadi menjawab 

kembali, “Hanya menjadikanmu seorang pengemis 

yang kaya!” 

Baik Karna maupun Duryodana sangat marah 

dengan kata-kata Drupadi ini. Hanya saja, Karna marah 

dan sakit hati, yang karena saking sakit hatinya sampai 

diam menunduk. Dan mengetahui sahabatnya sudah 

dibungkam rasa sakit hati, maka Duryodana yang 

dibutakan kemarahan maju ke depan bermaksud 

mendekati Drupadi untuk memberinya pelajaran. 

Ya, kemarahan memang membutakan, 

membutakan dalam artian sebenarnya, karena itu 

Duryodana tidak melihat kolam di depannya dan malah 

jatuh tersungkur di sana. 

Menyaksikan Duryodana, pangeran dari kerajaan 

terbesar jatuh tersungkur dengan memalukan, baik 

Drupadi maupun semua orang yang hadir di sana 
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tertawa terbahak. Semua yang tertawa sebenarnya 

tertawa karena satu alasan, untuk membuat mereka 

merasa lebih baik dengan menertawakan kebodohan 

orang lain. 

“Lihat, anak seorang raja buta ternyata juga 

buta!” Kata Drupadi cekikikan sambil menunjuk 

Duryodana yang bergegas berdiri meski dengan basah 

kuyup. Drupadi merasa sangat puas karena telah 

mengekspresikan kebenciannya pada orang yang 

menjadi dalang pembunuhan lelaki yang kini 

seharusnya sudah menjadi suaminya. 

Duryodana sadar, kalau dia sudah 

mempermalukan dirinya sendiri, dan karena itu dia 

tidak ingin merasa lebih malu lagi karenanya berbegas 

meninggalkan aula itu dengan kekesalan—kekesalan 

yang membuatnya bersumpah akan membalas 

perlakukan Drupadi ini—dan dendamnya inilah yang 

kemudian membuatnya menelanjangi Drupadi kelak. 

Seperti Drupadi yang menertawakan dia di hadapan 

para ksatria, di tengah-tengah aula, kelak Drupadi pun 

akan merasakan hal yang sama. Karna, Sakuni dan 

saudara-saudaranya yang lain yang juga berada di aula 

itu ikut pergi bersama Duryodana. 
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Seorang pria dengan jambang dan kumis 

panjang, berpakaian serba kuning, dengan rambut 

dipusungkan di atas dan diikat dengan jalinan Biji 

Rudraksa dan dengan dahi dihias Bhasma. Tidak ada 

ornamen keemasan, hanya tubuh yang dibalut kain 

sederhana. Tidak ada kemegahan, hanya seorang pria 

kumal yang nampak tidak terurus. 

“Ijinkan hamba mencoba, Yang Mulia” Kata Pria 

itu setelah mendekati tempat Raja Drupada duduk 

sambil mencakupkan kedua tangan untuk memberikan 

penghormatan pada sang penguasa Pancala. 

Drupada melirik pada putrinya, bermaksud 

berbagi kebingungan dan keheranannya atas 

keberanian pendeta ini. Namun Drupadi nampak 

terkesima dengan sang pendeta, Drupadi bahkan tidak 

sadar kalau ayahnya sedang melihat ke arahnya 

bermaksud menanyakan pendapatnya tanpa harus 

bicara, namun melihat Drupadi yang memandangi 

Sang Pendeta dengan kekaguman, ayahnya tau kalau 

Drupadi sudah dibuat jatuh cinta oleh pendeta ini. 

Tapi tetap saja, dia seorang pendeta, dan Raja 

Drupada masih bingung apa yang harus dilakukan. 

Karena itu dia melirik seorang pria yang mahkotanya 
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dihiasi burung merak yang duduk tidak jauh dari 

singgasananya, mencoba meminta pendapat Krishna. 

Krishna sudah ada di sana sejak awal, bukan 

untuk ikut sebagai peserta sayembara, namun sebagai 

pengamat dan penasehat, sebagai tamu kehormatan 

Raja Drupada. 

Setelah melihat Krishna menganggukkan kepala 

dengan senyumanan khasnya, sebuah tanda kalau 

Krishna setuju pendeta ini ikut ambil bagian dalam 

sayembara, maka Raja Drupada dengan ragu ikut 

mengangguk mengijinkan pendeta ini merentangkan 

busurnya. 

“Apa-apaan ini?” Seorang Ksatria yang tadi 

duduk tidak jauh dari tempat Arjuna duduk angkat 

bicara dengan nada seolah dia tidak terima dengan 

keputusan Raja Drupada, “Katanya ini adalah 

sayembara untuk para ksatria, kenapa seorang pendeta 

malah diijinkan ikut?” 

Beberapa ksatria, pangeran dan raja lain yang 

hadir di aula tersebut pun nampak tidak terima dengan 

apa yang terjadi, selain karena provokasi ksatria tadi, 

juga karena penghinaan yang dilakukan Drupadi 

sebelumnya pada Karna. Raja Drupada memperhatikan 
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kerusuhan yang terjadi di depan hidungnya, tadi dia 

sudah terlanjur memutuskan, terlebih Krishna pun 

mengiayakan, dan dia tidak akan buang-buang waktu 

mempertanyakan keputusan Krishna. 

“Sepertinya Tuan Puteri cantik ini harus diberi 

pelajaran agar tidak seenaknya,” Kata Ksatria tadi, 

menghunus pedangnya. Beberapa ksatria lain yang 

sudah terlanjur ikut terbakar kemarahan pun jadi ikut 

menghunus pedang. 

Pasukan Pancala yang berada di sekitar Raja 

Drupada dan Drupadi serta yang berjaga-jaga di 

sekitaran aula pun jadi siaga dan siap dengan segala 

kemungkinan, termasuk pertumpahan darah. 

Sementara Arjuna nampak mengaitkan anak panahnya 

ke busur, dia pun bersiap-siap. 

“Dia bukan seorang pertapa!” Krishna berdiri 

dan berteriak sehingga semua perhatian tertuju 

padanya, “Dia adalah Pangeran Arjuna dari 

Hastinapura!” 

Tidak beberapa lama kemudian para peserta 

mulai saling berbisik satu dengan yang lain. 
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“Mana mungkin itu, Arjuna!” Sahut Ksatria tadi, 

“Arjuna dan saudara-saudaranya sudah meninggal di 

Istana Kardus!” 

“Dia Arjuna, dan lihat itu saudara-saudaranya 

pun ada di sini!” Krishna menimpali. 

Tapi sekaget-kagetnya para ksatria di aula itu, 

yang lebih kaget adalah Duryodana dan konco-

konconya yang ternyata mendengarkan kekisruhan itu, 

dia benar-benar tidak menyangka kalau Para Pandawa 

masih hidup, dia tidak menyangka kalau rencananya 

membakar mereka di Istana Kardus ternyata gagal. 

Sementara sang pertapa yang adalah Arjuna itu, 

disusul kemudian dengan saudara-saudaranya yang 

masuk dari tengah kerumunan kemudian mendapat ijin 

untuk melepaskan anak panahnya, dan memenangkan 

Drupadi. 
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Wheel 5 

Meratap di Depan Pintu dan 
Mohon Diijinkan Masuk, 

Padahal Sudah Ada Di Dalam 
 

d	

 

 (Ruang Kuliah Jurusan Psikologi, Jaman Modern) 

Banyak peserta masih termenung menunggu 

jawaban Prof. Aswa tentang bagaimana menjadikan diri 

mereka siap, siap dan membiarkan setiap untaian 

kebijaksanaan tertinggi dari Diri Tertinggi agar 

memasuki relung-relung hati dan tidak malah 

tenggelam oleh berbagai drama mental. Sementara 

Prof. Aswa nampak masih menikmati keheningan 

dalam dirinya sendiri, keheningan yang membuatnya 

diselimuti kedamaian tak terceritakan. Dan nampak 

jelas beberapa peserta lain sudah tidak sabar untuk 

mengajukan pertanyaannya. 
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"Kuncinya bukan apa yang perlu dilakukan," 

katanya kemudian, "Justru apa yang jangan sampai 

kalian lakukan". 

Sepertinya keheningan yang dijadikannya 

sahabat itu mulai membisikkan jawaban, membantunya 

menyampaikan kebijakan yang melampaui pikiran agar 

tidak serta merta ditolak pikiran, karena pikiran 

memang selalu menolak atau ketakutan dengan apa 

yang tidak bisa dipahaminya—aku mengambil kutipan 

ini dari sebuah film. 

"Kita sudah terlalu banyak melakukan, terlalu 

banyak memikirkan, dan tanpa kita sadari kita 

tenggelam dalam berbagai perilaku dan pemikiran 

yang tidak lebih hanya merupakan gejolak ketakutan 

dan drama-drama pikiran kita sendiri", lanjut Prof. 

Aswa, "dan semakin ribut pikiran kita oleh berbagai 

ketakutan, berbagai obsesi dan dramanya sendiri, 

maka akan semakin tidak terdengar lagu-lagu illahi 

yang dinyanyikan Krishna, lagu suci nan indah itu akan 

semakin tenggelam dalam keriuhan pikiran dan hati 

kita sendiri" 

Prof. Aswa hening sesaat, "Dan Arjuna saat itu 

sedang ada di puncak badai pikirannya", 
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Hening sesaat lagi, lalu melanjutkan, "Saat 

keriuhan itu sudah mencapai puncaknya, maka 

kemudian keheningan akan mulai muncul". 

Kali ini Prof. Aswa nampak sangat puas dengan 

caranya menjelaskan, bukan karena keindahan kata-

kata yang disusunnya, namun karena dia tersadar, 

bunga di taman tidak akan bisa mekar dengan dipaksa, 

tidak perduli seberapa hangat sinar matahari yang 

menyinarinya dia tidak akan mekar jika belum saatnya. 

Sebaliknya, jika memang sudah saatnya, bahkan di 

tengah gelap malampun bunga itu akan mekar dengan 

sendirinya. 

"Saat semua gejolak dan badai pikiran sudah 

berhenti, saat semua ketakutan dan obsesi ego telah 

bosan dengan dramanya sendiri, saat sang jiwa kecil 

telah lelah dengan semua kebingungannya, maka dia 

akan siap mendengarkan senandung lagu Jiwa 

Agung," tutupnya. 

"Jadi, untuk memahami kebijaksanaan itu," 

Seorang pria paruh baya menyaut dari barisan 

belakang, "Justru adalah dengan tidak berpikir dan 

berusaha memahaminya?" 
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Prof. Aswa segera menyaut, "bukan memahami 

kebijaksanaan, namun mendengarkan senandung Sang 

Diri Sejati. Saat kita berusaha memahaminya, maka kita 

akan cenderung menggunakan pikiran kita untuk 

memikirkan, mempertimbangkan, mengingat dan 

seterusnya yang ujung-ujungnya akan mengembalikan 

pikiran ke dalam dramanya sendiri" 

"Cukup dengarkan senandung lagunya," 

lanjutnya lagi, "karena saat kita mendengarkan 

keindahan sebuah lagu, pikiran kita tidak perlu terlibat 

namun ada satu hal yang lebih dalam dan luhur dari 

pikiran yang akan mengambil alih, sesuatu yang juga 

lebih indah dari pikiran". 

"Membingungkan," kata seorang pemuda dari 

pojok kanan, "bagaimana kita bisa memahami sesuatu 

justru dengan berusaha tidak memahaminya, dan 

bagaimana kemudian lebih jauh lagi kita akan bisa 

memanfaatkannya dalam kehidupan kita?" 

Prof. Aswa memandang pemuda itu dengan 

keramahan dan kepuasan yang diberikan Krishna pada 

Arjuna. Puas karena melihat kebingungan di depan 

muridnya, dan karena tau kalau kebingungan itu adalah 

tanda semakin siapnya sang murid untuk menerima 

pembelajarannya. 
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"Ini menarik. Karena demikian terikatnya kita 

dengan drama pikiran kita sendiri," lanjutnya 

kemudian, "Demikian bergantungnya kita pada pikiran 

kita untuk membuat penilaian dan pemahaman, 

sehingga saat dihamparkan sebuah pilihan baru, untuk 

memahami dengan cara baru yang tidak melibatkan 

pikiran, kita demikian kebingungan dan bahkan 

ketakutan" 

"Padahal sudah terlalu sering kita dikecewakan 

dan disesatkan oleh penialaian yang dibuat pikiran kita 

sendiri," Prof. Aswa tersenyum, dan melanjutkan lagi, 

"inilah kenapa wejangan Krishna ini lebih cocok 

disebut lagu, bukan untaian filsafat. Dan sementara, 

berhentilah mencoba memahaminya, cukup dengarkan 

dan nikmati alunan lagunya, dan jika kamu masih 

menjaga pikiranmu dalam keheningan, maka sisi dalam 

diri yang menikmati lagu itu akan berbisik pada sang 

pikiran dengan caranya sendiri". 

Profesor itu sepertinya tau, sebagaimana yang 

dia alami, ada saat dimana dengan hanya 

mendengarkan dia akan memahami, dan ada kalanya 

itu malah akan membuahkan semakin banyak 

kebingungan—dan meski membuahkan kebingungan, 

kebingungan itu akan menuntunnya untuk 
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mendengarkan dengan lebih seksama dan 

membuatnya memahami dengan lebih cepat dari yang 

dia kira. 

"Pikiran kita," katanya sambil mengangkat jari 

telunjuknya sendiri seolah memberi dirinya pencerahan 

dari kata-kata yang dia ucapkan sendiri, "Membuat 

pertimbangan dan penilaian, membuat semua 

pemaknaan berdasarkan pada data-data yang 

ditangkap panca indera ditambah dengan kumpulan 

memori yang kita simpan—secara sadar atau tidak—

dan celakanya, kumpulan memori itu bukan sebuah 

ingatan objektif terhadap sebuah kejadian, namun 

kumpulan pemaknaan terhadap sebuah kejadian" 

"Anda tidak mengingat pacar pertama anda 

seperti komputer menyimpan file dalam memorinya, 

anda mengingat mantan pertama anda dengan diikuti 

berbagai macam konsep, ide, pemikiran, penilaian, 

pemaknaan dan gejolak emosional terhadap mantan 

anda itu", lanjutnya sambil mondar-mandir di 

panggung, "Anda bahkan tidak sedang mengingat 

mentan anda sama sekali, namun merasakan kembali 

kesan emosional anda terhadap mantan anda itu". 

"Tentu saja itu tidak berarti ingatan anda tidak 

berguna, namun bahkan ingatan anda sering kali 
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dikacaukan oleh kesan-kesan mental anda, itulah 

kenapa kita memiliki istilah shadow memory—ingatan 

palsu terhadap seseorang atau kejadian karena 

dorongan penilaian dan pemaknaan kita sendiri—dan 

kita masih menggantungkan penilaian dan pemahaman 

kita sebatas pada pikiran semata?" 

"Para Rsi India melalui filosofi Vedantanya 

menyebut kesan-kesan mental ini sebagai vasana—

timbunan kesan mental yang terus akan mempengaruhi 

cara kita memandangsampai kita sadari dorongan dan 

pengaruhnya itu—dan karena cara kita memaknai dan 

memandang sesuatu masih sama, masih begitu-begitu 

saja, maka perilaku yang kita munculkan pun akan 

tetap begitu-begitu saja, dan karena perilaku yang kita 

hasilkan masih begitu-begitu saja, maka kehidupan kita 

pun akan tetap begitu-begitu saja." 

Dan dia menekan kembali remote proyektornya, 

membuka sebuah gambar dimana Arjuna sedang 

berlutut sambil menangis, lalu melanjutkan ceritanya 

kembali. 
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Symphony 7 

Kisah Seorang Yogi yang 
Berperang dengan Seruling 

 

d	

 

 (Medan Perang Kuruksetra, Jaman Dwapara Yuga) 

"Jadikan aku muridmu, Krishna!" kata Arjuna 

yang telah lelah dengan kebingungannya sendiri. 

Dengan kedua tangan dicakupkan di dada, Arjuna 

memohon, "Tuntun aku, aku benar-benar tidak tau lagi 

harus bagaimana, aku tidak tau lagi mana yang benar 

dan mana yang tidak". 

Akhirnya, Arjuna berada di ujung 

kebimbangannya, akhirnya dia ada di puncak 

kebingungannya, akhirnya pikiran tidak lagi bisa 

mereka-reka konsep dan pertimbangan, akhirnya dia 

menyerah dan siap sepenuhnya dengan tuntunan 

Krishna. 
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Akhirnya Arjuna memohon pada Krishna agar 

dia dijadikan murid, agar dia diberi tuntunan, dan ini 

hanya bisa terjadi setelah pikiran kecilnya telah lelah 

berusaha mengarahkan Arjuna namun malah tersesat 

dalam drama-drama yang dibuatnya sendiri. Kini dia 

siap dengan sebuah lagu, kini dia siap dengan 

tuntunan yang bukan didominasi pikiran, namun 

tuntunan yang menyenandungkan kebenaran yang 

hanya mampu dipahami Sang Jiwa itu sendiri. 

Krishna pun tersenyum bangga dan menyahut, 

"Jadilah seorang Yogi, Arjuna". 

Arjuna bisa saja meminta agar Krishna 

mengakhiri perang ini dengan kekuasaanya, Arjuna tau 

Krishna bisa melakukan semua itu dengan kuasa sihir 

yang dimiliki Krishna, namun toh dia tidak meminta hal 

seperti itu, dia sadar bahwa itu adalah bagiannya, 

bahwa perang ini adalah urusannya bukan Krishna, 

namun dia meminta sesuatu yang lain, sesuatu yang 

sangat berharga, Arjuna meminta agar diangkat 

sebagai muridnya Krishna. 

Ya, perang adalah bagian Arjuna, namun 

bagaimana perang tersebut dijalani kembali memberi 

Arjuna dua pilihan berbeda; menjalani dengan 
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keterbatasan jiwa kecilnya, atau menjalani dengan 

tuntunan dan prinsip dari Sang Jiwa Agung. 

Dan menjawab permintaan murid sekaligus 

sahabatnya itu, Krishna memberikan instruksi 

pertamanya, "Jadilah seorang Yogi". 

"Seorang Yogi," lanjut Krishna, "adalah seorang 

yang senantiasa berada dalam keseimbangan jiwa, dia 

tidak lagi ditarik kerete-kereta indera, tidak sibuk dan 

terjebak dalam drama-drama mentalnya, namun 

melakukan segala hanya dengan berpegang pada 

tujuan yang lebih tinggi dari tujuan-tujuan yang 

dikonsepsikan pikiran" 

Arjuna puas, puas karena dia mulai mendapat 

jawaban, namun ini hanya kepuasan awal, karena 

hatinya masih dipenuhi kebimbangan. 

Mengetahui hal tersebut, Krishna kembali 

melanjutkan, "Seorang Yogi tidak hanya memandang 

atau melakukan sesuatu sebagaimana manusia biasa, 

namun sebagai jiwa Agung, dan mereka melakukannya 

sebagai sebuah karya kehidupan dengan tujuan mulia, 

bukan sebatas pemuasan sementara untuk berbagai 

kebutuhan manusiawinya". 
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"Sejatinya, kau tidak akan bisa membunuh 

siapapun di medan perang ini, dan tidak ada siapapun 

yang bisa membunuhmu". Belum Arjuna sempat 

memahami patuah Krishna sebelumnya, Krishna sudah 

menyampaikan kalimat yang bahkan lebih 

membingungkan lagi. Kalimat ini, bagi Arjuna sama 

membingungkannya—dan bahkan sama anehnya—

dengan kalimat Krishna sebelumnya tentang Realitas 

Absolut. 

"Saat kau hanya melihat dirimu sebagai manusia 

fana, sebagai seonggok daging dan sekumpulan cerita 

yang dikarang egomu" Krishna menerangkan lebih 

jauh, "Maka kaupun akan mengalami senang dan sedih 

sebagaimana diyakini egomu. Semakin kau tenggelam 

dalam drama karangan egomu, semakin dalam engkau 

terbenam dalam suka duka kehidupan hasil ciptaan 

egomu itu" 

Arjuna masih dengan kedua tangan tercakup di 

dada, dia masih fokus mendengarkan penjabaran 

Krishna, dan Krishna masih akan melanjutkan, "Namun, 

di balik semua cerita dan drama sang ego yang saat ini 

membuatmu bersedih dan meratap itu, ada kesejatian 

yang abadi dan tidak tergoyahkan, kesejatian itu tidak 

akan pernah bisa kau lukai apa lagi hancurkan, karena 
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kesejatian itu sudah dari dari permulaan jaman dan 

akan senantiasa ada sampai kapanpun" 

"Kesejatian itu," Lanjut Krishna, "adalah esensi 

di balik drama karangan egomu, esensi yang menjadi 

realitasmu yang sebenarnya dan realitas kehidupan 

yang sebenarnya" 

"Jadi," Krishna melanjutkan setelah memberikan 

jeda yang cukup untuk Arjuna mencerna kata-katanya, 

"Ratapanmu ini hanya memiliki satu sebab; karena kau 

sebatas memandang dirimu, kehidupanmu dan semua 

manusia di medan perang ini dari sudut pandang cerita 

dan drama egomu. Kau melupakan hal yang jauh lebih 

mendasar, itulah sebabnya engkau sekarang menjadi 

terombang-ambing, sedangkan dengan menjadi Yogi, 

berarti engkau menjadi seimbang, bebas dari ombang-

ambing ego, dan kebebasanmu itu kau capai karena 

kau berpegang pada dasar kehidupan yang jauh lebih 

kokoh dibanding ego". 

Dan Arjuna pun memahami apa yang Krishna 

maksud dengan, "jadilah seorang Yogi, Arjuna". 

Arjuna nampak masih berusaha mencerna kata-

kata Krishna, dan Krishna masih melanjutkan 

kalimatnya, "Saat kau membebaskan dirimu dari 
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keterikatan terhadap drama pikiranmu, maka kau pun 

akan bebas dari ratapanmu ini". 

"Aku tidak paham," Sahut Arjuna kemudian, 

"Jadi apa aku harus melepaskan ikatanku dan berhenti  

berperang atau sebenarnya kau sedang menyuruhku 

berperang?" 

"Aku sedang menyuruhmu berperang" Sahut 

Krishna dengan tegas, "namun bukan berperang 

dengan didasari drama egomu, sebaliknya berperang 

tanpa ikatan drama pikiranmu, berperang dalam 

semangat seorang Yogi yang mendasari segala 

perilakunya dengan berpegang pada prinsip kesejatian 

dan tujuan yang lebih mulia". 

Krishna memang suka berbicara dengan penuh 

teka-teki, atau setidaknya saat Diri Tertinggi 

menyampaikan kebijaksanaanya pada diri kecil maka 

diri kecil akan menganggapnya sebagai teka-teki, 

sebab kebenaran yang disampaikan Diri Tertinggi itu 

memang sulit begitu saja dipahami oleh diri kecil. 

Seperti menampung air laut dalam sebuah guci—

gucinya tidak akan mampu, kalau dipaksa bisa-bisa 

malah gucinya hancur berkeping-keping. 
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Tapi Krishna sudah menjelaskannya dengan 

sangat gamblang. Dia sedang meletakkan dasar yang 

kuat pada cara Arjuna dalam memandang diri dan 

kehidupannya, cara pandang yang akan membuat 

peperangannya berbeda dengan peperangan Arjuna, 

meski keduanya ada di medan perang yang sama. 

Meski keduanya nampak melakukan hal yang sama—

berperang—namun keduanya sebenarnya melakukan 

hal yang berbeda, satunya sedang menjalankan obsesi 

egonya, satunya sedang melakukan tugas jiwa. 
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Wheel 6 

Seorang Pria yang Tidak 
Mengetahui Perbedaan 

Seruling dengan Panah Lalu 
Melukai Mulutnya Sendiri 

 

d	

 

 (Ruang Kuliah Jurusan Psikologi, Jaman Modern) 

"Bagaimana kemudian hal itu berbeda?" tanya 

seorang wanita paruh baya yang dari raut wajahnya 

nampak jelas kalau dia sudah sangat lelah dengan 

kehidupan, "Toh keduanya tetap saling membunuh" 

"Benar," Seorang peserta di sampingnya 

menimpali, "Sebelum bicara dengan Krishna Arjuna 

berniat berperang, lalu dia kebingungan dan setelah 

mendapat petuah Krishna dia kembali berperang, apa 

bedanya perang pertama dan perang sesudah dia 

bicara dengan Krishna?" 
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Sanjaya menghentikan sejenak ceritanya tentang 

Medan Perang Kuruksetra untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan tersebut. 

"Percayalah," Sahutnya lagi, "Awal mendengar 

semua ini aku sebagaimana pula Arjuna saat itu pun 

bingung, sama bingungnya dengan kalian. Namun 

kemudian, penjelasan-penjelasan lain Krishna membuat 

kabut kebingunganku seperti kabut pagi yang makin 

lama makin tersingkap oleh cahaya pemahaman" 

“Krishna menyuruh Arjuna untuk menjadi Yogi," 

lanjut Prof. Aswa, "Bukan Yogi yang meninggalkan 

kehidupan duniawi dan pergi bertapa ke hutan, namun 

seorang yogi yang berbeda, Krishna menyuruh Arjuna 

menjadi seorang Yogi yang berperang di medan 

tempur" 

Dengan penuh semangat, Prof. Aswa 

melanjutkan lagi, "Semua ksatria di Kuruksetra kala itu 

siap berperang, namun apa yang mendasari mereka 

berperang, kondisi kesadaran mereka saat menjalani 

peperangannya, dan bagaimana mereka memandang 

diri dan orang lain serta bagaimana mereka 

memandang peperangan tersebut sangat-sangat 

berbeda" 
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"Ingat," Lanjutnya lagi, "Semua punya 

alasannya sendiri untuk berperang; Bhisma berperang 

demi pengabdiannya, Aswattama berperang demi 

hutang budi, Karna berperang demi persahabatan, 

Guru Drona berperang demi anaknya, Destajumna 

berperang demi dendam, dan Duryodana berperang 

demi obsesinya" 

"Sama halnya dengan di pihak Arjuna," 

Sambung Prof. Aswa lagi, "Semua memiliki alasannya 

sendiri untuk berperang. Misalkan saja Bhima 

berperang demi dendamnya pada Duryodana dan 

Dursasana dan untuk memenuhi sumpahnya, sumpah 

kalau dia akan mematahkan paha Duryodana dan 

membasuh rambut Drupadi dengan darah Dursasana, 

adik Duryodana yang hampir menelanjangi Drupadi di 

depan seluruh pejabat istana. Dia melihat medan 

perang sebagai medan balas dendam, dan dia melihat 

dirinya sebagai pembalas dendam dan berperang 

untuk Drupadi" 

Prof. Aswa hening sejanak, tidak membiarkan 

semangatnya menenggelamkan kedamaian hatinya, 

lalu kembali melanjutkan, "Bahkan Arjuna sendiri 

berperang karena alasannya sendiri, demi membela 

hak kakaknya.” 
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"Tidak ada diantara mereka yang berperang 

dengan semangat seorang Yogi," lanjut Prof. Aswan, 

"mereka berperang demi kepentingannya sendiri-

sendiri dan dengan semangat drama emosional 

egonya, mereka berperang demi apa yang mereka 

yakini sebagai dirinya sendiri, sebagai diri kecil yang 

dikonsepsikan oleh ego yang terikat dengan berbagai 

pengalaman susah senang yang disimpannya dalam 

gudang memorinya dan terus kembali dialami sebagai 

realitas" 

Para peserta yang duduk mendengarkan 

dengan penuh kenikmatan semakin menikmati 

percakapan itu sambil menggerakkan kepala seolah 

untuk membantu mereka semakin memahami semua 

penjelasan Prof. Aswan tersebut. 
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Ink 1 

Aku Ternyata Memahami Yoga 
dan Kehidupan dengan Cara 

yang Salah! 

 

d	

 

Krishna memiliki nasehat yang sederhana, 

setidaknya itulah yang aku pahami. Kita bisa menjadi 

pertapa, meninggalkan kehidupan dunia ke hutan dan 

melepaskan semua ikatan (sannyasa), atau kita bisa 

menjadi pertapa dengan melakukan apa yang sudah 

menjadi kewajiban kita tanpa mengikatkan diri 

terhadap hasilnya (tyaga). Namun, jangan sampai kita 

menjadi munafik, tubuh kita menjadi pertapa yang 

pergi ke hutan dengan tujuan untuk meninggalkan 

kehidupan duniawi namun pikiran kita tetap berada di 

kota—sebaliknya pikiran kita di hutan, dan tubuh kita 

ada di kota—kita tetap menjalani kehidupan 

sebagaimana mestinya, namun dengan semangat baru, 

dengan semangat seorang Yogi. 
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“Masyarakat kita memiliki persepsi yang keliru 

tentang istilah Yogi,” Prof. Aswa melanjutkan, “Banyak 

yang hanya menganggap Yoga sebagai peregangan 

tubuh yang tidak ada bedanya dengan aerobic biasa. 

Yoga adalah kondisi mental, yang oleh Patanjali—

dalam Yoga Sutranya—disebut sebagai bebasnya 

pikiran dari  gejolak-gejolaknya, bebas dari drama dan 

peran karangan ego, dan Krishna sendiri sudah 

mendesifisikan Yoga sebagai keseimbangan dalam 

pikiran. 

“Yoga adalah sebuah kata bahasa Sanskerta 

yang berarti penyatuan—penyatuan pikiran, tubuh dan 

jiwa—baik penyatuan ini dilakukan dengan delapan 

tahapan ala Patanjali, dengan melakukan pekerjaan 

sebagai pelayanan, dengan mengembangkan cinta 

kasih pada kehidupan, dengan berkontemplasi pada 

pengetahuan akan Diri Sejati, dengan apapun—dan 

Krishna mengatakannya berulang-ulang dalam Gita—

dengan cara apapun anda ingin mencapai penyatuan 

itu, selama cara itu membawa anda melampaui batasan 

drama dan ego anda, menghubungkan anda pada 

Realitas Absolut dan Diri Sejati, maka cara itu 

diperkenankan. Karenanya Gita bukan sebuah kitab 

dogma, namun sebuah lagu tentang Jiwa, karena 
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semangat Gita adalah semangat kebebasan bukan 

ikatan, sedangkan dogma adalah ikatan”. 

Memiliki pikiran yang diam di hutan dan tangan 

bekerja di kota. 

Kalimat itu kalimat yang indah, dan bukan hanya 

indah, kalimat itu menyentuh, menyentuh bagian 

dalam diriku yang akan terus mengingatkanku dengan 

semangat hidup seorang Yogi. 

Tentu saja ini bukan kebalikan dari melatih diri 

dalam kekinian sebagaimana yang diajarkan dalam 

Mindfulness, teknik meditasi yang juga berasal dari 

Tanah Bharata, yang beberapa waktu lalu aku pelajari 

di ruang kelas dalam mata kuliah Mindfullness-Based 

Stress Reduction. 

Mindfullness adalah menjadikan keseluruhan 

elemen pikiran, tubuh dan jiwa menyatu ada dalam 

kekinian, bukan membiarkan tubuh melakukan 

pekerjaan di kantor sementara pikiran sedang bercinta 

dengan istri di rumah, bukan juga berkelana ke 

imajinasi masa depan dan dihantui bayangan-

bayangan masa lalu, namun menjadi ada di sini, dalam 

momen ini, dan spenuhnya ada di sini. 
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Inipun adalah Yoga, baik jika memakai definisi 

Patanjali yang mengatakan Yoga sebagai bebasnya 

pikiran dari gejolak—jika kita sudah sepenuhnya ada di 

sini dalam momen ini maka tidak akan ada waktu untuk 

mengkawatirkan masa lalu dan masa depan—atau jika 

memakai definisi Krishna bahwa Yoga adalah 

keseimbangan pikiran dari segala drama mental dan 

peran ego—karena dengan ada di sini dan sepenuhnya 

saat ini pikiran tidak akan sibuk lagi membuat penilaian 

tentang diri, orang lain atau segala hal yang sedang 

dilakukan saat itu, dan hanya melakukannya dengan 

penuh kesadaran. 
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Wheel 7 

Kisah Seorang Pria yang 
Menikah dengan Musuhnya 
dan Tetap Saling Membenci 

dengan Cinta 
 

d	

 

 (Ruang Seminar Jurusan Psikologi, Jaman Modern) 

Seorang peserta mengangkat tangan di pojok, 

sepertinya ingin bertanya. Prof. Aswan 

mempersilahkannya, dan peserta tersebut pun mulai 

bicara, “Krishna sepertinya sangat menekankan welas 

asih, namun saat Arjuna menolak berperang karena 

mengasihi musuh-musuhnya—yang juga adalah 

keluarganya—Krishna malah menyebutnya bodoh dan 

pengecut. Tolong jelaskan, apa makna paradoks di 

balik sikap Krishna ini?” 
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Prof. Aswa tersenyum, dia nampak menyukai 

pernyataan kritis itu—tentu saja seorang guru akan 

sangat menyukai pertanyaan kritis siswanya—karena itu 

berarti siswanya belajar. 

“Benar, Krishna memang menekankan sifat 

welas asih, dan tentu saja dia menyebut Arjuna bodoh 

dan pengecut karena Arjuna tidak menunjukkan sikap 

itu,” sahutnya, “Arjuna tidak merasakan welas asih, 

namun merasa kasihan, dan ada perbedaan mencolok 

diantara keduanya meski sepintas keduanya nampak 

sama”. 

Penanya tadi mengangguk ragu, tanda kalau dia 

mulai paham, namun belum benar-benar bisa 

menangkap maksud Prof. Aswan, “Sifat welas asih yang 

ditekankan Krishna adalah welas asih yang melampaui 

ego, melampaui peran dan drama. Sementara sikap 

kasihan Arjuna dimotori ego. 

“Ingat, Arjuna sudah demikian yakin kalau dia 

akan menang, kalau dia akan bisa membunuh pasukan 

Korawa, dan karenanya dia merasa kasihan pada 

pasukan Korawa itu. Dia sedang menunjukkan sedikit 

keangkuhan, merendahkan lawannya, dan semua itu 

masih berputar-putar seputaran ego”. 
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“Kenapa anda bisa mengasihani seseorang?” 

Tanya Prof. Aswa secara socratic, “Karena jauh dalam 

diri anda ada perasaan kalau anda lebih dari orang 

yang anda kasihani, lebih hebat, lebih tinggi, lebih 

mulia, lebih kaya, lebih pintar dan seterusnya—yang 

mana itu berarti dalam diri anda menganggap orang 

lain sejatinya lebih rendah dari anda. Ini bukan apa-apa 

selain Drama dan Peran yang dimainkan ego anda 

untuk membuat anda merasa lebih dan berbeda dari 

orang lain, sementara Krishna menekankan welas asih 

yang melampaui semua itu”. 

Kali ini peserta yang tadi bertanya sepertinya 

nampak lebih paham, dan pemahamannya itu 

membawa pada pertanyaan lain, yang dia ungkapkan 

dengan ragu-ragu, “Saat ini saya sedang mengurus 

perceraian dengan istri saya karena ketidakcocokan 

kami dalam menjalan rumah tangga, namun terus 

terang saya masih ragu untuk benar-benar mengakhiri 

hubungan ini, karena kasih sayang saya padanya dan 

pada anak-anak kami. Jenis kasih seperti apakah ini?” 

Dan, sepertinya sesi seminar ini dengan cepat 

menjadi sesi konseling kelompok, namun Prof. Aswa 

nampak menikmatinya, “Sebelum menjawab 

pertanyaan itu, silahkan tanyakan pada diri anda 
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sendiri, Peran apa yang anda sedang mainkan dan 

dalam Drama apa Peran itu dimainkan dengan ‘kasih 

sayang’ anda pada anak dan istri anda itu?” 

“Entahlah,” Sahut peserta tadi, “Namun saya 

mengenang bagaimana istri saya juga pernah 

melakukan hal-hal yang sangat membuat saya merasa 

dicintai dalam sepuluh tahun kami menikah, dan 

menceraikannya karena beberapa konflik rasanya telah 

membuat saya melakukan hal yang tidak adil” 

“Itu yang saya maksud” sahut Prof. Aswan, 

“Anda sedang terombang-ambing oleh drama mental 

anda sendiri, yang jika memakai kata-kata krishna, anda 

sedang dipenuhi keterikatan pada apa yang 

menyenangkan dan apa yang tidak, anda demikian 

sibuk menolak apa yang anda benci dan mengidamkan 

apa yang menyenangkan untuk anda—karenanya 

pikiran anda dipenuhi kebimbangan, kebimbangan 

yang dalam Gita disebutkan dikarenakan kacaunya 

ingatan anda.” 

“Anda sedang tersesat dalam Drama mental 

anda sendiri,” sambung Prof. Aswa lagi, “dan itu 

karena anda tertipu oleh emosi anda—emosi yang 

meyakinkan anda kalau anda mencintai istri dan anak-

anak anda—padahal  sebenarnya anda hanya 
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mencintai diri sendiri melalui mereka, anda menjadikan 

mereka sebagai sarana untuk memberikan diri anda 

sendiri cinta yang anda butuhkan, dan saat anda sudah 

tidak merasa mendapatkan cinta tersebut—saat 

mereka sudah tidak lagi bisa menjadi instrumen atau 

sarana dalam memuaskan kebutuhan anda terhadap 

cinta—anda segera ingin lari darinya dengan berbagai 

dalih seperti Arjuna yang mencoba lari dari 

peperangan” 

“Maaf,” kata Prof. Aswa dengan nada prihatin, 

“Tapi itu bukan cinta kasih yang dimaksud Krishna, 

karena apa yang anda sebut cinta kasih itu hanya 

permainan antara anda dengan diri anda sendiri, 

dengan semua asumsi dan ekspektasi yang anda miliki 

sendiri, dengan semua penilaian dan penghakiman 

yang anda buat sendiri demi kebutuhan ego anda 

sendiri”. 

Peserta tersebut nampak tercengang. Dan, ya 

memang kalimat Prof. Aswan ini lumayan menusuk, 

bahkan kasar. Aku tidak menyangka kalau pembicara 

sehumoris dan semenyenangkan ini bisa mengeluarkan 

kalimat sekasar itu. 

“Lalu dalam kasus saya ini,” lanjut peserta tadi, 

“apa yang harus saya lakukan? Tetap bercerai atau 
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menunjukkan cinta ala Krishna? Dan jika menunjukkan 

cinta ala Krishna, seperti apa tepatnya jenis cinta 

seperti itu?” 

“Yang harus anda lakukan,” Jawab Prof. Aswan 

dengan cepat, “adalah pertama-tama menyadari 

permainan Drama di kepala anda, peran yang anda 

dapatkan di dalamya—misalkan suami yang sebentar-

sebentar merasa sangat dicintai dan sebentar 

kemudian diberi peran suami yang diabaikan istri—lalu 

putuskan apakah anda akan bisa menjalani hubungan 

tanpa Drama mental seperti itu. 

“Tentu saja—jika memakai Gita sebagai 

konteks—Krishna akan menyarankan anda untuk tetap 

mejalani hubungan tersebut, hanya saja bukan 

menjalaninya sebagai seorang pemeran di salah satu 

drama ego anda, namun sebagai seorang Yogi, 

seorang yang melihat ke dalam dengan jujur siapa 

anda, dan bagaimana anda memandang rumah tangga 

anda, lalu menjadikan rumah tangga itu sebagai 

tempat transformasi diri, tempat anda lebih mengenali 

diri, mengenali diri sebetas yang dikonsepsikan asumsi 

dan ekspektasi ego anda, dan mengenali diri di balik 

itu. 
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“Tapi berhati-hatilah,” sambung Prof. Aswan 

lagi, “Karena anda sudah mengalami sendiri 

bagaimana emosi bisa sangat menipu, jangan sampai 

anda tertipu lagi dan lagi”. 

Percakapan Prof. Aswan dengan peserta 

seminar itu mengingatkanku terhadap hubunganku 

dengan pacarku sendiri, berusaha menilai hubungan itu 

dengan barometer penilaian yang digunakan oleh Prof. 

Aswan ini. 

“Lalu, prof,” Sambung peserta tadi, yang jelas 

sekali membutuhkan sesi konseling pribadi, 

“Bagaimana membuat istri saya pun sadar dengan 

permainan dan peran-peran dalam drama mental ini?” 

“Pertama, tentu saja jangan lakukan itu dengan 

menganggap istri anda adalah Duryodana yang perlu 

anda perangi” sahutnya membuat peserta lain tertawa. 

Penjelasan Prof. Aswan berikutnya bahkan lebih 

menarik lagi. Dia menerangkan bagaimana sebenarnya 

kita masih terjebak dalam drama mental kita namun 

menganggap kalau kita sudah bebas dan ingin 

membebaskan orang lain dari drama mental itu—

drama mental tentang drama mental. 
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Sebuah hubungan, kata Prof. Aswan bisa 

menjadi sebuah praktik Yoga, sebab di sana sering kali 

ada undangan—dari kedua belah pihak—untuk 

mengalami drama mental masing-masing individu, 

memberi pasangan kita peran yang sesuai dengan 

drama mental yang sedang kita mainkan. Si suami 

dengan drama mentalnya, memberi dirinya sendiri 

peran seorang suami yang diabaikan dan pada saat 

yang sama memberi pasangannya peran sebagai istri 

yang tidak bisa mencintai dirinya. Terlepas dari apakah 

itu benar atau tidak, si suami memaksakan drama dan 

peran itu pada istrinya. Sementara istrinya sendiri pun 

terjebak dalam drama mentalnya sendiri –dimana dia 

berperan sebagai seorang istri yang meski sudah 

berusaha memberikan semua yang terbaik demi 

suaminya namun tidak pernah dihargai sang suami, 

yang berarti secara tidak langsung memberi suaminya 

peran sebagai suami yang tidak pernah bisa 

menghargai sang istri. 

Dan semakin lama, keduanya akan semakin 

terjebak dalam drama mental masing-masing, sehingga 

hubungan mereka tidak lagi menjadi hubungan antara 

dua anak manusia, namun hubungan antara seorang 

anak manusia dengan drama mentalnya sendiri. Wajar 

jika kemudian hubungan mereka akan semakin jauh 
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karena mereka terlalu asik dengan peran masing-

masing tanpa pernah lagi saling memahami pasangan 

mereka sebagaimana adanya mereka. 

Harus aku akui, hubunganku pun pernah—dan 

mungkin masih—terjebak dalam dinamika seperti ini, 

dan aku tidak akan memikirkan itu sekarang karena 

penjelasan Prof. Aswan terlalu menarik untuk aku 

lewatkan. Aku merasa ada satu hal yang berharga 

dalam kata-katanya yang menampar ini. 

“Istri anda bukan Duryodana,” sambung Prof 

Awan setelah riuh tawa mulai berhenti, “Karena 

Duryodana ada di dalam diri anda, dan justru itulah 

yang perlu anda perangi. Dan nafsu anda untuk 

berusaha merubah istri anda mungkin adalah salah satu 

pasukan Duryodana dalam diri anda, yang menyuruh 

anda untuk merubah istri anda agar anda tidak perlu 

susah-susah merubah diri sendiri”. 

Sebuah tamparan lain. Profesor ini mulai 

mengerikan. 

“Tetaplah menjadi Arjuna—bukan berarti saya 

mengatakan anda tampan”, Para peserta kembali 

terbawa riuh tawa, “Namun tetaplah menjalani 

peperangan di medan bernama ‘rumah tangga 
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harmonis’ ini dengan semangat seorang Yogi, bukan 

seorang pemeran drama ego, dan tetaplah jadikan 

Krishna—kebijaksanaan spiritual—sebagai kusir yang 

mengarahkan dan membimbing anda. Jangan buru-

buru ingin meninggalkan perang ini hanya karena anda 

tidak kuat dengan rasa tidak nyaman—seperti yang 

Arjuna lakukan di awal-awal”. 

Kalimat Prof. Aswan berikutnya cukup 

menenangkan, “Bahkan sebenarnya yang membuat 

anda merasa tidak nyaman adalah karena anda 

mengikatkan diri anda pada drama mental anda itu—

menggantungkan diri pada hal yang tidak kekal dan 

memperlakukannya seolah hal itu kekal, hal yang 

dinasehatkan Krishna agar dipikul dengan sabar oleh 

Arjuna—dan Yoga anda adalah latihan mengikis drama 

mental itu sampai pada saatnya anda sepenuhnya 

damai dengan diri dan kehidupan serta semua 

gejolaknya”. 

“Percayalah,” sambungnya lagi, “Saat 

peperangan dalam diri anda sendiri sudah berakhir, 

maka aura kedamaian yang menyabar dari jiwa anda itu 

akan ikut pula menular pada orang lain, termasuk istri 

anda. Dan untuk sementara, jangan pikirkan 

bagaimana merubah istri anda, namun fokus pada diri 
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anda sendiri, pada praktik Yoga anda untuk mengikis 

drama mental anda sendiri.” 

Kali ini peserta tadi mengangguk puas, entah 

karena memang sudah tidak ada lagi pertanyaan dalam 

dirinya atau karena dia malu menyita terlalu banyak 

waktu seminar dengan masalah pribadinya. 

 Tapi satu hal yang aku pahami dari penjelasan 

Prof. Aswan ini adalah, praktik Yoga, sebagaimana 

dikatakan Krishna dalam Bab Dua Gita, adalah 

menjalani segala hal yang kita jalani dalam kehidupan 

dengan mental yang stabil, yang tetap sama saat 

pasangan kita melakukan hal yang membuat kita 

senang, atau saat dia melakukan hal yang membuat 

kita kecewa. Dan, apa yang Krishna maksud dengan 

“menetap dalam dirimu” sepertinya adalah dengan 

mengalihkan fokus di dalam diri –fokus pada drama 

mental dan peran kita di dalamnya—dan bukannya 

terbawa oleh drama itu namun menyaksikan 

kekonyolannya. 

Aku pun membuat sebuah catatan di notebook 

yang aku dapatkan, “Yoga adalah menjaga mental 

tetap seimbang –bukan terbawa oleh drama ego kita, 

namun menyaksikan kekonyolannya.” 
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Aku sudah menjalin hubungan dengan pacarku 

hampir selama lima tahun, dan satu tahun pertama 

kami adalah tahun yang penuh siksaan untuk kami 

berdua. Ada begitu banyak drama yang berasal dari 

harapan egois kami. Aku berharap dia akan menjadi 

wanita yang bisa memahamiku tanpa perlu aku banyak 

bercerita apa yang sedang aku alami dan rasakan, 

sedangkan dia adalah wanita yang masih belum akan 

bisa memahamiku bahkan setelah aku menceritakan 

secara detail bagaimana perasaanku. Harapan-harapan 

ini—harapan bagaimana dia akan berperan, harapan 

dia akan memainkan drama yang aku inginkan, dan 

demikian pula dengan harapannya terhadapku—

membuat kami terjebak dalam berbagai pertengkaran 

tak berujung. 

Tahun kedua adalah tahun dimana hubungan 

kami terasa demikian dingin, dan bahkan beku. Babak 

drama dimana pertama yang dipenuhi harapan dan 

kekecewaan berakhir, digantikan babak drama dimana 

kedua pemerannya semakin asik dengan dirinya 

sendiri—aku lelah mengharap dia akan memahamiku, 

dan dia lelah mencoba memahamiku—karenanya aku 

jadi aku berusaha mencari semua kepuasan di tempat 

lain, dan demikian pula halnya dengan dia. Kami tetap 

bertahan dengan hubungan menyakitkan ini hanya 
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karena satu hal, kami tidak takut membayangkan 

siksaan kesepian jika kami sampai berpisah. 

Ironis, kami menjalani hubungan yang membuat 

kami sama-sama tersika karena drama mental kami 

sendiri—dan peran yang kami harap dimainkan oleh 

pasangan kami dalam drama itu—dan kami tidak mau 

saling melepaskan karena drama yang kami mainkan 

dalam kepala kami akan bagaimana menderitanya kami 

setelah berpisah. 

Untungnya, tahun-tahun berikutnya kami sama-

sama belajar untuk keluar dari panggung di kepala 

kami masing-masing, dan mulai saling membaur, saling 

memahami isi kepala pasangan, bukan melulu terjebak 

dalam kepala sendiri. 

Prof. Aswa melanjutkan, “Saat kita mengatakan 

kalau kita jatuh cinta pada seseorang, siapa yang 

sebenarnya kita cintai? Orang itu—sebagaimana 

adanya sekarang—atau malah imajinasi dan fantasi 

terkait orang itu yang dikarang asumsi dan ekspektasi 

Drama Mental kita sendiri? 

“Kita sering kali menutup diri terhadap realitas 

yang objektif karena pikiran kita melayang jauh pada 

harapan-harapan masa depan, lalu saat semua harapan 
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tersebut tidak terpenuhi maka kita kecewa dan 

menyesal—dan sering dalam kondisi ini kemudian kita 

menghibur diri dengan angan-angan tentang masa 

depan yang lebih baik. 

“Bukan hanya kita terjebak dalam naskah drama 

mental kita sendiri, namun kita menjebak orang lain 

dalam naskah itu sehingga terus mengharapkannya 

menjadi orang lain—orang yang karakter dan perannya 

dituliskan oleh drama ego kita sediri—dan tanpa kita 

sadari kita telah memperkosa hak orang lain untuk 

mengalami dirinya, kita mengabaikan kebutuhan 

mereka untuk diterima dan dicintai, padahal hak-hak 

yang sama juga selalu kita tuntut dari orang lain. 

“Pola ini bukan hanya ada dalam hubungan 

antar manusia seperti dalam percintaan, hubungan 

dengan atasan atau rekan kerja, hubungan dengan 

anak dan orang tua dan lain sebagainya, namun juga 

kita pakai dalam bidang bisnis, keuangan, keluarga dan 

bahkan spiritual.” 

“Tapi, Profesor,” Peserta yang duduk 

berdekatan dengan Prof. Aswa bicara sambil 

mengangkat tangannya, “Bukankah memiliki harapan 

terhadap masa depan yang lebih baik, memiliki 

ekspektasi kalau besok akan lebih baik dari saat ini 
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merupakan hal yang penting dalam mendatangkan 

kemajuan dan kebaikan yang lebih besar dalam 

kehidupan kita? Sebab bagaimana kita bisa memiliki 

harapan yang lebih baik untuk hari esok jika bahkan 

untuk memimpikan kebaikan itu saja kita sudah tidak 

berani?” 

“Pertanyaan yang bagus,” Sahut Prof. Aswa, 

“Dan ini yang harus anda camkan baik-baik; 

“Sebesar apapun harapan anda tentang hari 

esok, jika harapan itu hanya bentuk pelarian anda 

terhadap keterpurukan anda hari ini, jika harapan itu 

hanya cara anda menghibur diri agar anda tidak 

memikirkan apa yang sebenarnya ada di hadapan 

anda, harapan anda sama sekali tidak akan berdampak 

besar untuk anda kecuali mendatangkan lebih banyak 

kekecewaan. Harapan itu hanya sekedar harapan 

kosong. 

“Apa yang anda maksud dengan ‘hari esok yang 

lebih baik’ hanya bisa anda dapatkan jika anda dengan 

jujur melihat apa yang ada di hadapan anda saat ini, 

dan dengan jernih menilai apakah yang saat ini ada di 

hadapan anda akan bisa mengantarkan anda pada apa 

yang ingin anda alami esok.” 
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Peserta lain nampak mengangkat tangan dan 

bertanya bahkan sebelum dipersilahkan, “Tapi 

bukankah ‘menginginkan hari esok yang lebih baik’ 

adalah bagian dari keterikatan terhadap hasil, 

sedangkan semangat yang diinginkan Krishna justru 

adalah melepaskan diri dari segala ikatan terhadap 

hasil?” 

“Ya, tentu saja ini masih merupakan ikatan,” 

Sahut Prof. Aswa, “Dan tentu saja dengan cara ini anda 

belum sepenuhnya lepas dari ikatan sebagaimana 

diajarkan Krishna, namun dengan cara ini pula anda 

belajar melepaskan diri dari hasil-hasil yang hanya 

berupa ‘harapan palsu’ yang dilahirkan oleh kelemahan 

dan ketakutan untuk mengakui apa yang sebenarnya 

terjadi, dan menginginkan hasil yang lebih jujur, yang 

berdasarkan pada kejernihan pikiran bukan keruhnya 

emosi. Anda belum terbebas dari ikatan, namun anda 

membebaskan diri dari ikatan yang bersifat tamas dan 

rajas menuju yang bersifat satwam. 

“Dengan kata lain, di tahap ini anda melepaskan 

diri dari ikatan terhadap Drama yang memberi anda 

batasan-batasan dan penjara Peran, namun 

mengaitkan diri dengan tujuan yang lebih mulia, yang 

berdasarkan pada kejujuran. 
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“Dan bagian yang paling penting untuk anda 

ingat adalah; ada perbedaan antara ‘menghibur diri 

dengan mengharapkan hari esok yang lebih baik’ 

dengan ‘bekerja untuk menghasilkan hari esok yang 

lebih baik, tanpa terobsesi dengannya’. 

“Anda bisa bekerja untuk hari esok yang lebih 

baik tanpa harus mengikatkan diri pada hari esok yang 

lebih baik itu, anda tidak harus mengikatkan diri pada 

apa yang terjadi besok. Di bab-bab awal Gita inilah 

proses transformasi yang dilakukan Krishna terhadap 

Arjuna; mentransformasikan Arjuna dari seorang 

pejuang yang ingin lari dari kenyataan yang ada di 

depannya menjadi pejuang yang bekerja untuk 

kebaikan, dan bukan sekedar bekerja namun bekerja 

dengan semangat Yoga, dengan semangat tidak 

terikat pada apapun yang nantinya dihasilkan. 

“Kita sering kali tidak sadar dengan berbagai 

ikatan yang kita miliki dalam berbagai hal, karena tali-

tali Drama yang mengikat kita adalah tali transparan, 

anda diikat oleh tali yang sulit anda lihat. 
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Wheel 8 

Kisah Seorang Pertapa yang 
Naik Pangkat Jadi CEO 

 

d	

 

 “Pada jaman itu, di Jambudvipa—satu dari 

tujuh benua kuno dimana Bharatawarsa menjadi salah 

satu negaranya—banyak orang yang mempraktikkan 

pola hidup seorang sannyasa, seorang pertapa yang 

meninggalkan gemerlapnya kehidupan di kota dan 

pergi ke hutan untuk bertapa dan melepaskan diri dari 

semua ikatan duniawi untuk selamanya.” Prof. Aswa 

melanjutkan setelah meminum segelas air (lagi), 

“Mereka adalah kebalikan dari semua cara kita 

menjalani kehidupan; kita di tengah hingar-bingarnya 

kota, mereka menyepi di hutan, kita menikmati 

kehidupan mereka mengekang diri dari kenikmatan, 

kita bercinta bersama pasangan mereka bersumpah 

untuk selibat.” 
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“Namun Krishna tidak menganjurkan pola hidup 

seperti ini,” Kata Prof. Aswa menegaskan, “Krishna 

tidak menyarankan pada Arjuna mencapai Yang 

Absolut dengan meninggalkan anak, istri, pekerjaan 

dan semua permasalahan manusia duniawi, sebaliknya 

Krishna menyarankan untuk tetap menjalani segala hal 

yang tadinya dijalani sebagai kewajiban hidup kita, 

namun dengan semangat baru, semangat seorang 

sannyasa. Jadi bukan cara hidupnya—secara fisik—

yang dianjurkan Krishna, namun semangat mentalnya.” 

“Ibaratnya, pikiran anda pergi ke hutan dan 

menjadi Sannyasa namun tubuh anda tetap di kota dan 

menjadi seorang CEO. Sementara pikiran anda 

melepaskan diri dari semua ikatan, tubuh anda tetap 

menjalani kewajiban yang anda miliki.” Senyum lebar 

peserta seminar mengiri kalimat Prof. Aswa. 

“Itu berarti saya bekerja, dan melupakan gajinya 

atau bekerja dan menyumbangkan semua gaji saya 

demi kemanusiaan?” Tanya seorang peserta yang 

duduk di barisan depan dengan nada skeptis. 

“Bukan keduanya, namun bisa jadi salah satu, 

atau bisa jadi keduanya juga” Jawab Prof. Aswa seolah 

sudah memperkirakan kalimat seperti ini akan muncul, 

“Namun esensinya adalah bukan akan anda apakan 
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gaji anda, namun bagaimana anda menjalani pekerjaan 

anda. Ada dua tipe orang dalam hal ini; mereka yang 

karena saking fokus dengan apa yang nanti dihasilkan 

pekerjaan yang dilakukannya sehingga lupa bagaimana 

caranya mengerjakan, dan mereka yang fokus pada 

bagaimana mereka mengerjakan pekerjaanya dengan 

sebaik mungkin dan membiarkan hasilnya mengurusi 

dirinya sendiri.” 

Penanya tadi nampak mengangguk enggan, dia 

mulai paham namun tidak mau menunjukkannya, “Saat 

saya bicara tentang ‘hasil’ bukan hanya gaji yang 

sedang saya bicarakan, namun hasil secara 

emosional—menyangkut sensasi-sensasi emosional 

yang nanti kita harap akan kita rasakan atau tidak 

rasakan setelah mengerjakan apa yang sedang kita 

kerjakan. 

“Ingat, Arjuna menolak berperang karena 

pikirannya terpaku pada hasil, hasil emosional berupa 

rasa bersalah yang nanti dia dapati kalau 

melangsungkan perang ini, dan karena takut dengan 

hasil yang nanti dia dapat itu kemudian dia 

memutuskan mundur dari peperangan.” 

“Jadi, saya tetap boleh memberi mobil baru dari 

hasil kerja saya?” Pria tadi masih bertanya dengan 
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nada skeptis yang diikuti tawa kecil beberapa peserta 

lain, “Dan apakah itu hal yang baik dan masih 

mengikuti prinsip ini?" 

“Oh iya,” Sahut Prof. Aswa, “Anda boleh saja 

menjadi ‘Pertapa yang Membeli Ferrari Baru’ jika anda 

mau. Namun—sebagaimana yang saya tulis dalam 

makalah yang sudah dibagikan pada anda semua—hal 

pertama yang perlu anda pertimbangkan adalah 

kenapa anda ingin melakukan hal yang ingin anda 

lakukan itu? Kenapa anda ingin membeli Ferrari baru? 

Siapa yang memotori anda melakukannya, Shakuni 

atau Krishna? Drama Mental tentang akan betapa 

bangganya nanti anda dengan Ferrari baru anda dan 

betapa lebih unggulnya anda dibanding orang lain, 

atau memang ekspresi jiwa yang murni? Apakah Ferrari 

baru anda adalah cara anda memuaskan keinginan ego 

untuk merasa lebih dan berbeda dengan orang lain, 

untuk membuatnya merasa superior dan mengobati 

rasa tidak puasnya dengan diri sendiri sebagaimana 

dinasehatkan Gita, atau apa?” 

Kali ini jawaban Prof. Aswa sepertinya cukup 

memaksa masuk ke dalam pikiran pria tadi, dia terlihat 

sangat merenungi dan tersentak oleh jawaban itu, 

demikian pula dengan aku. Belum pernah aku menilai 
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dorongan dalam diriku dengan cara yang indah seperti 

ini, indah dan menawan. Benar, baik Korawa maupun 

Pandawa sama-sama berperang, sama-sama 

melakukan hal yang sama, namun keduanya dimotori 

oleh hal yang sangat berbeda. 

Membeli Ferrari baru karena bujukan Shakuni 

atau Krishna? Sepertinya ini akan menjadi pertanyaan 

yang sering-sering aku akan tanyakan pada diriku. 

“Sadar atau tidak,” Prof. Aswa melanjutkan 

dengan nada yang menunjukkan keprihatinan, 

“Jangankan merasa puas dengan diri sendiri, kita 

bahkan demikian jauhnya dengan diri sendiri sampai 

kita sangat tidak mengenali diri kita sendiri, dan karena 

tidak kenal bahkan jauh dengan diri sendiri kita jadi 

tidak tau apa yang sebenarnya kita inginkan. Jika 

memakai istilah Krishna yang dipadukan dengan Freud 

dan Jung, kita terikat dengan hasil—dengan apa yang 

ingin kita hasilkan—namun kita tidak sadar dengan 

keterikatan itu. Persis seperti contoh ‘Pertapa yang 

Membeli Ferarri’ yang tidak sadar kalau dia masih 

membeli Ferarri karena dorongan Shakuni.” 

“Sebelum melanjutkan lagi tentang kenapa 

‘membeli Ferarri’,” Kata profesor ini dengan antusias 

yang sama seperti saat awal dia bicara, sepertinya dia 
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tidak lelah dan malah menjadi makin bersemangat 

karena pesertanya yang aktif bertanya dan serius 

mendengarkan setiap kata yang diucapkannya, “Kita 

bahas lagi tentang sisi ‘pertapa’–nya, karena jangan-

jangan kita bahkan belum menjadi pertapa sama sekali, 

dan hanya ditipu oleh pikiran kita sendiri kalau kita 

sudah menjadi pertapa.” 

“Jiwa seorang ‘Pertapa yang menjadi CEO’, jiwa 

seorang yang melepaskan seluruh ikatan sebagaimana 

disampaikan Krishna, tidak sesederhana ‘bekerja dan 

tidak memikirkan gajinya’,” Sambungnya lagi, “Namun 

melepaskan semua Drama dan muslihat-muslihatnya, 

bukan malah terikat dan tenggelam dalam kotak yang 

dirancangnya sambil berteriak ‘aku sudah bebas’. 

“Seorang Sannyasa melakukan apa yang harus 

dilakukannya sambil bermeditasi—artinya pikirannya 

fokus pada bagaimana menyelesaikan pekerjaan itu 

dengan sebaik-baiknya—dia tidak tertarik pada 

muslihat Drama yang menceritakan kisah-kisah akan 

bagaimana membanggakannya jika dia bisa 

menyelesaikan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya 

atau cerita akan bagaimana menakutkannya kalau 

sampai dia gagal menyelesaikan pekerjaanya. 
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“Dia bekerja dengan mengekspresikan seluruh 

kemampuan, kreatifitas, fokus dan kenikmatan dalam 

pekerjaan itu, bukan malah mengekspresikan ketakutan 

dan angan-angan akan kenikmatan. Percaya atau tidak, 

anda bisa bedakan sendiri akan bagaimana seseorang 

bisa sangat menikmati pekerjaanya melalui etos kerja 

semacam ini. Lagi pula, bagaimana anda bisa 

menyalurkan energi untuk menyelesaikan pekerjaan 

anda dengan sebaik-baiknya jika seluruh energi anda 

sudah habis untuk mengikuti Drama yang diperankan 

dalam kepala anda itu. 

“Setelah di tataran pertama dia membebaskan 

diri dari Ikatan dan Muslihat Drama Mentalnya, di 

tataran kedua, meditasi seorang ‘Pertapa yang Menjadi 

CEO’ adalah dengan menyatukan kesadaran 

personalnya dengan Kesadaran Absolut dengan 

menjadikan pekerjaanya sebagai sarana, pekerjaanya 

adalah ritual jiwa baginya. Bagaimana menjadikan 

pekerjaan sebagai ritual jiwa semacam itu? Dengan 

memberi pekerjaan anda tujuan yang lebih tinggi, 

menjadikan pekerjaan anda sebagai sarana untuk 

mengenali Keagungan dalam diri dan dengan 

menjadikan pekerjaan tersebut sebagai sarana untuk 

melayani tujuan yang lebih agung dibanding tujuan 

yang dikonsepsikan Drama Mental.” 
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Tepat saat Prof. Aswa menempatkan jeda untuk 

kalimatnya yang menghanyutkan itu, sambil 

menyiapkan diri untuk kelimat berikutnya, seorang 

pemuda di barisan depan angkat tangan, dan setelah 

dipersilahkan bicara oleh Prof. Aswan melalui gerakan 

tangannya, dia pun bertanya, “Maaf saya masih ingin 

bertanya tentang bagian ‘Membeli Ferrarinya’, dalam 

artian apakah seorang yang bekerja dengan etos kerja 

yang membahagiakan sebagai seorang pertapa itu 

tidak boleh menyenangkan diri dengan membeli 

sesuatu yang diingikannya?” 

“Menyenangkan diri?” Tanya Prof. Aswan sambil 

mengangkat alis dan tersenyum, “Menyenangkan ‘diri’ 

yang mana yang anda maksud? Diri yang adalah salah 

satu peran yang diberikan oleh Drama mental anda, 

atau Diri Sejati?” 

“Bagaimana tepatnya kedua itu bisa 

dibedakan?” Pemuda tadi melanjutkan pertanyaanya. 

Sebenarnya dia tidak perlu menanyakan hal itu 

lagi, karena sebelumnya Prof. Aswa sudah bicara 

tentang motivasi yang memotori kenapa seseorang 

ingin membeli Ferrari, mungkin dia belum 

memahaminya, atau mungkin dia sedang sibuk dengan 

dramanya sendiri saat Prof. Aswa menerangkan. 
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“Sampai di rumah silahkan renungi kalimat yang 

akan saya sampaikan ini sambil luangkan waktu untuk 

membaca makalah yang telah saya bagikan,” Sahut 

Prof. Aswan, “Cara membedakannya sederhana, anda 

perlu menyenangkan salah satu bagian dalam diri anda 

yang merasa kesepian, minder, ingin merasa berbeda 

dan merasa lebih dari orang lain atau ingin 

mengekspresikan diri menikmati keindahan hal yang 

anda beli itu. Sama seperti saat anda membedakan 

bagaimana anda mencari pasangan; apakah anda 

mencari pasangan yang akan memenuhi kebutuhan 

anda—baik kebutuhan emosional karena dengan 

bersamanya anda merasa nyaman dan senang, 

kebutuhan finansial karena dia cukup kaya untuk 

menyokong kehidupan anda atau kebutuhan akan 

kebanggaan sosial karena dengan membawanya ke 

hadapan teman-teman anda, anda akan merasa 

bangga memiliki pasangan yang cantik dan hot seperti 

dia—atau anda bersama pasangan anda sebagai 
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ekspresi cinta? Keduanya nampak sebagai cinta, dan 

untuk membuat diri anda sendiri nyaman dengan 

pilihan anda—terlepas dari apapun alasan sebenarnya 

dari pilihan itu—anda akan menyebutnya dengan 

istilah-istilah yang menyamankan diri anda dan 

membenarkan kenapa anda mengambil pilihan 

tersebut.” 

Sebenarnya pemuda ini menanyakan hal yang 

sudah dijabarkan sebelumnya oleh Prof. Aswa, namun 

untungnya Prof. Aswa menerangkannya dengan lebih 

detail dan syukur karena itu aku jadi ikut bisa 

memahaminya dengan lebih baik juga. Mungkin 

langkah pertamaku melatih ketidakterikatan adalah 

dengan tidak terikat pada apa yang harus dan tidak 

harus orang lain lakukan, karena bisa saja apapun yang 

dia lakukan mendatangkan kebaikan untukku, dengan 

cara yang tidak aku kira-kira. 

“Tapi ada problem lain di lapangan, Prof. 

Misalkan seperti saya, saya merasa sudah melakukan 
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pekerjaan dengan sebaik-baiknya—dan pada 

kenyataanya saya bisa nilai secara objektif kalau hasil 

kerja saya lebih baik dibanding rekan kerja lain—

namun atasan saya tetap saja marah-marah dan penuh 

protes, bagaimana etos kerja ala ‘Pertapa yang 

menjadi CEO’ ini bisa membantu dalam kondisi seperti 

ini?” Tanya seorang wanita yang dari penampilannya 

sepertinya dia memang seorang eksekutif. Wajahnya 

juga cantik. 

“Selain masalah itu ada masalah lainnya lagi, 

misal kita sudah bekerja dengan baik namun rekan 

kerja lain yang seolah ingin menjatuhkan dan terus 

bergosip dengan kita, sudah bekerja dengan baik 

namun gaji masih segitu-segitu saja dan seterusnya,” 

Prof. Aswa menimpali, “Dan tenang saja, prinsip dalam 

Bhagavad Gita masih bisa mengakomodir masalah 

anda itu, dan masalah serupa, sebab Gita 

menyelesaikan masalah utamanya bukan hanya 

sympton masalahnya, dan masalah utama anda bukan 
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pada atasan anda, namun pada bagaimana anda 

menanggapi reaksi-reaksi atasan anda terhadap hasil 

kerja anda.” 

“Bukan hanya dalam dunia kerja,” Sambung 

Prof. Aswa, “Dalam interaksi manusia di bidang 

kehidupan lain seperti di rumah tangga, dengan 

teman, dengan pasangan, dengan anak, dengan orang 

tua, dengan gebetan, dengan customer, dan 

seterusnya pola ini masih bisa dipakai acuan dan 

kerangka dalam memperbaiki kualitas interaksi kita 

dengan sesama manusia” 

“Namun saya akan membahasnya nanti, setelah 

melanjutkan cerita dari Keturunan Bharata ini,” Prof. 

Aswa menutup dan jelas membuat wanita cantik tadi 

kecewa. 
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 Wheel 9 

Kisah Seorang Wanita yang 
Selalu Dikecewakan Orang-

orang Di Sekitarnya 
 

d	

 

 “Saya mengalami hampir semua masalah 

tersebut, Prof,” Sambung wanita cantik tadi segera 

setelah Prof. Aswa menghentikan ceritanya dan 

mempersilahkan peserta bertanya lagi, “Maksud saya, 

bukan hanya di kantor, di rumah suami saya juga tidak 

pernah menghargai hal-hal yang saya lakukan dan asik 

dengan dunianya sendiri, demikian pula dengan anak 

saya sepertinya tidak pernah senang dengan rencana-

rencan yang saya buat untuknya, mulai dari liburan 

keluarga sampai hadiah-hadiah yang saya berikan 

sepertinya tidak bisa membuatnya senang. Bukan 

hanya dalam keluarga saya saat ini, dulu orang tua saya 
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pun sama saja, sangat puas membuat mereka merasa 

puas dengan yang saya lakukan.” 

“Dan yang paling menyedihkan, bahkan teman-

teman saya pun seperti tidak pernah menganggap saya 

ada,” Sambungnya dengan nada berat, “Akan sangat 

membantu jika memang ada solusi untuk mengatasi 

masalah-masalah saya yang polanya sama semua.” 

Cukup mengejutkan wanita secantik itu memiliki 

masalah seperti itu. Mengejutkan karena di mataku 

seorang wanita cantik akan selalu menjadi pusat 

perhatian dan idola dimana-mana. 

“Menyenangkan mendengar anda menyadari 

kalau pola masalahnya semua sama saja,” Sahut Prof. 

Aswa memecah lamunanku tentang wanita itu, “Dan 

iya, pola masalah dalam kehidupan anda memang 

sama karena anda masih memainkan Drama yang sama 

dalam pikiran anda, drama yang memberi anda peran 

kalau anda selalu membutuhkan pengakuan orang lain 

dan memberi semua orang di sekitar anda peran untuk 

selalu menghargai dan memperhatikan anda, dan 

tentunya tidak mengejutkan—dan bukan hal yang 

baru—saat orang lain tidak memainkan peran yang 

anda berikan lalu anda kecewa karenanya. 
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“Maaf saya harus mengatakan in, tapi anda 

bukan pusat semesta yang membuat anda harus 

diperhatikan semua orang dan naskah cerita yang anda 

susun harus diperankan orang lain. Berhenti 

memaksakan Drama personal anda pada orang lain 

akan secara ajaib menyelesaikan masalah anda. 

“Tapi saya tau, untuk melakukan hal itu akan 

sangat sulit bagi anda karena anda sudah demikian 

terikatnya dengan Drama anda sampai anda lupa kalau 

satu-satunya orang yang bertanggung jawab terhadap 

kebahagiaan dan kepuasan anda adalah diri anda 

sendiri—dan ini adalah bentuk lain dari seorang yang 

pikirannya menjadi pertapa namun tubuhnya tetap 

menjalani segala kewajiban yang harus anda jalani 

dalam semua bidang kehidupan anda. 

“Bukan berarti saya tidak paham kalau anda dan 

semua manusia memiliki kebutuhan untuk dianggap 

ada, kebutuhan untuk dicintai dan diperlakukan 

dengan penuh cinta oleh orang-orang di sekitar anda, 

untuk mendapat penerimaan dan penghargaan atas 

apa yang anda lakukan. 

“itu memang sudah menjadi kebutuhan dasar 

manusia, setidaknya jika memakai prinsip yang 

diajarkan Abraham Maslow sebagai patokan. Namun 
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ada perbedaan antara kebutuhan dasar dan bagaimana 

pemenenuhan atas kebutuhan tersebut diekspresikan. 

“Anda melakukan demikian banyak hal untuk 

orang-orang di sekitar anda—anda bekerja dengan 

sangat baik demi atasan anda, anda memberi 

perlakukan yang penuh perhatian pada suami anda, 

anda memberi kesenangan pada anak-anak anda, dan 

seterusnya. Namun—jika memakai prinsip yang sedang 

kita bahas di sini sebagai acuan menilai—anda 

melakukan semua itu bukan untuk mengekspresikan 

cinta namun untuk mendapatkan penghargaan atas 

hal-hal yang anda lakukan tersebut. 

“Padahal jika anda melakukannya untuk 

mengekspresikan cinta dalam diri anda; anda bekerja 

dengan sebaik-baiknya karena memang kewajiban 

anda demikian terlepas dari apa kata atasan anda, 

anda memperhatikan suami dan anak-anak anda 

dengan sebaik-baiknya karena memang demikian 

kewajiban atau dharma seorang istri dan seorang ibu, 

bukan agar suami dan anak anda membayar semua 

perlakukan itu dengan cara mereka menanggapi 

perlakukan anda tersebut, anda menjalani hubungan 

dengan teman-teman bukan untuk menjadi yang 

paling dihargai dan bukan untuk menjadikan mereka 
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sebagai sekolompok orang yang mengkui anda namun 

sebagai wujud kemanusiaan anda, jika saja anda 

melakukannya dengan semangat bebas dari 

keterikatan seperti itu, maka saya yakin hidup anda 

akan jauh lebih baik dari sekarang. Ini adalah poin 

penting dalam Gita, bagaimana melakukan sesuatu 

karena memang itulah dharma atau kewajiban kita, 

bukan demi mendatangkan dan menjauhkan hasil-hasil 

tertentu, dan kita bisa lihat sendiri bagaimana prinsip 

sederhana ini bisa sangat membantu kehidupan kita. 

“Lalu bagaimana dengan kebutuhan dasar tadi, 

kebutuhan untuk mendapatkan timbal balik? Ada 

perbedaan antara setiap orang dalam 

mengekspresikan cinta dan penghargaan dalam 

dirinya, dan tentu saja setiap orang berhak menjalani 

caranya sendiri dan akan lebih baik untuk anda jika 

anda tidak memaksakan bagaimana mereka 

mengekspresikan cinta dan penghargaanya dan 

membiasakan diri anda merasa puas dengan 

bagaimana pun cara mereka mereka itu. Anda tidak 

pernah tau bagaimana isi hati suami, anak, atasan, 

rekan kerja, teman-teman dan orang tua anda, anda 

hanya menilai mereka ‘tidak menganggap anda ada’ 

dari hal-hal yang mereka katakan dan lakukan, yang 

semua itu kemudian anda nilai—dengan standar 
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penilaian yang anda buat berdasarkan asumsi dan 

ekspesktasi Drama anda sendiri—sebagai tidak 

menghargai dan mencintai anda.” 

Prof. Aswa bicara dengan sangat personal pada 

wanita ini, menatap wanita ini dalam-dalam saat wanita 

matanya mulai berkaca-kaca mendengarkan kata-kata 

dan cara bicara Prof. Aswa yang jelas-jelas 

menyentuhnya. Dan jelas nampak peserta lain pun 

sangat tersentuh dengan kata-kata dan cara bicara 

Prof. Aswa sampai mereka bengong mendengarkan 

sambil sesekali mengamati wanita tadi yang sedang 

menangis. 

“Baiklah, itu bagian ‘jangan lakukan’-nya,” 

Sambung Prof. Aswa, “Dan inilah yang sekarang anda 

perlu lakukan. 

“Pernahkah anda mengamati seorang anak kecil 

yang sedang asik dengan mainannya? Dia tidak 

bermain untuk menyenangkan siapapun selain dirinya, 

dia tidak bermain untuk mendapat tanggapan tertentu 

dari orang lain, namun dia bermain karena dia memang 

menikmatinya sebagai bentuk ekspresi dirinya. 

“Saya pikir itu bagian dari sifat anak kecil yang 

patut kita pelihara bahkan saat kita sudah dewasa 
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seperti sekarang, bukan malah memelihara sifat anak 

kecil yang suka merengek dan memaksakan 

kehendaknya. Jika pun ingin menjadi ‘kekanak-

kanakan’ pilihlah sifat dan perilaku saat kita anak-anak 

yang akan membantu kita menjadi orang dewasa yang 

bahagia, bukan sebaliknya menyengsarakan. 

Tampak di pojok salah seorang peserta 

mengangkat tangan, dan dia segera bicara setelah 

dipersilahkan, “Lalu, apakah salah, jika misalkan kita 

mengkomunikasikan tentang bagaimana kita ingin 

diperlakukan dengan orang-orang di sekitar kita, 

karena saya pikir itu hal yang bisa kita lakukan sebagai 

manusia biasa?” 

“Sekali lagi,” Sahut Prof. Aswa kemudian, 

“Bukan di benar-salah pikiran kita harus kita arahkan. 

Tapi sebelumnya, adalah hal menarik tentang 

pernyataan ‘saya manusia biasa’ yang biasa kita 

ungkapkan, dan ini masih berkaitan dengan pertanyaan 

sebelumnya. 

“Berapa kali anda—sebagai manusia biasa—

yang melakukan satu atau dua perilaku yang tidak 

sesuai untuk orang di sekitar anda kemudian diajak 

berkomunikasi oleh orang itu, namun tetap saja anda 

melakukan perilaku yang sama—sadar atau tidak—
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meski mungkin sudah berkurang dibanding 

sebelumnya? 

“Saat kita melakukan kesalahan seperti itu, kita 

mengatakan ‘aku hanya manusia biasa’ sebagai Drama 

yang membela kesalahan kita. Dan dengan alasan yang 

sama—sebagai manusia biasa—kita 

mengkomunikasikan bagaimana kita ingin diperlakukan 

pada orang-orang di sekitar kita—yang juga adalah 

manusia biasa—dan kemudian saat mereka masih 

mengulangi perilaku yang sama anda menanggapinya 

dengan Drama ‘aku manusia biasa yang akan sakit hati 

kalau diperlakukan begini’ dan melupakan kalau 

mereka pun melakukan perilaku itu sebagai manusia 

biasa, sebagaimana yang pernah anda lakukan dengan 

bentuk yang sama atau bentuk lainnya” 

Kalimat ini bukan kalimat yang mencerahkan, 

namun kalimat yang menampar untukku. Sangat 

menampar malah. Aku baru sadar dengan caraku 

memandang dan memperlakukan orang-orang di 

sekitarku dengan standar ganda dari Drama yang aku 

mainkan sendiri dengan seenaknya. Beberapa peserta 

lain yang mengangguk tajam juga sepertinya 

merasakan hal yang sama dengan yang aku rasakan. 
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“Jadi bukan soal benar atau salah,” Lanjut Prof. 

Aswa, “Namun apakah kita melakukannya sebagai 

pembelaan dan bagian lain dari Drama kita atau 

sebagai wujud Dharma dan ekspresi bagian yang lebih 

murni dalam diri anda? 

“Karena semasih kita berkubang dalam Drama 

yang sama, kita akan mengalami pengalaman yang 

sama terlepas dari apa yang orang lain lakukan atau hal 

apapun yang terjadi dalam kehidupan kita” 
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Ink 5 

Sebuah Cerita yang Ditulis 
Kegelapan dan Datangnya 

Ksatria Cahaya 
 

d	

 

Mahabharata—kisah tentang keagungan 

keluarga Bharata—bagiku adalah sebuah kisah cinta. 

Setidaknya itu yang bisa aku simpulkan dari semua 

diskusi di ruang seminar itu. Dan selayaknya kehidupan 

kita sendiri—yang juga adalah kisah cinta—bagaimana 

kita mencintai akan menentukan bagaimana kita hidup, 

apakah kita merasakan cinta yang membutakan yang 

mengantarkan pada obsesi berdarah atau apakah kita 

merasakan cinta illahi yang menerangi dan 

mendamaikan diri sendiri dan kehidupan. 

Ironisnya adalah, kita sering kali tidak bisa 

membedakan mana Cerita cinta yang dikarang oleh 

kegelapan Shakuni dan mana cinta illahi yang 
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dibisikkan Krishna, dan karena sering kali tidak bisa 

membedakannya maka sering kali pula kita 

menganggap cinta yang membutakan sebagai cinta 

illahi—kenyataanya saat kita sudah dibutakan maka 

tentu yang tersisa hanya anggapan-anggapan gelap 

kita semata. 

Perang adalah kisah cinta, kisah orang-orang 

yang demikian dibutakan oleh kecintaanya terhadap 

kekuasaan lalu mengarangkan narasi yang lebih indah 

dan dramatis sebagai pembenarannya. Dalam 

kehidupan kita mengalami begitu banyak kisah cinta; 

kisah cinta kita dengan diri sendiri yang kadang gelap 

oleh rasa jengah yang kemudian menuntun pada 

obsesi, kisah cinta kita dengan pekerjaan yang sering 

kali membuat kita menyakiti diri sendiri—dan aku 

sering mengalami ini—kisah cinta antara pencari 

spiritual yang menganggap Drama Ketuhanan yang 

dikarang Shakuni dalam dirinya sebagai Tuhan yang 

sesungguhnya, kisah cinta kita dengan pencapaian 

impian yang sering kali bertepuk sebelah tangan, dan 

masih ada begitu banyak kisah cinta lain dalam 

kehidupan—karena seluruh hidup kita adalah kumpulan 

kisah cinta—namun meski dengan tumpukan cerita itu 

kita masih sering gagal dalam membedakan, mana 

cinta yang membutakan mana cinta yang menerangi. 
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Dristarata, raja yang buta matanya dibutakan 

pula hatinya, dan seorang ayah yang buta ini kemudian 

melahirkan kegelapan sebagai anaknya, dan semua hal 

menjadi lebih buruk saat kegelapan demikian 

mencintai kelicikan seperti Duryodhana yang mencintai 

pamannya lalu mengikuti semua bujukan Shakuni itu, 

kemudian menjadi lebih buruk lagi saat dalam 

mencapai tujuan dia memiliki Bhisma—yang adalah 

simbol keteguhan—sebagai panglimanya, panglima 

yang demikian mencintai pengabdian dan dirinya 

sendiri, dan kegelapan ini menjadi semakin pekat saat 

dididik oleh rasa jengah yang menghebatkan sebagai 

gurunya, yang disimbolkan oleh Drona. Saat ini terjadi 

tidak ada yang bisa menghentikan mereka 

mendatangkan kehancuran. Terlebih, jika sang ibu—

Gandhari—juga memilih menutup mata dan 

membiarkan semua berjalan. 

Karena itu Bhisma—keteguhan hati—harus 

gugur dulu, panglima yang menuntun kegelapan ini 

harus digugurkan dulu agar dia berhenti memimpin 

pasukan kegelapan. Keteguhan hati memang perlu, 

sebagaimana Bhisma yang menjadi penasehat 

kerajaan, namun bukan untuk memimpin perang, 

setidaknya tidak untuk memimpin para pencari cahaya, 

karena mereka yang ‘keras kepala’ dengan 
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kesalahannya dan mereka yang keras kepala dengan 

kebenarannya bisa jadi sama-sama membutakan, 

seperti ada yang dibutakan oleh kegelapan dan ada 

yang dibutakan oleh cahaya yang terlampau terang. 

Cahaya memerlukan kebingungan, seperti 

kebingungan Arjuna, karena dengan kebingungan ini 

maka dia akan berkembang, menjadi lebih baik, tidak 

hanya terpaku pada kebenarannya sendiri, kebenaran 

yang dikarang oleh egonya, namun untuk 

mengembangkan kebenarannya, untuk menjadikan 

cahaya semakin terang harus ada penuntun yang tepat, 

yaitu Krishna, kemurnian. Jika tidak, jebakan terbutakan 

akan menenggelamkan lagi. Namun selain penasehat 

yang tepat, diperlukan panglima yang tepat juga, yaitu 

Bima yang menyimbolkan kekuatan; kebingungan bisa 

sangat melemahkan dan kelemahannya bisa menjebak 

jika dalam masa-masa kebingungan itu kita tidak 

kuat—tidak kuat menahan ambisi untuk menjadi benar, 

tidak kuat dianggap salah, tidak kuat dengan 

permainan Drama mental kita dan seterusnya—

dibutuhkan kekuatan untuk mengakui kesalahan, 

ketidaktahuan dan tidak nyamannya menerima 

kenyataan bahwa yang kita yakini benar ternyata tidak 

benar. 
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Dengan memilih panglima dan penasehat yang 

tepat maka kita bisa membedakan, jenis cinta apa yang 

kita rasakan. Ini membuatku merenungi diriku sendiri 

setiap kali “jatuh cinta”—pada proyek baru, pada 

rencana baru, pada pekerjaan baru, pada hubungan 

baru dengan teman baru, pada aktifitas baru, pada ide-

ide baru dan seterusnya—merenungi siapa saja yang 

berdiri di kubu cinta ini, apakah Korawa atau Pandawa, 

mencoba mengenali siapa panglimanya, siapa 

penasehatnya, siapa pendukung-pendukungnya. 

Dengan cara sederhana seperti ini aku bisa melatih diri 

untuk tidak terjebak dalam cinta yang membutakan 

namun tetap berada dalam kubu cinta yang 

mencerahkan. 

Namun tetap saja, aku masih sering salah 

membedakan, tentu saja aku masih sering salah 

mengira bujukan Shakuni sebagai bisikan Krishna. Dan 

saat ini terjadi, aku perlu panglimaku, Bhima, aku perlu 

dengan kuat menahan pengakuan kalau aku memang 

salah sehingga aku bisa mendengarkan Sang 

Penasehat Sejati, Krishna. Jika aku tidak kuat dalam 

menahan kenyataan bahwa aku telah salah, maka tentu 

saja aku akan dengan liciknya—selicik Shakuni—aku 

akan mulai mengarang-ngarang cerita yang akan 
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membenar-benarkan kesalahanku dengan berbagai 

cara. 

Kehidupan bukan medan perang Kuruksetra, 

medan perang Kuruksetra ada dalam diri, perang 

antara dorongan-dorongan dan tokoh-tokoh karangan 

Drama Mental kita sendiri, dan dalam perang ini bukan 

kemenangannya saja yang penting, namun bagaimana 

kita menjalani peperangan ini juga sangat penting, 

karenanya Krishna menyenandungkan Bhagavad Gita 

sebelum peperangan dimulai, sehingga Arjuna bisa 

berperang dengan semangat yang benar—semangat 

seorang Yogi—bukan memerangi kegelapan dengan 

kebencian, karena itu sama saja dengan memerangi 

gelap dengan gelap yang hanya akan membuat 

kegelapannya semakin pekat, namun memerangi gelap 

dengan cahaya, dan untuk bisa melakukan itu 

sepanjang perang Krishna harus tetap menjadi 

kusirnya. 

Manusia sudah cukup memiliki konflik dalam 

dirinya karena berbagai alasan, karena itu salah satu 

tokoh legendaris dalam psikologi, Carl Jung 

menasehatkan kita untuk menjadi utuh, jadi 

menambahkan konflik baru dengan membenci korawa-

korawa dalam diri, seperti nasehat Krishna untuk 
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memerangi mereka tanpa membencinya. Lagi pula, 

Korawa tidak seutuhnya jahat, mereka punya sisi baik 

yang membuat mereka kemudian sempat masuk surga, 

Pandawa juga memiliki sisi buruk yang membuat 

mereka sempat mengecap kawah neraka. 

Aku rasa aku perlu membuat daftar panjang 

tentang mana saja ‘kisah cinta’ dalam hidupku yang 

ditulis kegelapan dan mana yang mencerahkan dalam 

semua bidang kehidupanku—dengan pacarku, dengan 

bisnisku, dengan kuliahku, dengan impianku, bahkan 

dengan catatan-catatan yang biasa aku kumpulkan—

yang semoga bisa membantu mengurangi bujukan 

Drama Kegelapan dalam diri dan kehidupanku. 
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Wheel 10 

Bersama Kuasa yang Besar 
Datang Kecerobohan yang 

Besar 
 

d	

 

Seminar ini sudah berjalan cukup lama, dan para 

peserta sepertinya mulai menjadikan acara ini sebagai 

hal yang bersifat personal, mereka bercerita tentang 

kehidupan mereka, bicara tentang masalah yang 

mereka alami dan berusaha menemukan solusinya 

melalui prinsip-prinsip Bhagavad Gita yang 

disampaikan Prof. Aswa dengan menawannya, dengan 

banyak ilustrasi cerita Mahabharata yang melatar 

belakangi Gita. 

Cara Prof. Aswa menjawab pertanyaan-

pertanyaan tersebut juga sangat menyentuh bagian 

paling fundamental dari permasalahan yang dialami 

peserta, bukan sekedar dengan filosofi namun dengan 
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saran-saran yang bisa diaplikasikan dan dipakai 

panduan dalam kehidupan nyata mereka segera 

setelah mereka keluar dari seminar ini. Aku, tentu saja 

termasuk dalam kata “mereka” itu. 

“Dristarastra adalah seorang yang memiliki 

kekuasaan besar, sangat besar karena menguasai salah 

satu negara terbesar di Jambudvipa,” Lanjut Prof. 

Aswa pada peserta yang masih sangat antusias 

mendengarkan, “Namun, seperti yang kita ketahui, 

prinsip ‘bersama kuasa yang besar datang tanggung 

jawab yang besar’ biasanya berubah menjadi ‘bersama 

kuasa yang besar datang ketidakbertanggungjawaban 

yang besar’, bahkan diiringi arogansi. 

“Dristarasta dikisahkan sebagai tokoh raja buta, 

dan bukan hanya matanya, namun hatinya juga buta, 

buta oleh kasih sayang dan cinta pada anak-anaknya—

yang mana cinta buta inilah yang justru membuat dia 

menghancurkan anak-anaknya secara tidak langsung. 

Selain anak-anaknya, dirinya sendiri dan banyak negara 

ikut menjadi korbannya. 

“Namun bukan Dristarastra yang perlu kita 

hakimi, melainkan diri kita sendiri yang perlu kita nilai 

dengan bercermin pada karakter Dristarastra ini. Kita 

pun adalah raja bagi diri kita—yang berarti kita 
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memiliki kuasa besar terhadap diri sendiri—namun 

apakah kuasa kita itu membuat kita bertanggung jawab 

pada dharma kita terhadap diri sendiri, atau malah 

sebaliknya kita juga buta terhadap diri sendiri? 

“Krishna menerangkan secara panjang lebar 

mengenai diri anda, mengenai siapa anda, baik diri 

anda sebagaimana dikarang oleh Drama mental anda, 

dan Diri Sejati anda yang melampaui semua cerita itu. 

Krishna menerangkan bagaimana pikiran kita bekerja, 

bagaimana kita mengolah setiap informasi yang 

didapat oleh panca indera sampai menghasilkan 

perilaku tertentu dan faktor-faktor apa saja dalam diri 

kita yang mempengaruhi proses tersebut. Tujuannya 

jelas agar kita tidak sampai menjadi ‘raja buta’ layaknya 

Dristarastra, dan agar jangan sampai kita menjadi raja 

yang hanya duduk di singgasana namun tidak pernah 

memegang kekuasaan—sebagaimana Dristarastra yang 

duduk di tahta Hastinapura namun yang berkuasa 

tetap saja orang lain dan keputusannya selalu 

dipengaruhi orang lain terutama anak-anaknya, yang 

mana anak-anaknya berada dalam pengaruh Shakuni—

jangan sampai kita menyerahkan kekuasaan kita atas 

diri sendiri pada orang lain dan hal-hal lain selain diri 

kita sendiri. 
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“Nah, pertanyaanya sekarang adalah; Pertama, 

apakah anda mengenali diri anda, atau malah buta 

terhadap diri sendiri? Dan kedua, apakah anda benar-

benar orang yang berkuasa terhadap diri anda sendiri? 

“Jika salah satu saja dari kedua pertanyaan 

tersebut anda jawab dengan jawaban ‘tidak’ maka 

anda sedang melalaikan tanggung jawab besar anda 

terhadap diri anda sendiri, dan hal ini bisa saja memicu 

konflik dan peperangan bukan hanya dalam diri sendiri 

namun juga secara eksternal dalam kehidupan kita atau 

orang lain.” 

Prof. Aswa berhenti sejenak, dia membiarkan 

pesertanya untuk merenungi kedua pertanyaan yang 

ditanyakannya itu. Aku pun merenungi kedua 

pertanyaan itu dan jika mau jujur, hampir kedua 

pertanyaan itu aku jawab dengan kata ‘tidak’. 

Bukan hanya tidak mengenali Diri Sejatiku, 

namun aku tidak pernah benar-benar mengenali 

diriku—dalam artian tidak mengenali diri-diri atau 

peran-peran yang diberikan egoku, peran yang sering 

kali berkonflik satu dengan yang lain. Kedua, aku juga 

tidak pernah benar-benar menguasai diriku sendiri; 

bukan aku yang secara leluasa memutuskan apa saja 

yang harus dipikirkan oleh pikiranku, bukan aku yang 



	 239	

memutuskan apa yang harus aku rasakan dan bukan 

aku yang memutuskan apa yang ingin aku lakukan.  

Bahkan kenyataanya aku sering kali dilawan oleh 

diriku sendiri; aku sering kali melakukan hal-hal yang 

sebenarnya tidak ingin aku lakukan, dan bahkan bukan 

hanya sekali namun aku melakukannya berulang-ulang. 

Aku sering kali terjebak dalam perasaan dan pemikiran 

yang aku tidak ingin rasakan namun tetap saja 

menguasaiku seperti tenggelam dalam pasir hisap. 

Tapi setidaknya aku berusaha mengendalikan diriku 

sendiri, salah satunya dengan menempel banyak kertas 

yang mengingatkanku apa saja yang bisa aku lakukan 

untuk membantuku menjadi ‘raja’ atas diriku kembali. 

“Apakah ada orang yang benar-benar 

sepenuhnya mengenali dirinya sendiri dan menjadi raja 

atas dirinya sendiri?” Salah seorang peserta lain 

bertanya, “Maksud saya dalam dunia kita sekarang, 

bukan hanya dunia dalam cerita Mahabharata itu, atau 

dongeng-dongeng sejenis?” 

“Memangnya kalau tidak ada orang seperti itu, 

anda kemudian bisa menjadikannya penghiburan atas 

diri anda sendiri karena semua raja lain juga buta? 

Apakah dengan mencari sekumpulan orang buta untuk 

menemani kebutaan anda bisa membantu anda untuk 
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melihat?” Jawaban Prof. Aswa ini cukup mengejutkan, 

dengan nada yang kurang mengenakkan. Dia tidak 

menjawab secara langsung apa yang penanya tadi 

tanyakan, namun dia seolah menyentuh bagian yang 

lebih dalam, motif di balik pertanyaan itu. 

“Saya bisa saja menceritakan kisah dan 

pengalaman orang yang bisa hidup tanpa makan dan 

minum selama bertahun-tahun, orang yang bisa tetap 

bahagia meski mencemplungkan dirinya ke dalam 

kolam es selama seharian penuh tanpa bernafas atau 

menjadi beku dan seterusnya, namun bahkan 

menceritakan kisah ini tidak akan cukup membantu 

anda. Anda tidak akan bisa menyembuhkan kebutaan 

anda dengan sekedar berada di sekitaran orang yang 

penglihatannya bagus—selama anda masih berpegang 

pada Drama kalau anda buta, padahal anda hanya 

sekedar menutup mata, bukan yang benar-benar buta. 

“Berhenti berpura-pura buta dan buka mata 

anda, lebih tepatnya berhenti menganggap diri anda 

buta hanya karena Drama Mental anda memberi anda 

peran demikian. 

“Saat anda masih memerankan peran sebagai 

tokoh raja buta, maka berada di sekitaran orang yang 

penglihatannya bagus bukan hanya tidak membantu 
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anda untuk melihat lagi, namun akan membuat anda 

makin tenggelam dalam Drama Kebutaan anda—anda 

akan iri dengan apa yang mereka miliki, iri karena 

mereka sudah memiliki apa yang anda baru sekedar 

impikan, anda akan mengagumi keberuntungan 

mereka sambil meratapi kesialan anda—sama seperti 

seorang yang gagal dalam bisnisnya dan asik 

memerankan Drama sebagai ‘Pebisnis Gagal’ dan 

berada di lingkungan pebisnis sukses bukan hanya 

tidak membuatnya sukses namun membuat dia 

semakin minder dan terpuruk dalam ratapannya 

sendiri.” 

Sepertinya kata-kata ini ditujukan untukku. 

Persis! 

Pada awal-awal aku membangun bisnisku, aku 

membuka sebuah cafe yang ditunjukkan bukan hanya 

menjadi tempat nongkrong namun juga menjadi 

sebuah co-working space, dan di kota tempat 

tinggalku belum ada konsep bisnis seperti itu 

sementara dari hasil riset pasar yang aku butuhkan 

kebutuhan untuk itu sangat besar. Bisa ditebak, ini 

akan menjadi bisnis yang menguntungkan. Namun 

kenyataanya, bahkan setelah setahun penuh merubah 

dan menyempurnakan konsep bisnis ini, belum ada 
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tanda-tanda signifikan kemajuan, bahkan jika boleh 

jujur kemunduran. Aku sudah kehilangan banyak 

karena keyakinanku bahwa bisnis ini akan menjadi 

bisnis yang menguntungkan, keyakinan yang bukannya 

memberiku keuntungan namun malah lebih banyak 

kerugian karena selama setahun pemasukan selalu 

lebih kecil dari pengeluaran, dan sebagai gantinya aku 

banyak mengeluarkan modal demi membuat bisnis ini 

tetap berjalan, termasuk menjual mobil kesayanganku. 

Hal yang menyakitkanku adalah, beberapa 

temanku yang membuka bisnis restoran bahkan dalam 

hitungan bulan mereka sudah dibanjiri pelanggan. Saat 

kami berkumpul dan bercerita tentang pengalaman 

bisnisku, aku hanya bisa menceritakan tentang 

pelajaran yang bisa aku ambil dari setahun 

menjalankan bisnis yang belum sama sekali 

mendatangkan keuntungan, sementara mereka bicara 

satu hal, keuntungan, hal yang sangat ingin aku 

bicarakan namun tidak bisa karena belum aku alami. 

Aku tidak kuat berada di lingkungan pergaulan 

itu lagi, lingkungan itu hanya membuatku merasa sakit 

hati karena berada di lingkungan mereka semakin 

menunjukkan betapa gagalnya aku dalam bisnisku. 

Setiap bertemu mereka—dan setiap mereka bicara 
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tentang pencapaian-pencapaian barunya—aku marah 

pada diriku, marah kenapa aku tidak bisa seperti 

mereka, lalu aku marah pada mereka, kenapa mereka 

sesombong itu dan tidak memperdulikan perasaanku 

dalam menceritakan keberhasilannya, dan akhirnya 

lama kelamaan aku menarik diri dan tidak pernah lagi 

berkumpul bersama mereka. 

“Bukan berarti aku tidak belajar dari mereka, 

tentu aku belum sebodoh itu. Dan mereka pun dengan 

senang hati berbagi cerita dan pengalaman mereka 

bagaimana me-leverage bisnisnya, bagaimana mereka 

mendatangkan keberhasilan yang sedang mereka 

nikmati, hanya saja saran-saran yang secara umum saja, 

bukan karena mereka tidak mau membagikan nasehat 

yang lebih personal untukku, namun aku yang terlalu 

gengsi untuk mengatakan kalau bisnisku sedang suram 

dan perlu bantuan mereka. Tapi bahkan dari cerita-

cerita mereka dan jawaban mereka atas pertanyaanku 

yang umum itupun aku bisa mendapat banyak insight 

untuk mengevaluasi bisnisku sendiri, sayangnya aku 

masih belum mendatangkan perubahan yang aku mau, 

dan ini bahkan lebih menyakitkan dan lebih 

memotivasiku untuk tidak bergaul dengan mereka lagi. 
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Salah satu hal yang menghalangiku belajar dari 

mereka, maksudku belajar secara lebih mendalam 

dengan mengakui masalahku dan meminta saran 

mereka dalam mengatasinya, tentu ceritanya bisa 

berbeda. Tapi waktu itu aku lebih tertarik untuk diam 

sambil menunggu giliranku untuk menceritakan 

pencapaianku sendiri, bukan pelajarannya, karena aku 

sedang menjadi pebisnis bukan filsuf. Sepertinya waktu 

itu aku gagal dalam menjadi ‘raja yang baik’ untuk 

diriku, gagal memimpin diriku ke arah yang aku tau 

akan sangat menguntungkanku dan malah membiarkan 

Drama dalam diriku memimpin dan membiarkanku 

semakin tersesat. 

Persis, seperti kata Prof. Aswa, aku tidak 

menjadikan penglihatan mereka untuk membantuku 

melihat, namun malah semakin membutakanku karena 

saking asiknya memerankan Drama Mentalku sendiri 

tentang kebutaan. 

“Kebanyakan orang mengira dia mengenal 

dirinya sendiri,” Prof. Aswa melanjutkan, dan aku 

mendengarkan dengan lebih serius, berharap 

mendapat lebih banyak pemahaman tentang diriku dan 

apa yang waktu itu aku alami, “Namun yang dia 

anggap ‘diri’ hanya sekedar salah satu peran yang 
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diaminkan Drama mentalnya saja, satu dari sekian 

banyak ‘tokoh’ dalam Drama mentalnya, dan sering kali 

karena saking banyaknya ‘tokoh’ yang diperankannya, 

dia tidak mengenali banyak diantara tokoh-tokoh itu, 

dan sering kali satu tokoh dengan tokoh lain berperang 

dengan brutal menghasilkan kehancuran, baik berupa 

konflik diri yang berlangsung terus menerus dan 

akhirnya menggiring pada depresi atau kehancuran 

dalam berbagai bidang kehidupan. 

“Dalam Psikologi, terutama aliran Freud dan 

Jung kita tau kalau lebih banyak—hampir sembilan 

puluh persen—dari keseluruhan kepribadian kita 

berfungsi secara unconscious, artinya mereka tetap 

bekerja namun kita tidak sadar kalau mereka sedang 

bekerja. 

“Jika kemudian dikaitkan dengan Gestalt 

Psychology, kita memiliki banyak sub-kepribadian 

dalam diri kita, memiliki banyak ‘tokoh’ dalam diri kita, 

dan sayangnya kita tidak sadar dengan mereka, kita 

umumnya hanya menyadari satu tokoh yang sedang 

berada di panggung, padahal bisa jadi yang ada di 

panggung tersebut hanya memerankan perannya untuk 

mendukung tokoh lain—yang sedang ada di belakang 
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panggung—yang mana tokoh itu bisa jadi adalah 

tokoh utamanya. 

“Contohnya, kita bisa jadi merasa memerankan 

peran sebagai seorang ayah yang penuh rasa kasih 

sayang sehingga memanjakan anak kita—seperti 

halnya Dristarastra—namun di balik itu ada peran lain, 

peran seorang Dristarastra yang merasa sakit hati 

karena tidak dianggap oleh ayahnya dan Bhisma hanya 

karena dia buta, sehingga adiknya, Raja Pandu—ayah 

dari Pandawa—yang dijadikan raja meski dialah anak 

tertua. 

“Peran ‘Dristarastra Sang Ayah yang Terlalu 

Memanjakan Anak’ hanya peran yang muncul karena 

‘Dristarastra Anak Tak Dianggap’ dan peran utama ini, 

sering kali gagal dikenali karena dia bersifat 

unconscious.” 

Saat Prof. Aswa berhenti kembali, pikiranku 

kembali membawaku ke momen-momen kegagalan 

bisnisku dulu. Waktu itu aku memerankan drama 

sebagai ‘pebisnis yang tidak mau menyerah’, jika peran 

itu hanya ‘peran pendukung’ lalu siapa pemeran 

utamanya? 
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Apa yang membuatku demikian bersikeras 

dalam bisnisku waktu itu sehingga demikian percaya 

dengan kata-kata para motivator kala itu yang selalu 

mendorong untuk maju, maju dan jangan pernah 

menyerah. Aku tau bukan motivator-motivatorku yang 

mendorongku untuk terus memperjuangkan bisnisku—

bahkan jika harus mengorbankan banyak pencapaianku 

sebelumnya sebagai modal dan penyokong—tapi ada 

bagian dalam diriku yang membuatku mendengarkan 

kata-kata para motivator tersebut. 

Tapi, siapa? 

Setelah beberapa detik berusaha ‘membuka 

mata’ terhadap bagian-bagian tersembunyi dalam 

diriku, akhirnya aku mengenalinya, aku mengenali 

tokoh itu, namanya ‘Daniel yang Jengah’, yang jengah 

dan iri terhadap kesuksesan orang lain—terutama 

teman-temanku yang mendapatkan kesuksesan dari 

bisnis yang mereka jalani, peran ini yang juga 

membuatku enggan mengakui kendalaku dan meminta 

pendapat serta saran mereka. 
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Wheel 11 

Kisah Si Baik yang Mewakili 
Kejahatan dan Si Jahat yang 

Mewakili Kebaikan 
 

d	

 

Seorang wanita yang nampak seumuran Prof. 

Aswa yang duduk di barisan paling depan, tepat di 

tengah-tengah mengangkat tangan, dan Prof. Aswa 

mempersilahkannya bicara, “Jadi pada dasarnya, 

Bhagavad Gita adalah sebuah kitab perang, panduan 

melakukan peperangan sebagaimana juga Art of War 

dari Sun Tzu atau The Prince dari Nicollo Machiavelli?” 

“Anda bisa saja menyebutnya demikian,” Prof. 

Aswa menimpali, “Tapi tidak sama dengan Art of War 

atau The Prince yang berfokus tentang bagaimana 

anda bisa mengalahkan musuh, Bhagavad Gita 

berfokus pada bagaimana peperangan itu dijalani, 
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bukan sebagai seorang panglima yang terobsesi pada 

kemenangan namun sebagai seorang Yogi. 

“Krishna, dalam Bhagavad Gita membahas 

panjang lebar mengenai berbagai naluri dan dorongan 

tersembunyi dalam diri dan proses mental yang 

mengiri kehidupan kita, kemudian dia juga membahas 

bagaimana kita senantiasa terjebak dalam Drama 

Mental yang dihasilkan oleh dinamika kepribadian 

manusia itu, lalu bagaimana hal itu membuat kita 

terjebak untuk meyakini bahwa kita hanya sebatas 

tokoh yang sedang kita perankan dan melupakan 

Realitas Absolut. 

“Saat bicara tentang peperangan, yang ada di 

pikiran kita biasanya adalah mengenai strategi 

memenangkan peperangan itu, mengenai hasil, dan 

Krishna justru bicara tentang kebalikannya, bukan 

bicara tentang hasil namun bagaimana menjalani 

peperangan dengan tujuan yang jauh lebih mulia, 

tanpa menghiraukan hasil-hasil yang dikonsepkan 

Drama Mental kita sendiri. 

“Dan kalaupun kata-kata Krishna ini mau dipakai 

sebagai sebuah strategi perang, penekanan Krishna 

adalah pada inner-war bukan outer-war, pada 

peperangan dalam diri, bukan di luar. Dan 
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sebagaimana yang anda tau, bagaimana anda 

menjalaninya tentu sangat mempengaruhi hasil apa 

yang kemudian akan anda dapatkan.” 

“Tapi tidakkah kemudian kata-kata Krishna ini 

bisa dipakai sebagai pembenaran atas peperangan? 

Bisa menjadi acuan untuk menjalankan apa yang 

disebut ‘perang suci’ yang telah memunculkan 

berbagai macam kehancurn di dunia kita selama ini? 

Dan jika demikian, bukankah itu berarti Gita yang 

adalah sebuah Kitab Yoga malah kehilangan semangat 

yoganya di mata pembaca?” Wanita tadi 

memborbardir Prof. Aswa dengan berbagai macam 

pertanyaan. 

“Jika kita salah dalam memahami sebuah 

nasehat, tentu saja kita bisa menjadikan nasehat itu 

sebagai pembenaran atas naluri terpendam dalam diri 

kita—naluri yang kemudian membenarkan dan 

membela ‘perang kotor’ sebagai ‘perang suci’ dan hal-

hal sejenisnya—dan menyadari hal inilah kenapa Gita 

membahas panjang lebar tentang seluk beluk naluri 

terpendam naskah-naskah Drama Mental kita, 

menemukan alasan di balik alasan sampai kita 

memahami diri sendiri dengan sejujur-jujurnya, bukan 

sebagaimana dituliskan naskah Drama Mental kita. 
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“Dan inilah salah satu semangat Yoga yang 

dipaparkan Krishna dalam Gita, Yoga pengetahuan. 

Dan Yoga ini dibahas di Bab 2, setelah Bab 1 

membahas mengenai kebimbangan Arjuna karena 

pengetahuan ini harus menjadi landasan utama, 

landasan sebelum melanjutkan pada action, Yoga 

dengan perbuatan yang dibahas dalam Bab 3.  

“Kata-kata Krishna tidak akan bisa dipakai 

sebagai pembenaran atas perang karena Krishna 

membahas seluk-beluk pembenaran itu sendiri, 

mengetahui motivasi dalam diri untuk peperangan 

apakah sekedar pembenaran atau memang kebenaran, 

apakah dorongan Drama Mental atau berdasarkan 

pada Dharma. Dan inilah semangat Yoga yang menjadi 

fondasi Gita, dan jika semangat ini sudah tidak ada, 

tentu bukan Gita lagi namanya.” 

“Ada pertanyaan lain?” Kata Prof. Aswa 

menyadari wanita tadi masih menyimpan pertanyaan 

namun terlalu enggan untuk mengungkapkannya. 

“Ya,” wanita itu mengambil kesempatan yang 

diberikan Prof. Aswa, “Jika memang seperti yang anda 

katakan, penekanan Krishna adalah pada inner-war, 

pada seluk beluk Drama dalam diri yang mendasari 

peperangan itu, bagaimana lantas hal ini bisa 
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membantu kita dalam kehidupan kita, karena dalam 

kehidupan kita juga menghadapi outer-war yang 

sebenarnya?” 

“Apa yang kita sebut sebagai kehidupan,” 

Jawab Prof. Aswa, “Adalah sebuah permainan yang 

bersifat inside-out, yang diawali dari dalam lalu 

terproyeksikan ke luar. Bagaimana kita menghadapi 

peperangan dalam diri kita sendiri akan sangat 

menentukan bagaimana kita menghadapi peperangan 

di luar diri kita, dalam kehidupan. 

“Ada banyak tokoh dalam diri kita, tokoh yang 

ditulis dalam naskah Drama Mental kita sendiri. Ada ‘Si 

Pemalas’ yang maunya hanya melewatkan waktu 

seharian untuk bersantai-santai, yang kemudian akan 

berkonflik dengan ‘Si Pemimpi’ yang ingin mewujudkan 

harapan-harapan dalam hidupnya melalui kerja keras. 

Ada ‘Si Penikmat Hidup’ yang hanya ingin menjalani 

setiap detiknya dengan kesenangan dan hura-hura 

yang kemudian berkonflik dengan ‘Si Hemat’ yang 

ingin menyimpan uang yang dihasilkannya untuk masa 

depan. Lalu, masalah yang lebih besar—konflik yang 

meletus menjadi peperangan yang menghancurkan—

muncul jika kemudian ‘Si Pemalas’ bersekutu dengan 

‘Si Penikmat Hidup’, dan akan menjadi lebih parah lagi 
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jika mereka dipimpin oleh ‘Si Keras Kepala’ yang 

membuat mereka selalu mengangan-angankan 

kenikmatan, namun tidak mau berusaha dan dengan 

keras kepalanya terus seperti itu. 

“Tapi bukan berarti mereka jahat, seperti 

Bhisma, Drona dan Karna yang bukan jahat dari 

sananya, mereka hanya terpaksa menjadi musuh bagi 

Arjuna karena mereka terikat dengan Duryodana yang 

digerakkan oleh Kegelapan Shakuni. 

“Musuh dan sahabat kadang hanya soal 

perspektif saja, dan mengetahui hal ini Yudhistira—

sebelum peperangan dimulai—mengunjungi Bhisma, 

Drona dan rival lain di tenda mereka, meminta saran 

pada mereka bagaimana mereka bisa dikalahkan dalam 

peperangan. Yudhistira menjadikan musuhnya sebagai 

penasehat, dan itu yang kemudian menjadi salah satu 

alasan kenapa dia bisa menang. 

“Krishna pun tidak sedang mengajarkan 

manusia untuk berkonflik dengan dirinya sendiri. Hanya 

orang yang memahami Gita sebagai peperangan baik 

buruk dalam diri yang akan menyarankan orang lain 

untuk memerangi kejahatan dalam dirinya dengan 

bengis. Krisna mengajarkan Arjuna untuk melakukan 
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peperang itu dengan semangat Yoga, semangat yang 

dimotori pemahaman yang benar dan welas asih. 

“Artinya, anda memerangi ‘Si Pemalas’ dan ‘Si 

Penikmat’ bukan dengan membenci mereka—

sebagaimana yang biasanya orang lakukan—mereka 

membenci bagian-bagian tertentu dalam dirinya 

sendiri dan bukannya malah memanfaatkannya untuk 

kemajuan mereka seperti yang dilakukan Yudhistira. 

Akhirnya mereka hanya akan melemahkan dirinya, dan 

tentu saja hal ini hanya akan menurunkan kinerja 

mereka dalam outer-war yang mereka jalani, membuat 

mereka menjalani kehidupan dengan kebencian yang 

sama dengan kebencian yang ada dalam dirinya. 

“Bisa anda lihat sendiri bagaimana ‘perang’ 

dalam kehidupan—dalam bisnis, hubungan dengan 

pasangan, hubungan sosial, upaya meraih impian, 

rumah tangga dan bahkan spiritual—sebenarnya 

adalah hasil proyeksi bagaimana kita menjalani 

peperangan dalam diri kita; entah dengan kebencian 

atau dengan semangat Yoga” 

Wanita tadi mengangguk dengan wajah yang 

menunjukkan pemahaman, namun dia masih 

melanjutkan pertanyaanya, “Lalu, bagaimana tepatnya 

kita bisa menjalani perang dengan semangat Yoga ini 
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dalam menghasapi ‘Si Pemalas’ atau musuh-musuh lain 

dalam diri kita dengan cara yang tetap memenangkan 

sisi-sisi dalam diri yang mewakili dharma?” 

“Pandawa dan Korawa memang musuh, namun 

mereka juga adalah sepupu; sebagaimana ‘Si Jahat’ 

dalam diri mungkin bermusuhan dengan ‘Si Baik’ 

namun mereka tetap saja satu bagian dalam diri kita, 

mereka pun sepupu, dan memenangkan ‘Si Baik’ 

dalam diri dengan semangat Yoga berarti berhenti 

memperlakukan mereka sebagai musuh yang harus 

dibenci sebagaimana dituliskan dalam naskah Drama 

Mental kita sendiri, dan mulai bertanya pada mereka 

apa yang sebenarnya mereka inginkan, mencoba 

mengenali mereka secara lebih mendalam 

sebagaimana dilakukan Yudhistira. 

“Kebencian dan semangat memusuhi hanya 

akan membuat kita buta, membuat kita menjaga jarak 

dari bagian-bagian dalam diri kita sendiri yang 

membuat kita semakin tidak mengenalinya dan karena 

semakin kita tidak mengenalinya semakin tidak sadar 

kita saat mereka memperdaya kita. Persis seperti Para 

Pandawa yang tidak sadar diperdaya Korawa di Istana 

kardus—yang hampir membakar mereka—dan saat di 

permainan dadu. Akhirnya semakin lama semakin besar 
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permusuhan itu dan semakin lupa kita bahwa yang kita 

mati-matian musuhi itu adalah saudara-saudara kita 

sendiri. 

“Arjuna dengan seenaknya menyebut para 

Korawa adalah wakil kejahatan, dalam Bhagavad Gita 

dia menyebut Korawa sebagai ‘orang yang tidak tau 

apa yang dilakukannya karena dibutakan kejahatan’, 

namun apakah dia benar-benar tau yang dia lakukan, 

apakah dia benar-benar mewakili kebaikan dan Korawa 

mewakili kebaikan? 

“Keduanya hanya sama-sama menganggap diri 

sebagai sisi yang baik dan sisi yang benar dan 

keduanya sama-sama menganggap kebenaran mereka 

memberi mereka hal untuk menyalahkan sisi lain. 

“Bukankah Krishna menganjurkan kita untuk 

berhati-hati dengan penilaian, kebenaran dan 

kenyataan, karena semua itu hanya hasil rekayasa 

Drama Mental Shakuni, bukan Kebenaran Absolut itu 

sendiri. 

“Karenanya kita perlu berhati-hati saat 

menganggap ‘Si Pemalas’ sebagai sisi yang jahat dan 

terlalu menganggungkan ‘Si Pekerja Keras’ sebagai sisi 

yang baik. 
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“Bisa saja ‘Si Pemalas’ sedang memperjuangkan 

haknya untuk menguasai diri anda—sebagaimana 

Duryodana yang memperjuangkan tahtanya di 

Hastinapura—karena dia ingin anda memiliki waktu 

untuk mengekspresikan diri anda dengan cara yang 

benar-benar akan membuat anda menikmati kehidupan 

anda, sedangkan bisa jadi pula ‘Si Pekerja Keras’ hanya 

bentuk penyamaran dari rasa kesepian dan kesedihan 

yang merasa mendapat pelarian dengan 

menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Bisa jadi pula 

sisi yang anda sebut ‘Si Jahat’ hanya seperti Karna 

Sang Raja Angga yang hanya ingin dianggap 

keberadaanya, bukan malah selalu diabaikan dan 

direndahkan, seperti kita membenci dan mengabaikan 

bagian-bagian dalam diri yang sudah terlanjur anda 

labeli dengan ‘Jahat’ itu.” 

Ya, aku ingat cerita tentang Karna. Dia yang 

sebenarnya adalah anak Dewi Kunti, saudara tertua 

dari Kelima Pandawa yang kemudian dibuang oleh 

Kunti dan dipungut oleh kusir istana. Baginya, Ksatria 

adalah tentang cara menjalani kehidupan, bukan 

tentang dimana seseorang dilahirkan—semangat ini 

yang diajarkan oleh Raja Hastinapura yang paling 

legendaris, yaitu Mahaharaja Bharata, yang karena 

prinsip ini sangat mulia dan jauh berbeda dari apa 
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yang berkembang saat itu maka dia sangat dihormati 

sampai-sampai dataran India diberi nama Tanah 

Bharata sebagai penghormatan. Dia adalah seorang 

yang punya semangat tinggi dalam menjadikan dirinya 

lebih baik, terlepas dari latar belakang keluarganya 

yang sehari-hari hanya mengurusi kuda-kuda Istana. 

Hal ini yang kemudian menjadikannya sebagai 

pemanah yang bahkan lebih baik dari Arjuna. 

Namun setiap orang yang telah melakukan 

upaya keras untuk mencapai sesuatu kemudian akan 

membutuhkan pengakuan dari orang lain sekaligus 

sebagai pembuktian untuk dirinya sendiri. Karena itu 

Karna menantang Arjuna secara terbuka saat Guru 

Drona menyelenggaran acara kelulusan bagi murid-

muridnya, Korawa dan Pandawa dengan mengadu 

kehebatan mereka. Sayangnya, baik Bhisma, Drona 

dan bahkan Arjuna sendiri menolak untuk adu panah 

dengannya karena Karna hanya seorang anak kusir, 

bukan Ksatria seperti mereka. Saat inilah Karna mulai 

berteman dengan Duryodana dan Shakuni, saat inilah 

dia menjadikan kegelapan sebagai sahabatnya. Saat 

sayembara yang dilakukan Raja Drupada untuk 

mencarikan Drupadi, anaknya. Istri pun sama saja, 

Drupadi menolak Karna ikut sayembara karena dia 

hanya anak kusir bukan ksatria, dan saat ini 



	 259	

persahabatannya dengan kegelapan menjadi semakin 

erat. 

Seandainya waktu itu Arjuna dan para Ksatria 

lain yang katanya demikian terhormat tidak buru-buru 

menolak Karna hanya karena dia tidak memenuhi 

standar penilaian yang mereka buat sendiri, mungkin 

saat ini Karna tidak akan berdiri menjadi musuh 

mereka, padahal dia adalah saudara seibu Para 

Pandawa, yang menjadi musuh karena cara mereka 

sendiri dalam memperlakukan Karna. 

Sama seperti bagian-bagian dalam diri yang kita 

tolak dan abaikan karena  cara kita sendiri dalam 

mengkotak-kotakan ‘baik-buruk’ tentu kita tidak akan 

memiliki banyak musuh dalam diri kita. Carl Jung, 

bapak Depth Psychology pasti menyetujui hal ini. Cara 

kita dalam memperlakukan bagian-bagian dalam diri 

kita akan sangat menentukan siapa yang menjadi 

musuh, siapa yang menjadi sekutu, dan kita perlu 

berhati-hati soal ini agar jangan sampai bagian dalam 

diri yang menyimpan berbagai potensi dan 

kehebatan—seperti Karna yang lebih hebat dari 

Arjuna—malah kita jadikan musuh karena kita tolak dan 

abaikan. 
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“Krishna memang mengajarkan dalam Gita 

tentang bagaimana pentingnya kita membedakan 

mana dorongan yang berasal dari kegelapan atau 

asurisampad dalam diri dan mana yang akan 

mengantarkan pada cahaya atau daivisampad,” Prof. 

Aswa melanjutkan lagi, “Namun dia juga memberi kita 

standar penilaian yang lebih baik dibanding hanya 

menjadikan naskah Drama Mental kita—menjadikan 

emosi-emosi, ketakutan-ketakutan, harapan-harapan 

dan kebingungan memori kita sendiri—dalam menilai 

nauri dalam diri itu. Dan Standar penilaian itu adalah 

dengan menilai kualitas dorongan tersebut yang 

Krishna klasifikasikan ke dalam triguna, atau tiga jenis 

dinamika dalam diri, dan kita akan membahasnya 

secara lebih mendetail nanti.” 
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Wheel 12 

Membebaskan Diri Dari 
Lingkaran Karma 

 

d	

 

Salah satu kalimat yang menurut saya sulit saya 

pahami dalam Gita adalah ajaran mengenai 

pembebasan diri dari Karma, bisakah anda jelaskan 

secara lebih detail bagaimana konsep membebaskan 

diri dari Karma ini? 

Jawab: 

Bukan membebaskan diri dari Karma, karena 

Krishna bahkan menekankan kalau tidak ada yang bisa 

membebaskan dirinya dari Karma, bahkan Hyang 

Agung pun berkarma sehingga semesta tetap bekerja. 

Yang Krishna ajarkan adalah bagaimana membebaskan 

diri dari ‘hasil’ karma tersebut. 

Tentu Krishna juga membas mengenai ‘akarma’ 

dan perbedaanya dengan ‘karma’, yaitu bagaimana 
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seseorang menjadi “tidak melakukan apa-apa saat dia 

melakukan sesuatu. 

Pertama, kita perlu pahami dulu apa itu karma, 

terutama dalam konteks Gita, dan dalam konteks ini 

yaitu membebaskan diri dari akibat perbuatan tersebut, 

bebas dari phala dari karma itu. 

Karma berarti aktifitas, baik aktifitas pikiran 

maupun aktifitas fisik. Dan selama hidup, baik pikiran 

maupun fisik kita akan terus melakukan berbagai 

macam karma—mulai dari bekerja di kantor, memasak, 

menyapu, berjalan, bersenang-senang, bermeditasi 

dan bahkan saat anda memutuskan untuk diam saja 

pun anda tidak terbebas dari ‘gerak’ dan ‘aktifitas’. 

Lalu yang perlu kita perhatikan adalah, apa 

motivasi yang mendasari aktifitas tersebut?  

Selalu ada motivator yang menggerakkan 

aktifitas kita—yang membuat kita memikirkan sesuatu, 

memutuskan untuk melakukan dan tidak melakukan 

sesuatu—entah kita menyadarinya atau tidak. 

Kemudian setiap aktifitas (karma) akan memberi 

kita sebuah pengalaman (phala), yang mana 

pengalaman yang kita dapat ini merupakan hasil yang 
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didatangkan dari motivasi yang menggerakkan aktifitas 

tersebut. 

Misalkan saja, anda memutuskan untuk 

berjualan. Karma yang anda lakukan adalah berjualan. 

Lalu, jika anda untung maka anda akan mengalami 

phala berupa uang melimpah yang membuat anda 

senang, demikian pula sebaliknya jika anda merugi 

maka anda akan mengalami phala terkait, mulai dari 

kehilangan modal, sampai depresi. 

Kenapa aktifitas (karma) ini memunculkan 

pengalaman (phala) berupa senang-sedih? 

Tentu karena motivasi utama menjalankan 

bisnisnya adalah untuk mendapatkan keuntungan, dan 

keinginan mendapat keuntungan inilah yang kemudian 

akan menjadi kerangka sekaligus penentu apa yang 

nanti akan dia alami. Kalau apa yang menjadi 

keinginannya teracapai dia akan senang, sebaliknya jika 

yang ingin dicapai tidak berhasil didapat maka dia akan 

sedih. 

Dan, semakin besar keinginan ini, akan semakin 

kuat pula pengalaman senang-sedih yang nantinya dia 

akan alami. 
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Lihat sebagai contohnya, Arjuna. Dia demikian 

dipengaruhi oleh berbagai motivasi terpendam dalam 

dirinya terkait peperangan. Awalnya dia termotivasi 

menegakkan keadilan dan menumpas kejahatan, 

karenanya dia mantap hatinya untuk pergi berperang. 

Namun kemudian saat membayangkan hasil berupa 

kesedihan dan kehancuran, maka dia pun 

mengurungkan niatnya berperang dan malah menjadi 

depresi. 

Tapi, poinnya adalah, entah motivasinya baik 

atau buruk, entah nampak mulia atau hina, semua 

hanya bagian dari naskah drama mental yang dituliskan 

ego kita masing-masing, dan semua motivasi 

tersebut—baik yang mulia ataupun yang hina—akan 

mengantarkan pada pengalaman-pengalaman lain 

yang juga dinikmati ego, yang pada gilirannya nanti 

akan memotivasi ego untuk melakukan karma lain 

untuk bisa mengalami phala lain, dan demikian 

seterusnya kita terjebak dalam lingkaran karma-phala, 

lingkaran ‘aktifitas-pengalaman’. 

Jadi, sebagai catatan yang perlu anda ingat, 

ego memberi anda motivasi untuk melakukan aktifitas 

tertentu karena didorong keinginan mendapatkan 

pengalaman tertentu, dan kemudian ego juga yang 
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mengalami hasil dari aktifitas tersebut, entah tercapai 

atau tidak yang menjadi tujuannya. 

Dengan kata lain, selama masih ego yang 

menjadi penentu apa yang kita lakukan—berdasarkan 

pertimbangan apa pengalaman yang ingin 

didapatkan—maka pengalaman yang kita nantinya 

dapatkan pun akan kita nikmati dengan ketentuan ego. 

Lalu, bagaimana cara membebaskan diri dari 

semua ini? 

Karena akarnya adalah motivasi atau keinginan-

keinginan ego, maka akar inilah yang perlu dipotong! 

Anda tidak lagi melakukan sesuatu karena 

dorongan ego untuk mengalami kesenangan atau 

kepuasan, namun sepenuhnya menjadi Yang Maha 

Agung sebagai alasan anda melakukan sesuatu. Anda 

keluar dari lingkaran ‘aktifitas-pengalaman’ yang 

digerakkan ego serta segala macam kepentingannya, 

dan anda melakukan setiap aktfiitas anda sebagai 

‘persembahan’ pada Yang Illahi, bukan untuk 

memenuhi motivasi personal anda. 

“Tapi, misalkan dalam setting bisnis, bukankah 

memang sudah menjadi kewajiban kita untuk 

mendatangkan keuntungan dan mencari keuntungan? 
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Bagaimana kemudian kita bisa membebaskan diri dari 

Karma dari aktifitas yang nyata-nyata memang untuk 

mencari keuntungan personal ini?” Penanya tadi 

melanjutkan. 

 Anda tidak bisa membebaskan diri dari phala 

aktifitas bisnis anda jika yang ‘nyata-nyata’ menjadi 

tujuan anda adalah ‘keuntungan personal’ seperti yang 

anda katakan,” Lanjut Prof. Aswa berkali-kali mengutip 

kalimat penanya tadi dan menekankannya dengan 

gestur kuttipan, 

“Tapi, sebagaimana yang saya jelaskan 

sebelumnya, anda bisa merubah motivasi ‘keuntungan 

personal’ ini menjadi motivasi yang lebih universal, 

motivasi berupa welas asih dan pelayanan pada Yang 

Illahi dalam wujud-Nya sebagai mahluk atau manusia 

yang anda ajak berinteraksi dalam bisnis anda. 

Misalkan jika bidang bisnis yang anda geluti 

adalah bisnis kuliner, anda tentu bisa saja menjadikan 

‘keuntungan personal’ sebagai motivasi anda berbisnis, 

namun anda akan mengalami senang-sedih 

berdasarkan seberapa keuntungan yang anda capai. 

Artinya, anda ada di lingkaran Karma-Phala. 
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Tapi, anda juga bisa menjalankan bisnis dengan 

dengan memberinya spirit baru dalam menjalankan 

bisnis tersebut, yaitu dengan menjadikan ‘pelayanan’ 

sebagai motivasi anda dalam menjalankan bisnis. Anda 

menjadikan bisnis anda sebagai media membantu 

orang lain—anda membantu orang yang sedang lapar 

mendapatkan hidangan yang mengenyangkan dan 

menyehatkan untuk mereka, anda membantu para 

pegawai anda mendapatkan pekerjaan yang layak 

untuk menghidupi keluarga mereka, anda bahkan 

membantu binatang dengan memberikan makanan 

bekas yang masih layak mereka makan. 

Anda masih melakukan hal yang sama, aktifitas 

yang sama, karma yang sama, namun spirit dalam 

menjalankan karma tersebut sudah sangat berbeda. 

Dan sekali lagi, anda tidak ingin mendapat 

keuntungan personal semata, namun anda ingin 

melayani serta membantu lebih banyak orang dengan 

bisnis anda, artinya—agar anda bisa melayani dan 

membantu lebih banyak orang dengan bisnis anda—

anda perlu mengelola bisnis anda dengan sebaik-

baiknya, mulai dari management sampai development 

anda perlu kelola dengan baik, anda juga perlu 

menjalankannya dengan nilai-nilai yang selaras dengan 
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spirit anda menjalankan tersebut. Bisnis anda menjadi 

sebuah ‘ladang spiritual’ untuk pertumbuhan jiwa anda. 

Pelanggan yang marah-marah bukan lagi 

sebuah ‘masalah’, namun sebuah tantangan dalam 

melakukan pelayanan. Naik dan turunnya 

perkembangan bisnis anda tidak lagi memberi anda 

senang-sedih, karena anda berpegang pada prinsip 

bahwa anda menjadikan bisnis anda sebagai media 

pelayanan pada Hyang Agung; jika bisnis anda maju, 

itu artinya anda sedang diberi tanggung jawab 

melayani lebih banyak orang, dan demikian pula 

sebaliknya jika bisnis anda bangkrut mungkin anda 

sedang dipersiapkan melakukan pelayanan dengan 

cara lain, di bidang bisnis lain. 

Bisa anda perhatikan di sini, tidak ada 

kepentingan personal dan personalisasi apapun lagi, 

baik dalam prosesnya maupun dalam meninjaklanjuti 

hasil-hasil yang di dapat. Phala yang anda alami pun 

adalah sebagaimana motivasi anda menjalankan karma 

tersebut, yaitu spirit pelayanan tadi. 

Jika anda masih sedih dan kecewa karena bisnis 

anda bangkrut dan anda masih senang-senang sendiri 

dan puas dengan diri sendiri semata saat bisnis anda 

maju, artinya anda belum sepenuhnya ada dalam spirit 
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pelayanan, namun masih berkubang dalam motivasi 

personal.  

Pengalaman anda, apa phala yang anda alami 

akan menjadi barometer yang jujur yang menjadi tolak 

ukur anda, apakah selama ini anda memang sudah ada 

dalam spirit pelayanan ataukah anda hanya 

membodohi diri sendiri.” 

Prof. Aswa hening dan tersenyum ke arah 

penanya tadi, “Sehingga sebenarnya, konsep 

pembebasan diri dari hasil perbuatan—dari 

pengalaman senang-sedih atas karma kita—konsep 

kerja dengan pelayanan tanpa pamrih, konsep 

merubah spirit atau motivasi melakukan sesuatu, 

semua kembali pada konsep awal Gita tentang 

mengenali perbedaan antara ‘Drama Mental’ dengan 

‘Keberadaan Absolut’.” 

Penanya tadi mengangguk-angguk tanda kalau 

dia paham dengan apa yang Prof. Aswa sampaikan, 

tapi beberapa detik kemudian dia mengernyitkan alis 

lagi, dan memunculkan pertanyaan lain, “Tapi, itu 

bukannya kita masih terikat dengan hasil perbuatan 

tersebut, masih dalam lingkaran sukses-gagal, kita 

hanya bebas dari pengalaman emosional dari sukses-

gagal tersebut?” 
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Prof. Aswa menunjukkan senyum khasnya lagi. 

“Memang. Bukankah dalam Gita Krishna tidak 

mengatakan ‘bekerjalah dengan cara ini maka kamu 

akan menang perang’, namun mengatakan 

‘berperanglah dengan cara ini maka kamu akan bebas 

dari akibat peperangan’ ini? Dan dalam konteks 

tersebut Krishna tidak bicara tentang akibat fisikal 

berupa kehancuran dan kematian, namun akibat 

emosional berupa senang-sedih, karena yang menjadi 

masalah sekaligus penyebab kedukaan Arjuna 

sebagaimana diungkapkan dalam Bab Pertama 

Bhagavad Gita adalah ketidakmampuannya 

menghadapi akibat emosional dari peperangan, akibat 

berupa rasa bersalah, rasa berdosa dan seterusnya?” 

Keduanya hening, sementara peserta lain masih 

menunggu lanjutan penjelasan. Sepertinya mereka 

masih menginginkan penjabaran lain. Atau mungkin 

seperti yang Prof. Aswa katakan, satu jawaban akan 

memunculkan seribu pertanyaan lain. 

“Satu hal yang perlu kita perhatikan, perlu 

berhati-hati adalah” Lanjut Prof. Aswa lagi, “jangan 

sampai kita menipu diri mengatakan kalau kita 

melakukan ‘kerja dilandasi spirit pelayanan’ padahal 

yang sedang kita lakukan adalah mengeruk 
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keuntungan pribadi dan menyebutnya pelayanan untuk 

menghibur diri semata. Karena itu penting kita melihat 

diri secara jujur sebelum, selama menjalan, dan setelah 

menerima hasil, apakah kita bereaksi berdasarkan 

kepentingan drama mental ataukah tetap tenang dan 

ikhlas dengan hasil apapun yang kita dapati.” 

Aku baru mau mencatat kalimat tersebut, namun 

Prof. Aswa sudah melanjutkan lagi. 

“Siklus Karma-Phala, atau gerak aktifitas dengan 

pengalaman yang dihasilkannya bisa dijelaskan secara 

psikologis. 

Saat kita melakukan sesuatu dengan dimotori 

oleh keinginan dan motivasi personal, maka kita akan 

cenderung menanggapi hasilnya dengan 

menggunakan keinginan awal kita sebagai tolak ukur. 

Sukses bisa menjadikan kita senang, lalu senang 

membuat kita takut kalau-kalau kesuksesan itu 

menghilang, atau bisa juga membuat kita sedih dan 

terpuruk karena tidak bisa menerima ternyata hasil 

yang kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita 

inginkan. 

Semua dinamika senang-sedih yang kita alami 

sebagai akibat dari perbuatan atau karma kita ini 
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kemudian akan memunculkan vasana atau kesan-kesan 

mental, menjadi memori jangka panjang di pikiran 

bawah sadar karena intensitas emosionalnya yang 

tinggi; semakin tinggi intensitas emosionalnya, semakin 

mengakar memori itu di pikiran bawah sadar kita. 

Sementara kita tau kalau manusia akan 

mengambil keputusan, menilai, memikirkan dan 

merasa semua didasari oleh memori, oleh gudang data 

yang disimpan di pikiran bawah sadarnya, yang tentu 

saja semakin kuat pengaruh sebuah data di pikiran 

bawah sadar maka akan semakin kuat pengaruhnya 

untuk menentukan pemikiran, perasaan dan perilaku 

kita ke depannya. 

Semua memori tersebut akan membuat ego 

membuat naskah drama dan peran baru untuk kita 

mainkan kemudian. 

Jika kita mengikuti naskah ini (lagi) dan 

menerima peran ini (lagi) maka itu artinya kita sedang 

berkubang di lingkaran karma-phala yang sama; kita 

akan melakukan sesuatu dengan cara yang sama, 

kemudian menghasilkan hasil yang sama, lalu akan 

menanggi hasil tersebut dengan cara-cara yang sama 

pula, dan demikian seterusnya kita akan berada di 
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lubang yang semakin dalam, yang kita gali sendiri 

untuk mengubur diri kita sendiri. 

Sebaliknya, spirit pelayanan akan membuat 

drama ego berkurang cengkeramannya, membuat 

anda tidak mudah terombang-ambing dalam 

pengalaman suka-duka, sehingga tidak banyak 

tersimpan vasana ‘menjebak’ dalam pikiran bawah 

sadar anda, dan tentu saja anda jadi lebih terbuka 

terhadap pilihan-pilihan baru bagaimana bereaksi 

terhadap sebuah situasi, bukan serta merta bereaksi 

dengan program otomatis. 

“Di titik ini, beraktifitas atau melakukan 

swadharma anda menjadi sebuah praktik spiritual 

sebab dalam aktifitas tersebut anda bisa melatih 

memurnikan motivasi kerja anda, melatih kesadaran 

anda agar janga mudah dibujuk ego dan agar semakin 

mantap dalam menghayati spirit kerja ala Krishna ini. 

“Tentu saja, melatih diri memurnikan motivasi 

kerja dari yang penuh kepentingan ego jadi dilandasi 

pelayanan tidak akan terjadi begitu saja, dan terlebih 

tidak akan terjadi dengan anda tidak melakukan kerja, 

dengan menjadi pertama di hutan! 
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“Anda hanya bisa melatih kemampuan anda 

menjadi pelaut dengan pergi berlayar, bukan dengan 

membaca buku tentang pelayaran, dan anda tidak 

akan langsung menjadi pelaut unggul dengan hanya 

sekali pelayaran, tapi dengan terus melatih diri di 

tengah badai.” 
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Wheel 13 

Meditasi Dalam Bhagavad 
Gita 

 

d	

 

Seorang pria berjambang panjang dan 

berpenampilan layaknya seorang hipster mengangkat 

tangan, kemudian segera bertanya setelah 

dipersilahkan oleh Prof. Aswa melalui gesturnya, 

“Kita tau kalau ada banyak sekali cara 

bermeditasi, lalu bagaimana dengan esensi meditasi 

dalam Bhagavad Gita?” 

Prof. Aswa tersenyum, mengangguk lalu mulai 

menjawab, “Ini menariknya sebuah pertanyaan. 

“Satu pertanyaan bisa memunculkan seribu 

jawaban, dan pada saat yang sama satu jawaban bisa 

memunculkan seribu pertanyaan berikutnya. Demikian 

seterusnya sampai-sampai kita tidak sadar sudah 

terjebak dalam lingkaran drama ego lainnya. 
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“Misalkan pertanyaan, ‘bagaimana cara meditasi 

dalam Gita?’ kemudian memunculkan satu jawaban, 

dan muncul lagi pertanyaan, ‘apakah itu benar-benar 

akan memberi saya pencerahan atau tidak?’, ‘lebih baik 

mana meditasi itu dibanding meditasi ini?’, demikian 

seterusnya sampai tidak jarang keputusannya, ‘oke, 

sepertinya saya tidak cocok dengan meditasi ini’ saat 

orang bersangkutan bahkan belum mencobanya. 

“Tapi memang demikian cara kerja pikiran, yang 

jika kesadaran kita mengikuti gerak pikiran maka kita 

akan menjadi seperti seekor hamster yang berlari-lari di 

lingkarannya sendiri atau seperti kucing yang mengejar 

ekornya sendiri, tidak akan pernah ada hentinya kecuali 

saat pikiran sudah menyerah karena lelah, detik itu. 

“Pada saat yang sama kita akan tenggelam 

dalam kebingungan demi kebingungan, tersesat dalam 

kabut kesimpulan dan.... anda bisa tebak sendiri apa 

yang akan terjadi berikutnya. 

“Meditasi dalam Bhagavad Gita adalah 

menghentikan pikiran kita agar tidak seperti hamster 

yang berputar dalam mainannya sendiri, atau kucing 

yang terus berlari-lari mengejar ekornya sendiri. 

“Caranya? Pusatkan pikiran pada satu titik!” 
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Pria tadi, yang dari penampilannya—kalung 

rudraksha melingkar beberapa kali di leher, kain 

dengan huruf-huruf India, pakaian serba putih, rambut 

panjang digulung di atas kepala seperti para pendeta 

India—sudah tidak asing dengan meditasi itu 

mendengarkan Prof. Aswa dengan muka datar. 

“Meditasi dalam Bhagavad Gita sesederhana itu 

saja,” Prof. Aswa melanjutkan, “Pusatkan pikiran pada 

ujung hidung, duduk dengan punggung tegak, dan 

jaga pikiran terpusat di satu titik itu selama mungkin. 

“Sekali lagi, poinnya adalah menjaga pikiran 

tetap terpusat di titik itu selama mungkin”. 

Prof. Aswa terhenti sejenak, berdiri tegap dan 

menjabarkan lagi, 

“Tentu saja, memusatkan perhatian pada ujung 

hidung—sebagaimana ditulis dalam Gita—hanya salah 

satu alternatif saja untuk mendisiplinkan pikiran agar 

bisa ‘duduk diam’. Satu dari sekian banyak alternatif 

dalam memberi pikiran ‘satu titik’ untuk diperhatikan 

agar dia tidak berkelana kesana-kemari, memainkan 

drama ini dan itu tidak henti-hentinya, dari satu judul 

drama ke judul lain, dari satu channel pikiran ke 

channel lain. 
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“Dan perhatikan ini—karena ini adalah bagian 

yang paling pentingnya—dengan anda duduk melatih 

diri memusatkan perhatian pada satu titik hanya 

awalnya saja, hanya pembiasaan diri, agar anda 

terbiasa berada dalam kondisi terfokus. 

“Tugas anda yang sebenarnya bukan hanya saat 

anda duduk meditasi itu, namun bagaiman menjadikan 

keseluruhan keseharian anda—dalam setiap aktifitas 

yang anda jalani—sebagai praktik meditasi. 

Bukan hal baru lagi kalau dalam keseharian kita 

senantiasa diganggu oleh kebiasan pikiran yang 

memerankan terlalu banyak drama tersebut. Bukan 

hanya ini merupakan kebiasaan yang bisa menuntun 

pada banyak kondisi mental yang tidak 

menyenangkan—stress, depresi, frustasi, kekawatiran 

berlebih, overthinking dan banyak lainnya—namun 

juga sangat menggangu kita dalam menjalankan 

swadharma atau kewajiban kita di berbagai bidang 

kehidupan. 

Misalkan saja; saat anak anda sedang asik 

bercerita tentang apa yang seharian dia alami bersama 

teman-temannya dengan antusias, anda bukannya 

mendengarkan dengan penuh perhatian namun malah 

asik memperhatikan tayangan drama mental anda 
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tentang politik, kebijakan publik, kondisi perekonomian 

dunia dan sebagainya. 

Saat anda seharusnya sedang fokus 

mengerjakan pekerjaan anda, namun pikiran anda 

malah tidak henti-hentinya menayangkan berbagai 

drama mental tentang kehidupan, tentang betapa 

membosankannya hidup anda, betapa cerewetnya 

atasan anda, betapa tidak menyenangkannya 

lingkungan kerja anda, betapa menyebalkannya 

customer anda dan seterusnya. Kinerja otak anda yang 

seharusnya bisa anda dedikasikan seratus persen untuk 

mengerjakan pekerjaan anda dengan sebaik-baiknya 

malah hanya tersisa separuhnya, karena separuhnya 

anda gunakan untuk mengatur tayangan mental anda 

sendiri. 

Secara silih berganti, satu drama ke drama lain, 

satu tayangan ke tayangan lain, dan semua ini akhirnya 

membuat kita asik berada dalam roller coaster emosi, 

dari satu kondisi emosional ke kondisi emosional lain 

mengikuti gambaran mental yang ditayangan di kepala 

anda itu. 

Wajar, jika manusia modern kemudian sangat 

takut sendiri dan berusaha sekuat yang dia bisa agar 

jangan sampai dia dibiarkan sendiri—hanya bersama 
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pikiran dan ber-episode-episode drama yang tak 

kunjung habis itu; mereka tidak nyaman dengan dirinya 

karena tidak tahan dengan berbagai tayangan drama 

mentalnya, karenanya senantiasa menyibukkan diri 

dengan berbagai hal, mulai dari browsing berbagai 

berita sampah di internet, menenggelamkan diri dalam 

berbagai macam kecanduan, menenggelamkan diri 

dalam tayangan televisi dan apa saja, asal jangan 

sampai mereka menyaksikan tayangan mentalnya itu. 

Sayangnya, mengobati tidak nyamannya 

dihantui pikiran sendiri dengan menenggelamkan diri 

dalam berbagai kecanduan tidak akan banyak 

membantu, karena itulah Krishna secara khusus 

menasehatkan sebuah cara meditasi—yaitu dengan 

memusatkan perhatian pada satu titik—berlatih 

mendisiplinkan pikiran agar tidak sibuk meloncat dari 

satu drama ke drama lain. 

Ini satu cara meditasi dalam Bahagavad Gita, 

meditasi untuk mendisiplinkan pikiran dari kenakalan 

dramanya. Teknik meditasi lain, menyatu dengan 

kehidupan yaitu bagaimana senantiasa terhubung 

dengan Sang Diri dalam setiap langkah anda, melalui 

Karma Yoga, Bhakti dan sejenisnya.” 
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Symphony 8 

Saat Sebuah Keputusan 
Diambil dengan Keberanian 

yang Benar 
 

d	

 

Saat ketakutan telah dilampaui, maka keputusan 

yang jernih akan menampakkan diri sebagaimana 

bayangan bulan yang akan terlihat jelas saat air 

kolamnya sudah tenang. Dan salah satu alasan yang 

membuat seseorang bisa melampaui ketakutannya 

adalah saat setumpuk alasan hasil rekayasa ego mulai 

tersingkirkan dan mulai muncul pertimbangan-

pertimbangan yang lebih menyentuh kenyataan. 

Ketakutan itu menipu, Arjuna telah 

mengalaminya. Tipuan pertamanya adalah saat 

ketakutan tersebut menampakkan diri sebagai 

kebijaksanaan. Bahkan 'Topeng Bijaksana' adalah 
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topeng andalan Sang Penakut dalam diri, yang selalu 

bisa mengelabui diri sendiri dan orang lain. 

Tapi, ilusi dan kabut ketakutan tersebut sudah 

lenyap. Cahaya kebijakan Krishna sudah mengusirnya 

dari dalam diri Arjuna. Kakalutan pikirannya sudah 

tersingkirkan, kemantapan hati sudah tumbuh kuat. 

Tapi bukan asal kemantapan hati yang menjebak. 

Kemantapan hati Arjuna sekarang adalah kemantapan 

hati seorang Yogi. 

Di pikirannya, kemantapan hati itu menjelma 

sebagai pemahaman yang benar, menggantikan 

kebenaran yang dipaksa-paksakan agar nampak benar 

dengan dibenar-benarkan melalui berbagai alasan 

yang juga dipaksakan. Pemahan ini adalah bentuk 

penguasaan Yoga, dan sidhi yang dihasilkan dari 

penguasaan Yoga ini adalah kemampuan melihat 

segala hal dengan cara berbeda, bukan hanya melihat 

permukaanya dan terus mengambang di sana, namun 

melihat jauh ke dalam dan memahami hakikatnya. 

Duryodana dan keseratus saudaranya, Kakek 

Bhisma, Guru Drona, seluruh prajurit Bharata yang saat 

ini sedang berkumpul untuk berperang dan seluruh 

peperangan yang hendak terjadi ini merupakan hal 

yang sama sekali berbeda bagi Arjuna. 
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Arjuna mampu melihat semua hal di luar dirinya 

berbeda karena dia telah mampu melihat dirinya 

dengan cara berbeda. Seseorang yang melihat secara 

mendalam ke dalam dirinya, bukan hanya 

mengambang di permukaan karena takut menyelam 

akan melihat dunia dan kehidupan juga dengan jauh 

lebih mendalam.  

Arjuna telah melakukan hal tersulit yang bisa 

dilakukannya, mengakui ketakutannya sendiri, melihat 

kelemahan di dalam dirinya, dan Krishna telah 

menuntut Arjuna untuk terus menatap bagian-bagian 

diri yang mendalam itu sampai Arjuna menemukan tipu 

daya ketakutan yang membuatnya memiliki 

pertimbangan-pertimbangan bijak—pertimbangan 

yang membuatnya enggan berperang. 

"Maafkan aku, Krishna" kata Arjuna dengan lirih 

pada ipar dan guru yang telah mendatangkan badai 

perubahan tersebut. 

"Tidak, sahabatku," Krishna segera menyahut, 

"Bukan padaku, namun pada dirimu sendiri lah kau 

harus meminta maaf— karena kau telah 

memperlakukan dirimu dengan segala kelemahan ini, 

meski kau tidak menyadarinya." 
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Sebuah senyum kecil mengembang di bibir 

Arjuna. Tangannya kembali dicakupkannya di dada 

dengan kepala tertunduk, entah sedang memohon 

maaf pada Krishna, pada dirinya atau pada Kuruksetra. 

Arjuna mengambil panah Gandhiva anugerah 

Dewa Siwa kembali. Dia menggenggamnya dengan 

erat, memandangnya dengan tajam, lalu mengalihkan 

pandangan tersebut ke arah Krishna. Krishna 

mengangguk, mengerti kalau Arjuna telah siap melaju 

ke medan perang. 

Sang Kusir kemudian memecut kudanya. 
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Wheel 14 

Kesimpulan Sesi Pertama 
 

d	

 

 “Saya akan menyimpulkan diskusi kita hari ini 

dengan kesimpulan Sanjaya, ‘dimanapun ada Khrishna 

dan Arjuna, maka di sana akan selalu ada 

kemenangan’. 

"Kalimat ini mengandung pesan mendalam, 

sederhana dan sekaligus sangat penting tentang 

bagaimana kita menjalani kehidupan; kita bisa melihat 

bagaimana kita menjalani kehidupan berdasarkan ada 

di pihak manakah kita dalam Medan Perang Bangsa 

Kuru. 

"Apakah ada di pihak Duryodana yang buta 

oleh berbagai ambisi karena terus menerus menerima 

bujukan licik drama mental dan realitas personal yang 

dimilikinya? 
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"Atau, di pihak Arjuna—yang merupakan simbol 

daya upaya—dan Khrishna yang—adalah simbol 

kebijaksanaan—sebagai penasehatnya? 

"Jadi, siapa yang menjadi penasehat harian 

anda?” 

Baik peserta dan pembicara hening beberapa 

saat. 

Para peserta sepertinya tengah melakukan 

perjalanan masing-masing ke dalam dirinya, mencoba 

merenungi sebanyak apa mereka selama ini telah 

tenggelam ke dalam drama mentalnya, sebanyak apa 

bisikan Shakuni selama ini telah mengantarkannya 

pada perang demi perang kehidupan dan perang 

dalam diri yang tidak kunjung surut dan menyisakan 

hanya luka, ketidakpuasan, keluhan dan tekanan-

tekanan hidup yang sebenarnya tidak perlu mereka 

alami, seandainya saja mereka membiarkan sejenak 

Khrishna dalam diri mereka menuntun perjalannya. 

Prof. Aswa melanjutkan lagi, 

“Tubuh fisik kita memang hidup dalam dunia 

fisik, berinteraksi dengan berbagai hal eksternal, 

namun bagaimana kita mengalami dunia eksternal 

tersebut sangat ditentukan oleh dunia internal kita, 
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ditentukan oleh peran yang kita mainkan, peran yang 

diberikan ego kita sendiri—dan kita terima tanpa sadar. 

“Karenanya tidak heran jika beberapa orang 

mengalami satu kejadian yang sama secara eksternal 

namun mengalami pengalaman internal yang berbeda. 

“Kita hidup dalam dunia nyata, dalam realitas 

yang menjadi real karena kita meyakininya sebagai 

real, dan lagi-lagi keyakinan itu diberikan oleh ego kita 

sendiri, diberikan oleh semua data yang diolah ego kita 

dan digunakan untuk membentuk konsep ‘aku 

adalah...’ 

“Inilah kenapa Krishna menasehatkan pada 

Arjuna untuk mengenali siapa sejatinya Dia, mengenali 

Identitas Sejati diri-Nya yang kemudian akan 

membuatnya memahami Realitas Absolut, bukan malah 

terus menerus terjebak dalam identitas personal yang 

dibatasi ego dan berkubang dalam realitas subjektif 

yang sempit. Terjebak dalam berbagai ‘Drama Mental’ 

yang skenario, peran dan alur ceritanya semua ditulis 

oleh ego. 

“Tapi tentu saja, bukannya Krishna 

memperkenalkan spiritualitas ‘anti ego’ karena Krishna 

tau betul kalau ego pun memiliki peran dan fungsinya 
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sendiri dalam kehidupan sebagai manusia dengan 

segala dinamika dan tanggung jawab (swadharma) 

yang mengikutinya. 

Krishna tidak mengajarkan kalimat ‘Pergilah ke 

hutan dan jadi pertapa', atau 'dunia ini ilusi semata jadi 

tinggalkan saja!’. 

“Sebaliknya, Krishna menyuruh Arjuna, 'Lakukan 

kewajibanmu sebagaimana mestinya—sebagai manusia 

biasa—namun jangan pernah biarkan ego yang 

memegang tali kekang karena Sang Dirilah yang harus 

memegang kendali terhadap ego dan dinamika 

kehidupanmu. Jangan dibalik. 

“Krishna tidak menyuruh Arjuna untuk pergi ke 

hutan, menjadi pertapa dan selamanya meninggalkan 

kehidupan duniawi, malah menyuruh Arjuna untuk 

menjalani kewajiban sebagai seorang ksatria, namun 

dengan jiwa seorang Yogi. 

“Krishna hanya menuntun Arjuna agar tidak 

terjebak dalam belantara ego yang membingungkan 

dan menyesatkan, tidak pula terpenjara di sana 

sehingga membuat kita buta akan Kebenaran Absolut 

karena terlalu asik membenar-benarkan kebenaran 

subjektif. 
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“Bukan dengan jalan mengingkari dan menolak, 

namun dengan menari bersama. Baik itu kehidupan 

maupun diri. Krishna mengajak Arjuna untuk melihat 

gambaran yang lebih luas dan hidup dan menyadari 

kuasa yang lebih besar dalam diri. 

“Krishna sadar betul kalau banyak dari kita 

melewatkan waktu dalam dunia internal, melewatkan 

waktu dengan mendengarkan dan menjalani drama 

mental karangan ego kita, karenanya Dia menyuruh kita 

untuk berhati-hati dengannya agar jangan sampai kita 

malah dipenjarakan dalam panggung drama ego itu 

dan melupakan Kesejatian. 

“Mengurangi waktu terlelap dalam daya 

hipnotis drama internal kita juga akan memberi kita 

lebih banyak waktu untuk mengalami kehidupan 

eksternal sepenuhnya, dengan optimal dan totalitas. 

Menjadikannya lebih 'hidup' untuk dialami. 

“Menyadari Diri sejati dan Realitas Absolut di 

balik peran dan drama mental adalah fondasi yang 

diberikan Krishna untuk kita jadikan pegangan hidup, 

yang mana kemudian kesadaran itu kita aktualisasikan 

dalam dunia kerja dan kehidupan personal kita sebagai 

manusia, dan hal ini akan membuat kita memiliki 

performa kehidupan material yang lebih baik tanpa 
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kehilangan fokus terhadap Sang Kesejatian. Dan dalam 

prosesnya, tentu ego yang sifat dasarnya ‘licik’ seperti 

Shakuni akan mengelabui kita dengan banyak cara, 

karenanya Krishna menjelaskan panjang lebar pula 

tentang sifat-sifat pikiran, sifat-sifat kesadaran murni, 

kesadaran yang didorong kegelapan dan cahaya serta 

penjelasan psikologis  lainnya. 

“Depresi, stress, pertikaian antara suami-istri, 

antara teman, antara relasi bisnis, kebingungan, 

kesalahan dalam mengambil keputusan, konflik batin, 

dan sederet masalah lain—mulai dari masalah 

individual, interpersonal, nasional sampai masalah 

global—ditentukan oleh drama apa yang dimainkan 

ego anda, peran apa yang diberikan ego anda pada 

anda, dan tentu saja apakah kemudian bisikan Krishna 

atau bujukan Shakuni yang anda dengarkan dalam 

meninjak lanjuti masalah itu akan menentukan apakah 

masalahnya makin runyam atau akan terselesaikan.” 

Prof. Aswa menghela nafas panjang, nampak 

dari wajahnya dia sedang mencari kata-kata berikutnya 

untuk diucapkan. 

“Jadi, demikian kesimpulan yang bisa saya 

sampaikan. Namun bukan kesimpulan saya yang 

penting, karena sekarang, yang perlu anda lakukan 
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adalah, kesimpulan apa yang bisa anda dapat dari 

diskusi kita ini yang berguna untuk anda sendiri, untuk 

membantu menjadikan kehidupan anda lebih baik dan 

membantu meningkatkan kesadaran spiritual anda.” 

 “Dan lebih penting dari itu, jangan biarkan 

Shakuni yang menyimpulan. 

“Sampai jumpa dalam sesi kedua besok. 

"Terimakasih, dan selamat malam.” 

Prof. Aswa tersenyum, mencakupkan tangan di 

dada dan undur diri dari panggung. Dan di kepalaku 

dihampiri kalimat, Jadi kesimpulan apa yang bisa aku 

ambil dan manfaatkan untuk kehidupan personalku dari 

semua penjelasan dan cerita ini? 

Beberapa peserta mulai berdiri, ada yang 

bersiap meninggalkan ruang seminar, ada yang menuju 

ke depan untuk menyalami sang pembicara. Aku, 

hanyut dalam pertanyaan tadi, 

Jadi kesimpulan apa yang bisa aku ambil dan 

manfaatkan untuk kehidupan personalku dari semua 

penjelasan dan cerita ini? 
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EPILOG 
 

	

 (Kantor Chamber Psycholgy Consultant) 

Aku sedang duduk di kantorku seperti biasa 

sambil memeriksa progress salah satu klien yang akan 

datang lagi dua jam ke depan. Sudah tiga sesi berlalu 

dan sudah ada progress yang cukup membuat kami 

berdua puas. Sambil tersenyum merasakan kepuasan 

yang kami berdua capai, ada kepuasan lain yang 

muncul dalam diriku, kepuasan terhadap diriku sendiri. 

Aku meletakkan semua berkas di atas meja kerja 

eleganku, duduk memutar kursi ku yang mengingatkan 

akan betapa nyamannya dia diduduki, lalu memandang 

keluar ke jendela, memandang keramaian lalu lintas di 

jalan raya, di bawah sana dari ruanganku yang berada 

di lantai delapan. Aku memperhatikan kerumunan lalu 

lintas yang selalu macet itu sebagai sebuah ekspresi 

keindahan, lalu pandanganku terarah ke kumpulan 

gedung yang menjulang tinggi. 
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Manusia sedang menjalani kehidupannya, 

seperti seorang anak kecil yang bermain peran sebagai 

pahlawan super. 

Dan pikiranku merenungi betapa besar 

pencapaian yang sudah aku capai dalam hidupku. Aku 

punya perusahaan konsultasi psikologi ku sendiri, 

perusahaan yang berjalan dengan sangat baik. Aku 

puas karena di perusahaan ini aku bisa membantu 

demikian banyak orang, mulai dari individu yang 

membutuhkan penyelesaian atas masalah-masalah 

kehidupannya, para CEO yang kebingungan di tengah 

gemilangnya karir yang sudah dicapainya, mereka yang 

merasa kehilangan dirinya sendiri karena melakukan hal 

yang mereka tidak ingin lakukan dan selalu tenggelam 

dalam kondisi emosional yang tidak ingin mereka 

rasakan. Aku juga membantu banyak perusahaan besar 

untuk mengembangkan etos kerja yang akan membuat 

mereka menikmati pekerjaan seperti mereka menikmati 

liburan dan di saat yang sama mendapatkan 

peningkatan kinerja yang signifikan. Tentu saja, 

puluhan pegawai di kantorku yang sudah aku anggap 

temanku sendiri, yang bukan hanya mendapat 

penghasilan yang layak di sini namun juga mendapat 

kesenangan yang membuat mereka senang berlama-

lama di kantor. 
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Hidupku, sudah jauh lebih memuaskan 

dibanding yang pernah aku harapkan. Dan aku salah 

satu perubahan kecil yang aku lakukan adalah, 

merubah tujuanku dalam berkarir dari yang tadinya 

untuk mengumpulkan sebanyak mungkin uang ke 

menebar sebanyak mungkin kebahagiaan dalam 

kehidupan. 

Bisa dibilang aku bahkan sama sekali tidak lagi 

berpikir tentang uang. Aku mencoba meyakini kalau 

uang yang aku butuhkan akan didatangkan sendiri 

padaku oleh keberlimpahan semesta, asalkan aku 

siapkan wadahnya. Aku hanya ingin menjadi lilin kecil 

yang menebar sebanyak mungkin cahaya semampuku, 

aku ingin hidupku menjadi jawaban atas orang yang 

berdoa memohon penerangan dalam gelapnya 

kehidupannya. Dan tentu saja, sambil berusaha 

menebar kebahagiaan seluas-luasnya pada sebanyak 

mungkin orang yang didatangkan dalam kehidupanku, 

aku merasakan kebahagiaan semua orang itu 

berkumpul menjadi satu dalam diriku, yang anehnya, 

semakin aku berusaha membahagiakan orang lain, 

semakin bahagia jadinya aku. 

Dan jangan pernah berpikir ini hal yang mudah. 

Karena menjaga motivasiku tetap murni adalah sebuah 
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hal yang lebih dari sekedar menantang. Tapi, bukankah 

itu Yoga dalam kehidupanku? 

Aku tidak mau memiliki tujuan yang terdengar 

mulia—menebar kebahagiaan seluas-luasnya dan 

sebanyak-banyaknya—tapi hanya sekedar akal-akalan 

akalku sendiri untuk melayani kepuasan egoku. Aku 

tidak mau menjadikan orang lain sebagai sarana 

untukku membahagiakan diriku sendiri, namun ini 

memang demi mereka dan demi kehidupan itu sendiri. 

Sayang, tembok pemisah antara keduanya lebih tipis 

dari selembar kertas, dan aku perlu menjaga 

kewaspadaan diri agar jangan sampai salah 

membedakan. 

Tentu kalian sudah tau, dari mana prinsip ini aku 

dapatkan; sebuah ruang seminar yang aku ikuti tiga 

tahun lalu saat aku masih mahasiswa magister psikologi 

yang sebenarnya sedang membutuhkan bantuan 

seorang psikolog. Percakapan di ruang seminar itu 

begitu menyentuhku, dan tentu tidak serta merta 

langsung merubah kehidupanku detik itu juga, dan 

tentu ada upaya keras yang perlu aku lakukan—upaya 

untuk mendisiplinkan diri, mengamati diri dari segala 

pengaruh drama mental dan peranan egonya—

sebagaimana dinasehatkan Krishna, liarnya pikiran 
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hanya bisa ditanggulangi dengan pembiasaan terus 

menerus. Dan salah satu hal yang sangat aku syukuri 

dalam kehidupanku adalah melatih semua itu. 

Tanpanya, aku mungkin tidak akan ada di posisi ini, 

tidak akan sebahagia ini sekarang. 

Bhagavad Gita, sebuah percakapan di medan 

perang yang merupakan bagian dari epos peperang 

berdarah Keluarga Bharata, telah mendatangkan 

kedamaian yang demikian besar dalam hidupku, jauh 

lebih besar dari yang aku kira. 

Setelah sekian lama, setelah tiga tahun seminar 

tentang Aplikasi Bhagavad Gita dalam Psikologi 

Modern itu, aku baru sadar, Krishna yang sepintas 

menyuruh Arjuna untuk berperang telah menjadi 

nasehat yang juga mengakhiri konflik berkepanjangan 

antara aku dengan diriku sendiri, dan kemudian tanpa 

disangka-sangka mengakhiri konflik antara aku dengan 

kehidupanku. 

Sebuah patung Sri Krishna yang sedang 

memainkan serulingnya aku pajang di salah satu 

pojokan ruanganku, dekat sofa dimana aku biasanya 

melakukan konsultasi dengan klien-klienku atau 

menerima tamu. Bukan karena aku sekarang menjadi 

seorang yang menganut Hindu atau mengikuti salah 
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satu sektenya—kemudian mulai memakai jubah aneh, 

menggunduli rambut dan seterusnya, lagi pula Krishna 

sendiri mengatakan bukan itu poin ajarannya, bukan 

kemana kamu lari atau baju apa yang kamu gunakan 

namun bagaimana sikap mentalmu—namun untuk 

mengingatkan diriku sendiri tentang nasehat Krishna 

pada Arjuna di medan perang. 

Ah, pikiranku mulai menerawang kemana-mana 

lagi. Aku menarik nafas panjang lalu 

menghembuskannya sambil memperhatikan udara 

yang melewati kedua lubang hidungku. Dan 

perhatianku kini terarah pada panggung pikiranku, 

memperhatikannya, menerima dinamikanya—karena 

memang itulah tugas keberadaanya—lalu tersenyum 

padanya dan seluruh komponen diriku. 
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