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Abstrak 
 
Naskah Mantra ditulis pada lontar dengan menggunakan aksara Bali berbahasa Jawa Kuna 
dan Sansekerta. Meskipun informasi penulisan maupun penyalinan naskah belum ditemukan 
secara jelas, namun dapat diketahui bahwa teks berisi manifestasi Siwa ke dalam segala 
bentuk, baik makrokosmos maupun mikrokosmos. Inti ajaran menjabarkan tentang segala 
bentuk manifestasi tersebut kepada Sang Kumara. Penelitian ini merupakan kajian awal 
dengan menempatkan teks Mantra sebagai objek untuk menguraikan bagaimana unsur-unsur 
ajaran yang terdapat di dalamnya. Penelitian akan dikaji berdasarkan metode fenomenologi 
dengan eksplorasi pengetahuan filosofi. Tujuan penelitian adalah menguraikan unsur-unsur 
ajaran yang terdapat dalam naskah Mantra. Kemaknawian penelitian ini dapat memberikan 
pengetahuan tentang wacana ajaran pada masa naskah Mantra ada dan memberikan wawasan 
bahwa bangsa Indonesia telah memiliki karya cipta pemikiran tentang hubungan manusia, 
alam semesta, dan Tuhan sebagai salah satu sumber kearifan lokal yang berpotensi. Sumber-
sumber kearifan lokal semacam ini tetap memiliki relevansi bagi gerak perkembangan dinamika 
sosial budaya hingga saat ini. Hasil penelitian sementara adalah bahwa naskah Mantra 
merupakan karya sastra didaktis yang berisi ajaran filsafat bersifat religius atau ilmu 
keagamaan (Hindu). Unsur ajaran di dalamnya memberikan pengetahuan tentang 
kesempurnaan kehidupan di alam semesta beserta isinya dan bahwa manusia dapat mencapai 
kesempurnaan dirinya sehingga paham akan tugas hidupnya di dunia berdasarkan ajaran 
kesempurnaan hidup menurut pandangan budaya Jawa Kuna, khususnya dalam naskah 
Mantra. 
 
Kata Kunci: naskah Mantra, Ajaran, fenomenologi-filosofis, kesempurnaan hidup. 
 
 
 
 
A.  Pendahuluan 

Naskah Mantra ditulis pada lontar dengan menggunakan aksara Bali berbahasa 
Jawa Kuna dan Sansekerta. Informasi tahun penulisan maupun penyalinan naskah 
belum dapat dipastikan secara jelas. Nama penulis atau penyalinnya pun masih samar. 
Akan tetapi pada bagian akhir naskah, terdapat keterangan tentang jabatan pemilik 
naskah, Jro Mangku Panataran Agung tanpa penyebutan nama, seperti berikut “…, 
lontar iki druwe jro maŋku panataran aguŋ (lontar ini milik Jro Mangku Panataran 
Agung)” (lempir 23b).  
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Berdasarkan keterangan A.A. Gde Alit Geria (Perpustakaan Nasional RI) dalam 
pengantar mikrofilm lontar tersebut, bahwa dari bentuk, corak tulisan, dan bahan yang 
digunakan serta penyebutan jabatan pemilik naskah dapat dipastikan bahwa naskah 
tersebut merupakan produk Bali. Demikian pula dengan judul naskah, masih perlu 
diteliti lebih lanjut. Sebab berdasarkan data yang terlekat pada lontar terdapat dua 
keterangan yang digunakan untuk menyebutkan nama naskah tersebut. Pertama, pada 
kulit sampul di luar teks sebagai penunjuk nomor koleksi milik FSUI tertulis kata 
Mantra. Kedua, pada bagian akhir lontar disebutkan bahwa naskah ini disebut “…, iti 
bhūwana saŋkṣepa… (ini Bhuwana Sangksepa)” (lempir 23b). Meskipun penepitian ini 
tidak akan mempersoalkan tentang tahun penulisan maupun penyalinan, serta judul 
yang menjadi nama naskah, namun dari epilog di dalamnya dapat diketahui bahwa teks 
berisi tentang ilmu pengetahuan suci tentang ritus pemujaan, keteguhan pelaksanaan 
yoga, disiplin mengucap kata om sebagai tindakan untuk memperoleh suatu tujuan. Ilmu 
pengetahuan suci itu diawali dengan pembabaran asal mula penciptaan dunia dengan 
segala isinya, hingga keduanya dalam keadaan dan keberadaan yang sempurna.  
 

   

“…, iti bhūwana saŋkṣepa… (ini Bhuwana Sangksepa)” (lempir 23b) 
 

Secara keseluruhan ilmu pengetahuan suci tersebut disampaikan oleh Bhatara 
Śiwa kepada anaknya, sang Kumara sebagai sebuah ajaran bahwa apa yang terdapat di 
alam semesta, bhuwana agung (makrokosmos) terdapat pula dalam diri manusia, 
bhuwana alit (mikrokosmos). Keduanya merupakan manifestasi Śiwa. Inti ajaran 
menjabarkan tentang segala bentuk manifestasi tersebut kepada Sang Kumara dan 
pencapaian moksa sebagai tujuan kesempurnaan hidup manusia. Persoalannya adalah 
bagaimana ajaran tersebut dijabarkan dan bagaimana pula cara untuk mencapai moksa 
tersebut, sehingga dapat dipahami bahwa keadaan dan keberadaan makrokosmos dan 
mikrokosmos memiliki kesempurnaan yang sama dalam kesadaran diri manusia. Hal 
itulah yang akan dikaji dalam penelitian ini berdasarkan metode fenomenologi dengan 
eksplorasi pengetahuan filosofi (Hindu).  

Penelitian ini merupakan kajian awal dengan menempatkan teks Mantra sebagai 
objek untuk menguraikan bagaimana unsur-unsur ajaran yang terdapat di dalamnya. 
Tujuan penelitian adalah menguraikan unsur-unsur ajaran yang terdapat dalam naskah 
Mantra. Kemaknawian penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang wacana 
ajaran pada masa naskah Mantra ada dan memberikan wawasan bahwa bangsa 
Indonesia telah memiliki karya cipta pemikiran tentang hubungan manusia, alam 
semesta, dan Tuhan sebagai salah satu sumber kearifan lokal yang berpotensi. Sumber-
sumber kearifan lokal semacam ini tetap memiliki relevansi bagi gerak perkembangan 
dinamika sosial budaya hingga saat ini.  
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B.  Pembahasan 

Menghadapi teks Mantra (Bhuwana Sangksepa) yang berisi kisah ajaran tentang 
ilmu pengetahuan suci yang diajarkan Bhatara Śiwa kepada sang Kumara, 
mengantarkan sebuah pandangan fenomenologi untuk menguraikannya. Sebab dalam 
ajaran tersebut diuraikan bahwa alam semesta (makrokosmos/bhuwana agung) sebagai 
sebuah gejala atau fenomena yang berada di luar diri manusia merupakan sebuah 
realitas yang berada dalam diri manusia (mikrokosmos/bhuwana alit). Akan tetapi hal 
itu dapat diketahui bila manusia memiliki kesadaran murni melalui tindakan yoga 
(semedi) hingga mencapai moksa1. 

Fenomenolog Edmund Husserl (1859-1938) menyatakan pandangannya bahwa 
sebuah gejala atau fenomena merupakan suatu bukti atau fakta yang dapat diperoleh 
tidak hanya dari dunia kultur dan natural, tetapi juga dunia ideal, seperti tentang 
kesadaran hidup. Bagi Husserl (1962), pengalaman manusia yang konkret dengan sudut 
pandang terlibat di dalamnya dan penuh penghayatan terhadap sebuah objek, dapat 
menjelaskan tentang objek itu sendiri sebagai sebuah realitas. Ia menyebutkan 
pandangannya tersebut sebagai fenomenologi pengalaman, yaitu mengacu pada apa 
yang dihasilkan oleh kegiatan dan susunan kesadaran manusia. Adapun kesadaran itu 
terarah pada realitas, bersifat “intensional”, yakni realitas menampakkan dirinya sendiri. 
Pendekatan ini berhubungan dengan pandangan pribadi mengenai dunia dan penafsiran 
mengenai berbagai kejadian yang dihadapinya. Pendekatan tersebut mencoba 
memahami kejadian fenomenal yang dialami individu tanpa adanya beban prakonsepsi 
dengan mengungkapkan intuitif atas esensi-esensi sebagai hakikat sebuah realitas 
kejadian tersebut. Lebih jauh lagi Husserl (1962) mengungkapkan bahwa setiap objek 
memiliki hakikat, dan hakikat tersebut berkomunikasi kepada manusia, jika manusia 
membuka diri kepada gejala-gejala yang diterimanya.  

Oleh karena itu, pendapat Husserl dianggap tepat untuk mengkaji teks Mantra 
sebagai objek penelitian yang mengungkap sebuah realitas kehidupan dalam ajaran ilmu 
pengetahuan suci sebagai pedoman untuk mencapai moksa. Pemahaman ilmu 
pengetahuan suci tersebut (mencapai moksa) dapat dikuasai apabila seseorang 
melaksanakan yoga semedi, yaitu sembahyang batin dengan menetapkan, memusatkan, 
dan mengheningkan cipta hingga dapat mencapai bersatunya Atman dengan Brahman di 
dalam dirinya. Seseorang yang dapat menyerahkan dirinya dengan jalan kelepasan 
tersebut, maka ia tidak akan mengalami kelahiran kembali (terlepas dari segala 
penderitaan). Sang hyang Kumara dianjurkan untuk melaksanakan hal itu, seperti dalam 
kutipan berikut:  

                                                 
1 Dalam PANCA SRADHA, moksa merupakan Keyakinan terhadap bersatunya Atman dengan Brahman. 

Tujuan hidup umat Hindu ialah mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin (moksartham jagadhita). 
Kebahagiaan batin yang tertinggi ialah bersatunya Atman dengan Brahman yang disebut Moksa. Moksa 
atau mukti atau nirwana berarti kebebasan, kemerdekaan atau terlepas dari ikatan karma, kelahiran, 
kematian, dan belenggu maya/ penderitaan hidup keduniawian. Moksa adalah tujuan terakhir bagi umat 
Hindu. Dengan menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari secara baik 
dan benar, misalnya dengan menjalankan sembahyang batin dengan menetapkan cipta (Dharana), 
memusatkan cipta (Dhyana) dan mengheningkan cipta (Semadhi), manusia berangsur-angsur akan 
dapat mencapai tujuan hidupnya yang tertinggi ialah bebas dari segala ikatan keduniawian, untuk 
mencapai bersatunya Atman dengan Brahman. 
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…, yogāŋaranya, wnaŋ tamtamā nama ŋ dadyakěna mokṣan, ya tika tapwan ta 
wthu nira, …, ro winira tanwan Saŋ Hyaŋ Kumara, ndan saha pañcopacara śarā, 
ŋdakaŋ liŋnira, pakwan ring bhaṭa- (lempir 1a.2) 

ra manasśa ndeha purwwantat, …. (lempir 1a.3) 
 

Bhatara Śiwa membabarkan bahwa pendalaman penetapan, pemusatan, dan 
pengheningan cipta tersebut merupakan jalan untuk mengenali diri sebagai wujud 
bhuwana alit dari alam semesta (bhuwana agung). Pengenalan tersebut diawali dengan 
kisah bahwa tidak ada segala sesuatu, tidak ada cahaya, tidak ada angin, tidak ada bulan, 
matahari, bahkan angkasa yang mengemban semua pun tidak ada (lempir 2a.1). 
Kemudian dikisahkan terjadinya segala sesuatu, berasal dari alam niskala yang diawali 
dengan adanya gema, hingga kisah penciptaan dunia (alam semesta) dengan segala 
isinya. Gema dari alam niskala tersebut menghadirkan matahari dan bulan 
(suryacandra), muncullah tanda (bindu/windhu), lalu terdapat bulan setengah 
(ardhacandra). Setelah bulan setengah, muncullah segala sesuatu (wiśwa, meliputi 
semua yang bersifat universal), lahir tiga huruf suci (tri aksara: A-U-M), rumus suci 
khusus lima suku kata (pañcabrahma: sa-ba-ta-a-i)2. Berawal dari pañcabrahma 
lahirlah rumus suci (mantra) yang terdiri atas lima suku kata (pañcāksara: 
namośiwāya3), kemudian seluruh suku kata (sarwwāksara), dan ilmu-ilmu pengetahuan 
tentang penggunaan suku kata suci (swarawyañjana) (lempir 2a.2-3b.3), seperti dalam 
diagram berikut.  

 

 
 

Segalanya yang terjadi dari alam immaterial (niskala) tersebut masih bersifat 
sangat halus. Itulah awal mula pertama-tama dahulu, berawal dari munculnya nada 
suara yang bergema. Kemudian dari kedalaman gema yang berasal dari alam niskala 
yang terdalam tersebut terwujud bhuwana (dunia/bumi). Selanjutnya golongan semua 
dewa dan makhluk jantan yang berasal dari bhatara dan bhatari (lempir 2a.2-2b.1).  

Selanjutnya dijabarkan tentang sapta loka (tujuh dunia/alam), yaitu bhur-, 
bhuwah-, swah-, maha-, jana-, tapa-, satyaloka. Urutan saptaloka dapat dilihat seperti 
dalam diagram berikut.  

 
                                                 
2 Zoetmulder, 2006: 752 
3 Zoetmulder, 2006: 753. Soebadio menyebutnya dengan namaśivaya berdasarkan pembahasan pada 

naskah Jñānasiddhânta (198530). 
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Saptaloka tersebut merupakan tempat yang terhampar di alam semesta sebagai 
realitas bhuwana agung (makrokosmos) yang dijadikan hunian berbagai makhluk, 
termasuk dewa-dewa (lempir 16a.1-3). Sesuai dengan tingkatannya saptaloka dapat 
dilihat dalam diagram berikut.  

 

 
 

Ketujuh loka tersebut terdapat pula dalam tubuh manusia yang berawal dari nabi 
(titik pusat), wtěŋ (perut), ati (hati), kantamula (tenggorokan), caŋkěm (mulut), iruŋ 
(hidung), dan sirah (kepala). Sesuai dengan yang terdapat pada lempir 16a.2-16b.1 
ketiganya dapat disejajarkan seperti dalam diagram berikut.  
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Di samping itu Bhatara Śiwa juga menguraikan tentang sapta sagara (tujuh 
samudra) dengan nama-nama aliran sungai sesuai yang terjadi sebagai sebuah realitas 
bhuwana agung, yaitu sungai narmada, sindu, gangga, saraswati, jharawati, 
srestanadi, dan śiwanadi. Sungai-sungai tersebut juga terdapat dalam tujuh 
personifikasi dalam tubuh, yaitu manah (budi), buddi (pikiran), kantamula 
(tenggorokan), jihwa (lidah), nayana (mata), talinga (telinga), dan wunwun (ubun-
ubun). Pada lempir 18a.2-3 keduanya disejajarkan seperti dalam diagram berikut.  

 

 
 

Personifikasi-personifikasi tersebut secara keseluruhan merupakan manifestasi 
Bhatara Śiwa sendiri sebagai Paramaśiwa (Dewa yang tertinggi) yang memancarkan 
cahaya dirinya dengan melakukan penjelmaan-penjelmaan pada setiap benda. Pancaran 
cahayanya itu terwujud pula dalam bentuk gunung-gunung, pulau-pulau, tujuh lapisan 
bawah tanah, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu terdapat juga kesejajarannya dalam 
tubuh manusia4. Bahkan wujud dewa-dewa disebutkan pula sebagai manifestasi 
Paramaśiwa. Pada lempir 12a3-12b.1-3 nama-nama dewa yang disebutkan sebagai 
perwujudannya adalah Bhatara Kama, Bhatara Wiśwa, Bhatara Krodha, Bhatara 
Mrětyu, Bhatara Kala, Bhatara Dharmma, Bhatara Satya, Bhatara Śaŋkara, Bhatara 
Paśupati, Bhatara Brāhmā, Bhatara Wisnu, Bhatara Iśwara, Bhatara Purusa, Bhatara 
Śiwa, Bhatara Nirbbāna, dan Bhatara Nirāsraya. Perwujudan tersebut untuk 

                                                 
4 Data tersebut akan digunakan dalam penelitian lanjutan. 
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menggambarkan keberhasilan tataran keadaan dan keberadaan kesadaran manusia yang 
melaksanakan yoga semedi. Misalnya manusia yang telah mencapai Nirbbāna 
merupakan seseorang yang tidak lagi berbadan (dalam kesadaran pelepasan) dan tidak 
memiliki keinginan-keinginan duniawi. Adapun Nirāsraya merupakan pencapaian 
kesadaran yang tertinggi dalam sifatnya yang telah melebur dalam tubuh Bhatara, yaitu 
Paramaśiwa sendiri. 

Awal mula tersebut merupakan pola yang harus diikuti bagi manusia dalam 
pelaksanaan yoga semedi untuk mencapai moksa (pelepasan dari keterikatan duniawi). 
Dalam perjalanan menuju moksa, harus disadari keadaan dan keberadaan kehidupan 
seperti apa adanya, baik dalam wujud bhuwana agung (alam semesta) maupun bhuwana 
alit (dalam diri). Inilah pengetahuan suci (pengenalan diri sebagai personifikasi alam 
semesta dan dewa-dewa yang terdapat di dalam diri setiap manusia) sebagai 
maniifestasi Paramaśiwa yang dapat mengantarkan penyatuan antara Atman dan 
Brahman5. Sang Kumara diajarkan agar dapat mengalami sendiri, terlepas dari konsep-
konsep yang telah dikenal dan dapat merasakan penyatuan tersebut di dalam hatinya, 
mengetahui sendiri hakikat hidup yang sesungguhnya sebagai suatu kebenaran Mutlak 
(lempir 3b.1-3).  

Demikian pula yang dinyatakan oleh Husserl (1962) bahwa Setiap objek 
memiliki hakekat, dan hakekat itu berbicara kepada manusia jika manusia mau 
membuka diri kepada gejala-gejala yang diterimanya.  Secara konkrit, dapat dikatakan 
bahwa perlu mengambil jarak dari objek tersebut dan melepaskannya dari pengaruh 
pandangan-pandangan yang selama ini telah menjadi konsep. Kemudian gejala-
gejalanya dicermati, maka objek akan mengungkapkan hakikatnya sendiri yang dapat 
dipahami berdasarkan munculnya intuisi dari dalam diri. Lebih lanjut Husserl meng-
ungkapkan bahwa untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya, seseorang harus 
kembali kepada “realitas”-nya sendiri. Kembali kepada benda-benda yang terwujud itu 
sendiri, merupakan inti dari pendekatan yang dipakai untuk mendeskripsikan realitas 
menurut apa adanya. Kebenaran tersebut ada untuk semua orang dan manusia dapat 
mencapainya.  

Dalam naskah Mantra, telah dipaparkan sebelumnya, untuk mencapai kebenaran 
itu adalah dengan melaksanakan yoga semedi hingga terwujud ke-moksa-an. Pada awal 
pelaksanaan yoga semedi didahului pengucapan mantra sesuai dengan nada atau suara 
yang muncul pada awal hadirnya gema di dunia, tri aksara (A-U-M), pañcabrahma (sa-
ba-ta-a-i), dan pañcāksar (namośiwāya: na-mah-si-wa-ya). Nada atau suara, huruf, dan 
suku kata tersebut juga merupakan bentuk-bentuk kesucian dari manifestasi 
Paramaśiwa, sehingga ketika diucapkan sebagai mantra menunjukkan pemujaan 
terhadap dewa yang tertinggi sekaligus penyucian diri. Nada-nada mantra suci tersebut 
akan menggema dalam dada sebagai tanda getaran yang mendalam memasuki kesucian 
dalam pengamatan batin (menetapkan, memusatkan, dan mengheningkan cipta) ke 
dalam diri.  

                                                 
5 Atman merupakan nafas, jiwa dan pribadi yang dijadikan sebagai pusat dari segala fungsi jasmani dan 

rohani. Artinya, di dalam Atman terkandung hakikat hidup manusia yang sesungguhnya, sehingga 
merupakan azas hidup manusia. Adapun Brahman merupakan azas hidup kosmos. Di dalam Atman 
tersebut Brahman menjadi immanent. Penyatuan itulah yang disebut tat twam asi (Harun Hadiwijono, 
1971: 26). 
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Pengucapan mantra suci di awal yoga semedi tersebut dapat dikatakan sebagai 
bagian reduksi (istilah yang digunakan oleh Husserl), yaitu penundaan segala 
pengetahuan yang ada tentang objek sebelum pengamatan itu dilakukan secara 
mendalam. Menurut Husserl (1962) reduksi itu, atau epoche sebagai istilah lain yang 
digunakannya, dapat diartikan sebagai penyaringan. Reduksi dibutuhkan agar seseorang 
dapat bersikap netral terhadap pengetahuan atau pengertian-pengertian yang telah 
dimilikinya, dan berusaha melihat objek secara langsung dengan intuisi yang muncul 
pada saat itu. Keadaan demikian akan membuka pengetahuan baru yang berasal dari 
objek dalam pengamatan, sehingga objek dapat “berbicara tentang dirinya sendiri”, 
tanpa bantuan pengertian-pengertian yang ada sebelumnya. Dapat dikatakan hal itu 
merupakan awal pelepasan dari segala keterikatan duniawi. Terutama pelepasan dari 
ilmu pengetahuan yang telah diperoleh sejak manusia dilahirkan, untuk menetapkan, 
memusatkan, dan mengheningkan cipta dalam yoga semedi menuju ke-moksa-an seperti 
yang diajarkan Bhatara Śiwa kepada anaknya, sang Kumara.  

Membaca teks Mantra memberi pencerahan tentang fenomena atau gejala alam 
semesta yang terdapat di dalam diri. Secara tidak langsung, membaca teks Mantra 
mengajarkan manusia untuk mengenali diri pribadi (kepribadian diri/atma). Untuk 
mengenal diri pribadi tersebut diajarkan senantiasa dapat melaksanakan yoga semedi, 
agar memperoleh pengetahuan suci dan dijadikan kesadaran yang selalu menetap 
dalam diri (hati). Pelaksanaan yoga semedi dimulai dengan pengucapan mantra suci 
sesuai dengan nada/suara yang muncul pada awal hadirnya gema di dunia seperti yang 
telah disebutkan terdahulu. Nada-nada mantra suci yang menggema dalam batin itu 
sebagai tanda untuk memasuki gerbang kesucian Atman menuju penyatuannya dengan 
Brahman, yaitu peleburan diri ke dalam tubuh Bhatara Paramaśiwa.  

Satu kesatuan tersebut bila digambarkan dalam bentuk diagram dapat terlihat 
sebagai berikut: 
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Hal itu merupakan kesucian leluhur (dewa yang tertinggi) yang berawal dari 
budi yang terdalam. Kesucian leluhur tersebut merupakan energi aktif dalam diri 
manusia sebagai kekuatan yang dapat memberikan jaminan kehidupan alam semesta 
beserta isinya. Ajaran tersebut merupakan pengetahuan suci yang tertinggi dan 
pelaksanaannya pun tidak mudah dijalankan. Manusia harus memiliki kesungguhan 
dalam penyucian dirinya dengan tujuan yang baik. Hal itu terwujud dalam wejangan 
Bhatara Śiwa kepada sang Kumara di akhir naskah Mantra, bahwa ajaran suci ini 
merupakan rahasia kehidupan dunia dan tidak begitu saja dapat disebarluaskan kepada 
seluruh makhluk. 

C.  Kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa naskah Mantra merupakan karya sastra 
didaktis yang berisi ajaran suci yang bersifat religius atau ilmu keagamaan, khususnya 
Hindu. Unsur ajaran di dalamnya memberikan pengetahuan suci tentang kesempurnaan 
kehidupan di alam semesta beserta isinya. Berdasarkan ajaran kesempurnaan hidup 
tersebut, manusia yang sungguh-sungguh melaksanakan yoga semedi dapat mencapai 
kesempurnaan dirinya (moksa), sehingga paham akan tugas hidupnya di dunia.  

Bila dijabarkan, unsur-unsur ajaran dalam naskah Mantra tersebut memberikan 
pengetahuan tentang:  
 Kesempurnaan kehidupan di alam semesta beserta isinya merupakan manifestasi 

Bhatara Śiwa sebagai Paramaśiwa. 
 Kesempurnaan manusia di dalam dirinya sama seperti kesempurnaan alam semesta. 

Hal itu hanya dapat diketahui oleh manusia yang memiliki kesadaran tinggi dengan 
melaksanakan yoga semedi, sehingga dapat memahami dalam wujud kesadaran akan 
kesempurnaan hidup di dunia. 

 Kesadaran akan kesempurnaan hidup di dunia merupakan pencapaian moksa, yaitu 
kebahagiaan batin yang tertinggi dengan bersatunya Atman dan Brahman.  

 Moksa atau mukti atau nirwana berarti kebebasan, kemerdekaan atau terlepas dari 
ikatan karma, kelahiran, kematian, dan belenggu maya/penderitaan hidup 
keduniawian.  

 Moksa merupakan tujuan akhir dari kehidupan manusia (bagi umat Hindu) yang 
dijalankan dengan konsentrasi dan perhatian penuh ke dalam dirinya, yaitu 
senantiasa dapat melaksanakan yoga semedi dalam kehidupannya sehari-hari. 
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