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BAGIAN  1

Pencarian Manusia dan Pikiran Yang Tersiksa 

Manusia, selama berabad-abad, telah mencari sesuatu di luar dirinya, di 

luar penilaian material   sesuatu yang kita namakan kebenaran atau Tuhan 

atau kenyataan,  suatu keadaan tanpa waktu  sesuatu yang tak dapat diputar 

balik oleh keadaan, oleh pikiran atau oleh korupsi manusia.

Manusia selalu mengajukan pertanyaan: Apakah hal itu semua? Adakah 

hidup  mempunyai  arti?  Dia  melihat  kekacauan  hidup  yang  luarbiasa, 

kebrutalan, revolusi,  peperangan, pemecah-belahan agama yang tanpa akhir, 

ideologi dan kenasionalan, dan dengan suatu perasaan frustasi yang mendalam 

dan tak kunjung hilang, dia bertanya  Apa yang dapat dilakukan seseorang, 

inikah sesuatu yang dinamakan kehidupan, adakah sesuatu di luar itu semua?

Dan tak ditemukannya sesuatu tanpa nama dari ribuan nama dimana dia 

selalu  mencarinya,  dia  telah  menanam kepercayaan   kepercayaan  adanya 

sang juru selamat  atau suatu  khayalan   dan kepercayaan tidak bisa  tidak 

mengembangbiakkan kekerasan.

Dalam pertempuran terus menerus yang kita namakan kehidupan, kita 

mencoba  mengatur  suatu  tatanan  di  dalam  masyarakat   dimana  kita 

dibesarkan,  apakah  itu  suatu  masyarakat  komunis,  atau  sesuatu  yang 

dinamakan masyarakat bebas, kita menerima suatu pembakuan tingkah laku 

sebagai  bagian  tradisi  kita  sebagai  Hindu,  Buddha,  Muslim,  Kristen  atau 

apapun yang dibuat. Kita mencari seseorang yang dapat mengatakan apakah 

ini  sikap  benar  dan  apakah  ini  sikap  salah,  apakah  ini  pikiran  benar  atau 

pikiran salah, dan dengan mengikuti pola ini, pikiran dan tingkah laku kita 
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menjadi  mekanis,  tanggapan  kita  otomatis.  Kita  dapat  mengamati  hal  ini 

dengan sangat mudah di dalam diri kita sendiri.

Selama berabad-abad kita telah disuapi  oleh guru-guru kita,  otoritas-

otoritas kita, buku-buku kita, orang-orang suci kita.  Kita berkata: "Jelaskan 

pada saya semua hal  itu   apa yang ada di  belakang bukit-bukit,  gunung-

gunung dan bumi?" dan kita dipuaskan dengan diskripsi mereka, yang berarti 

bahwa kita hidup di dalam kata-kata dan hidup kita dangkal dan kosong. Kita 

adalah masyarakat rombengan. Kita telah hidup di dalam apa yang telah kita 

katakan,  entah  dipandu  oleh  penyimpangan-penyimpangan  kita, 

kecenderungan-kecenderungan  kita,  atau  terpaksa  menerima  keadaan  dan 

lingkungan.  Kita adalah hasil  dari  segala macam pengaruh dan tak ada hal 

baru dalam diri kita, tiada hal yang telah ditemukan dalam diri kita, tidak ada 

yang orisinal, murni dan jernih.

Melalui  sejarah  theologi  kita  telah  diyakinkan  oleh  para  pemimpin 

agama, bahwa jika kita melaksanakan ritual-ritual tertentu, mengulangi doa-

doa atau mantra-mantra  tertentu,  menyesuaikan terhadap pola-pola tertentu, 

menekan  keinginan-keinginan  kita,  mengontrol  pikiran-pikiran  kita, 

menghaluskan gairah nafsu kita, membatasi makanan kita dan menahan dari 

kegemaran  seksual,  setelah  cukup  menyiksa  pikiran  dan  badan,  kita  akan 

menemukan  sesuatu  di  luar  kehidupan  kecil  ini.  Dan  itulah  yang  telah 

dilakukan  oleh  berjuta-juta  orang  yang  dinamakan  masyarakat  relegius 

sepanjang  waktu,  hidup  menyendiri,  pergi  ke gurun  pasir  atau ke gunung-

gunung,  ke  gua-gua  atau  mengembara  dari  satu  desa  ke  desa  lain  dengan 

mangkok  pengemis,  atau,  membentuk  suatu  kelompok,  menggabung  dalam 

rumah suci,  memaksa  pikiran mereka  agar  sesuai  dengan pola  kemapanan. 

Tetapi, suatu jiwa yang tersiksa, pikiran yang pecah, batin yang ingin lolos 
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dari  semua  kekacauan,  yang  mengingkari  dunia  luar  dan  dibuat  tumpul 

melalui  disiplin  dan  penyesuaian,  pikiran  semacam  ini,  meskipun  jauh 

mencari,  hanya  akan  menemukan  berdasarkan  penyimpangan  yang  ada 

padanya. 

Sehingga,  untuk  menemukan  kembali  apakah  ada  secara  nyata  atau 

tidak  ada,  sesuatu  di  luar  kecemasan,  rasa  bersalah,  ketakutan,  serta 

persaingan, hal itu tampak bagi saya bahwa seseorang harus memiliki suatu 

pendekatan yang berbeda total samasekali. Pendekatan tradisional adalah dari 

sisi  tepi  batiniah,  dan  dengan  berjalannya  waktu,  praktek  dan  penolakan, 

perlahan-lahan  munculah  bunga  dari  bagian  yang  lebih  dalam,  cinta  dan 

keindahan  luarbiasa    suatu  fakta  untuk  berbuat  segala  sesuatu  yang 

membuat diri pribadi sempit, remeh dan bobrok, kemudian mengelupas sedikit 

demi sedikit, membutuhkan waktu, hari esok biarkan terjadi, hidup yang akan 

datang biarlah terjadi   dan bilamana sesuatu yang terakhir mencapai pusat, 

seseorang  akan  menemukan  bahwa  di  situ  tidak  ada  sesuatu,  karena  jiwa 

seseorang menjadi tidak mampu, tumpul dan tidak peka. 

Mampu mengamati proses ini, seseorang bertanya pada dirinya, tidak 

adakah suatu pendekatan yang lain sama sekali    yaitu  sesuatu  yang tak 

mungkin meledak dari pusat?

Dunia  menerima  dan mengikuti  pendekatan tradisional.  Sebab utama 

dari kekacauan dalam diri kita adalah mencari realitas yang dikemukakan oleh 

orang lain, kita secara mekanis mengikuti seseorang yang akan menjanjikan 

suatu kehidupan spiritual yang nyaman.

Inilah sesuatu yang paling luar biasa, bahwa meskipun sebagian besar 

dari  kita  menentang  tirani  politik  dan  kediktatoran,  di  sebelah  dalam kita 

menerima otoritas, tirani  dari orang lain untuk menyimpangkan pikiran kita 
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dan cara hidup kita    sehingga jika kita menolak secara utuh, tidak secara 

intelektual  tetapi  secara  aktual,  terhadap  semua  yang  dinamakan  otoritas 

spiritual, semua upacara, ritual dan dogma, berarti kita berdiri sendiri dan siap 

konflik  dengan  masyarakat.  Kita  berhenti  untuk  menjadi  manusia  yang 

terhormat.  Seorang  manusia  yang  terhormat  tak  mungkin  dapat  mendekati 

sesuatu yang tak terhingga, tak terukur, kenyataan. 

Anda  sekarang  telah  mulai  dengan  mengingkari  segala  sesuatu  yang 

mutlak keliru  yaitu pendekatan tradisional   tetapi jika Anda menolak hal 

itu sebagai suatu reaksi, Anda akan menciptakan pola yang lain dimana Anda 

akan  terjebak.  Jika  Anda  menyatakan  pada  diri  sendiri,  secara  intelektual, 

bahwa penolakan ini adalah suatu ide yang sangat bagus tetapi tidak berbuat 

apapun akan hal itu, Anda tidak dapat melangkah lebih jauh. Akan tetapi jika 

Anda  mengingkari  hal  itu  karena  anda  mengerti  akan  kebodohan  dan 

ketidakdewasaan darinya, anda menolak hal itu dengan intelegensi luar biasa, 

anda akan membuat  gangguan besar  dalam diri  anda sendiri  dan situasi  di 

sekitar anda, tetapi anda akan melangkah ke luar dari perangkap kehormatan. 

Kemudian anda akan menemukan bahwa anda tidak mencari lebih jauh. Itulah 

hal  pertama  untuk  dipelajari    tidak  mencari. Jika  anda  mencari,  anda 

ternyata hanya melihat-lihat etalase.

Pertanyaan tentang apakah ada atau tidak ada Tuhan atau kebenaran 

atau kesunyataan, apapun anda namakan hal itu, tidak pernah dapat dijawab 

oleh  buku-buku,  oleh  para  pendeta,  oleh  para  ahli  filsafat  ataupun  juru 

selamat.  Tak  seorangpun  dan  tak  satupun  dapat  menjawab  pertanyaan  ini 

kecuali diri anda sendiri dan itulah sebabnya mengapa anda harus mengenal 

diri anda sendiri. Ketidakdewasaan hanya terletak dalam ketidak-tahuan total 

diri pribadi. Memahami diri anda sendiri adalah awal dari kebijaksanaan.
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Dan apakah diri anda sendiri,  Anda sebagai individu? Saya pikir ada 

suatu perbedaan antara manusia dan individu. Individu adalah suatu kesatuan 

lokal,  hidup  dalam  negara  tertentu,  termasuk  suatu  budaya  tertentu, 

masyarakat tertentu, agama tertentu. Manusia bukan suatu kesatuan lokal. Dia 

ada  di  setiap  tempat.  Jika  individu  bertindak  sekedar  dalam  suatu  sudut 

tertentu dari medan kehidupan yang luas, maka tindakannya  tidak berkaitan 

total dengan keseluruhan. Sehingga, bagi seseorang yang sudah muncul dalam 

akal  pikirannya  bahwa  kita  sedang  berbicara  tentang  keseluruhan,  bukan 

sebagian, karena di dalam yang lebih besar terdapat yang lebih kecil, tetapi di 

dalam yang lebih kecil tak ada yang lebih besar. Individu adalah si kecil yang 

terkondisi,  buruk,  kesatuan  yang  frustasi,  merasa  puas  dengan  kebutuhan-

kebutuhan kecilnya dan tradisi-tradisi yang remeh, sedangkan sebagai umat 

manusia  dia  berkepentingan  dengan  kesejahteraan  total,  kesengsaraan  total 

dan kekacauan total di dunia. 

Kita umat manusia adalah apa adanya diri kita selama berjuta-juta tahun 

 kerakusan  secara  kolosal,  kedengkian,  agresif,  cemburu,  kecemasan  dan 

kehilangan  harapan,  dengan  kadang  kala  muncul  kegembiraan  dan  kasih-

sayang. Kita adalah suatu campuran yang aneh dari kebencian, ketakutan dan 

kelemah-lembutan, kita adalah kekerasan dan kedamaian. Di dunia luar telah 

banyak  kemajuan  mulai  dari  gerobak  yang  ditarik  kerbau  sampai  pesawat 

terbang jet, tetapi secara psikologi, individu tidak pernah berubah samasekali, 

dan   struktur  masyarakat  di  dunia  telah  diciptakan  oleh  individu-individu. 

Struktur  masyarakat  di  luar  adalah  hasil  dari  struktur  psikologi  di  dalam 

hubungan kemanusiaan kita,  dimana individu adalah hasil  dari  pengalaman 

total,  pengetahuan  dan  tingkah  laku  manusia.  Setiap  orang  di  antara  kita 
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adalah manusia yang membentuk seluruh umat manusia. Sejarah keseluruhan 

manusia tertulis di dalam diri kita.

Melakukan pengamatan terhadap apa yang terjadi  dalam diri anda dan 

di luar diri anda dalam budaya persaingan, dimana anda hidup dengan nafsu 

akan kekuasaan, posisi, prestise, nama, kesuksesan dan semua sampah-sampah 

itu,  mengamati  perilaku-perilaku  dimana  anda  begitu  membanggakan, 

keseluruhan medan ini yang anda namakan kehidupan dimana terdapat konflik 

dalam setiap bentuk hubungan, menanam kebencian, antagonisme, kebrutalan 

dan peperangan tanpa akhir. Medan ini, hidup ini, sebagaimana kita tahu, dan 

keadaan tidak mampu untuk memahami pertempuran dahsyat eksistensi, kita 

secara alamiah takut terhadapnya dan berusaha lolos darinya dengan segala 

macam cara yang licik. Dan kita ditakuti pula oleh hal-hal yang tidak dikenal 

 ditakuti  oleh  kematian,  ditakuti  oleh  apa  yang terjadi  setelah  esok  hari. 

Sehingga kita takut terhadap yang dikenal dan takut terhadap yang tak dikenal. 

Itulah kehidupan kita sehari-hari dan disitu tidak ada harapan, dan karenanya 

setiap  bentuk  filsafat,  setiap  bentuk  konsep  theologi,  adalah  sekedar  suatu 

pelarian dari kenyataan aktual terhadap apa yang ada.

Semua bentuk perubahan di luar dihasilkan oleh sejumlah peperangan, 

revolusi, reformasi, hukum dan ideologi yang telah gagal total untuk merubah 

sifat  dasar manusia dan tentu saja masyarakat.  Sebagai umat manusia yang 

hidup di dunia yang luar biasa buruk ini, marilah kita tanyakan pada diri kita, 

dapatkah masyarakat yang berdasarkan kebrutalan, kompetisi, dan ketakutan, 

menjadi  berakhir?  Bukan  sekedar  suatu  konsep  intelektual,  bukan  sebagai 

suatu harapan, tetapi sebagai suatu fakta nyata, sehingga pikiran dibuat segar, 

baru dan tidak tahu, dan dapat menumbuhkan suatu dunia yang samasekali 

berbeda?  Itu  hanya  dapat  terjadi,  saya  pikir,  jika  masing-masing  dari  kita 
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mengenal  fakta  paling  pusat  bahwa  kita,  sebagai  individu,  sebagai  umat 

manusia, pada bagian apapun dimana kita dibentuk, bertanggung jawab total 

terhadap keadaan menyeluruh dari dunia.

Kita masing-masing bertanggung jawab untuk setiap peperangan karena 

keagresifan dari kehidupan kita, karena nasionalisme kita, kehendak pribadi 

kita,  kebutuhan-kebutuhan  kita,  praduga-praduga  kita,  idealisme  kita,  dan 

semua itu memecah belah kita.  Dan hanya jika kita bertindak, tidak secara 

intelektual  tetapi  secara  aktual,  seperti  aktualnya  jika  kita  ingin  mengenal 

bahwa  kita  sedang  lapar  atau  dalam  penderitaan,  bahwa  saya  dan  anda 

bertanggung  jawab  terhadap  semua  kesemrawutan  yang  ada  ini,  terhadap 

semua kesengsaraan di seluruh dunia karena kita telah berperan serta dalam 

kehidupan kita sehari-hari,  dan sebagai bagian dari kedahsyatan masyarakat 

dengan peperangan, pemecah-belahan, keburukannya, kebrutalan dan rakus  

hanya karena itu kita akan bertindak. 

Tetapi, apa yang dapat dikerjakan seorang manusia   apa yang dapat 

dilakukan  oleh  saya  dan  anda   untuk  mencipta  suatu  masyarakat  yang 

berbeda sama sekali?  Kita menanyakan pada diri kita suatu pertanyaan yang 

sangat serius. Adakah sesuatu yang dapat dilakukan sama sekali? Apa yang 

dapat  kita kerjakan? Adakah seseorang yang memberitahu kita? Masyarakat 

telah memberitahu pada kita.  Mereka yang dinamakan pemimpin-pemimpin 

spiritual, seseorang yang dianggap tahu hal-hal ini lebih baik daripada yang 

kita  lakukan,  yang  telah  mengatakan  pada  kita  dengan  mencoba 

menyimpangkan dan membentuk kita ke dalam suatu pola baru, canggih, dan 

seseorang yang terpelajar menceritakan pada kita, dan itu tidak membawa kita 

lebih  jauh.  Kita  telah  diberitahu tentang semua  jalan  menuju  kebenaran   

Anda  mempunyai  jalan  anda  sebagai  seorang  Hindu  dan  orang  lain 
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mempunyai  jalan  sebagai  seorang  Kristen  dan  yang  lain  sebagai  seorang 

Muslim, dan mereka semua bertemu pada pintu yang sama   dimana  jika 

anda  melihatnya,  nyata-nyata  menggelikan.  Kebenaran  tidak  mempunyai 

jalan, dan itulah indahnya kebenaran, ia adalah kehidupan. Sesuatu yang mati 

mempunyai  jalan,  karenanya ia  statis,  tetapi  bilamana  anda melihat  bahwa 

kebenaran adalah sesuatu yang hidup, bergerak, tidak menetap di satu tempat, 

tidak berada di pura, mesjid atau gereja, dimana tiada agama, tiada pengajar, 

tiada ahli filsafat, tiada seorangpun yang dapat membimbing anda  kemudian 

anda juga akan melihat bahwa sesuatu yang hidup ini adalah apa adanya anda 

 kemarahan  anda,  kebrutalan  anda,  nafsu-nafsu  anda,  kengerian  dan 

penyesalan dalam kehidupan anda.  Memahami  semua ini  adalah kebenaran 

dan anda dapat mengerti hal ini hanya jika anda tahu bagaimana melihat itu 

semua  dalam  kehidupan  anda.  Dan  anda  tak  dapat  melihat  melalui  suatu 

ideologi, melalui suatu bentangan kata-kata, melalui harapan dan ketakutan. 

Sehingga  anda  mengerti  bahwa  anda  tidak  dapat  tergantung  pada 

seseorang.  Di  sini  tidak  ada  pembimbing,  tidak  ada  pengajar,  tidak  ada 

otoritas.  Yang  ada  hanya  anda   hubungan  anda  dengan  orang  lain  dan 

dengan dunia    tidak ada orang lain. Kemudian anda membuktikan hal ini, 

salah satu penyebab yang menumbuhkan keputusasaan besar, dari situ  timbul 

sinisme dan kebencian, atau, dalam menghadapi fakta bahwa hanya anda dan 

tak ada orang lain yang bertanggung jawab terhadap dunia dan terhadap diri 

anda  sendiri,  terhadap  apa  yang  anda  pikirkan,  apa  yang  anda  rasakan, 

bagaimana  anda  bertindak,  semua  belas  kasihan  pada  diri  sendiri  hilang. 

Biasanya kita menimpakan kesalahan pada orang lain, yang merupakan sebuah 

bentuk belas kasihan pada diri sendiri.
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Dapatkah anda dan saya menumbuhkan dalam diri kita, tanpa pengaruh 

dari luar, tanpa segala macam persuasi, tanpa  takut akan hukuman  dapatkah 

kita menumbuhkan sesuatu yang paling penting dari apa adanya kita  suatu 

revolusi  total,  suatu  mutasi  psikologis,  sehingga  kita  tidak  menjadi  lebih 

brutal, keras, bersaing, gelisah, ketakutan, rakus, cemburu dan segala sisa-sisa 

manifestasi  diri kita yang telah membentuk masyarakat yang busuk dimana 

kita hidup sehari-hari?

Penting  untuk  memahami  hal  ini  sejak  dari  awal,  bahwa saya  tidak 

sedang merumuskan suatu filosofi atau struktrur ide-ide theologi atau konsep-

konsep ilmu ketuhanan. Tampak bagi saya bahwa semua ideologi sama sekali 

dungu. Apa yang penting bukanlah filsafat kehidupan tetapi mengamati apa 

yang nyata terjadi dalam hidup kita sehari-hari, dari arah luar dan dari arah 

dalam.  Jika  anda  mengamati  sangat  dekat  terhadap  apa  yang  terjadi  dan 

menguji hal itu, anda akan mengerti bahwa itu didasarkan pada suatu konsep 

intelektual, dan intelek bukanlah medan keseluruhan dari eksistensi; ia suatu 

fragmen, suatu pecahan, yang secara cepat dikumpulkan, meskipun tradisional 

dan  kuno,  masih  saja  merupakan  bagian  kecil  dari  eksistensi  dimana  kita 

berhadapan dengan totalitas hidup. Jika kita menyaksikan terhadap apa yang 

terjadi di dunia, kita mulai  mengerti bahwa disitu tidak ada proses di luar atau 

proses di dalam, yang ada hanyalah satu kesatuan proses, sesuatu yang utuh, 

gerakan total, gerak di sebelah dalam mewujudkan dirinya sebagai gerak di 

sebelah luar. Dan yang di luar bereaksi kembali terhadap yang didalam. Untuk 

mampu melihat hal ini semua, tampak bagi saya bahwa itu semua diperlukan, 

karena jika kita tahu bagaimana melihat, maka segala sesuatu menjadi begitu 

jelas,  dan  untuk  melihat  tidak  memerlukan  filsafat,  tidak  juga  guru.  Tak 
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seorangpun  akan  mengatakan  pada  anda  bagaimana  melihat.  Anda  hanya 

melihat. 

Kemudian dapatkah anda melihat seluruh gambaran ini, melihat tidak 

secara  verbal  tetapi  secara  aktual,  dapatkah  anda  secara  cepat,  spontan, 

melakukan transformasi diri anda sendiri? Itulah persoalan nyata. Mungkinkah 

untuk memunculkan suatu revolusi total dalam jiwa ?

Saya tak tahu  apa reaksi anda terhadap pertanyaan semacam itu? Anda 

boleh berkata "Aku tak ingin berubah", dan sebagian masyarakat seperti itu, 

khususnya mereka yang merasa aman secara sosial dan ekonomis atau mereka 

yang  berpegang  pada  kepercayaan-kepercayaan  dogmatis  dan  bersedia 

menerima diri mereka dan segala sesuatu seperti apa adanya, atau diadakan 

bentuk termodifikasi secara halus. Dengan orang-orang semacam itu kita tidak 

berkepentingan.  Atau boleh saja anda berkata lebih halus, "Baik, itu terlalu 

sulit, itu tidak untuk saya". Dan dalam hal ini anda telah menutup diri anda 

sendiri,  anda  akan  berhenti  untuk  menyelidiki  dan  tak  ada  gunanya  untuk 

berjalan  lebih  jauh.  Atau  barangkali  anda  akan  berkata  "Saya  melihat 

pentingnya untuk berubah secara fundamental di sebelah dalam diri saya tetapi 

bagaimana  saya  dapat  melakukan  itu?  Sudilah  menunjukkan  padaku  suatu 

cara, tolonglah aku menuju ke situ." Jika anda mengatakan itu, maka apakah 

anda berkepentingan dengan tidak adanya perubahan itu sendiri; anda nyata-

nyata tidak tertarik dengan suatu revolusi fundamental; anda sekedar mencari 

suatu metoda, suatu sistem, untuk menghasilkan perubahan. 

Jika saya cukup tolol  untuk memberitahu anda suatu sistem dan jika 

anda  cukup  tolol  untuk  mengikutinya,  anda  akan  sekedar  mencetak  ulang, 

meniru, menyesuaikan, menerima, dan kemudian anda lakukan apa yang telah 

anda  rangkai  dalam diri  anda  otoritas  dari  orang  lain.  Anda  merasa  harus 
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melakukan  sesuatu  seperti  itu  karena  anda  telah  diberitahu  untuk 

melakukannya,  dan  ternyata  anda  tidak  mampu  untuk  melakukan.  Anda 

mempunyai  penyimpangan-penyimpangan  khusus  yang  anda  miliki, 

kecenderungan-kecenderungan  dan  tekanan-tekanan  yang   berupa  konflik 

terhadap sistem yang anda pikir anda pantas mengikutinya,  oleh karenanya 

terdapat suatu kontradiksi sehingga anda akan  terbawa ke situasi ganda antara 

ideologi dari suatu sistem dan kenyataan hidup anda sehari-hari. Dalam upaya 

menyesuaikan dengan ideologi, anda menekan diri anda sendiri   meskipun 

apa yang benar-benar nyata bukanlah ideologi, tetapi apa adanya anda. Jika 

anda mencoba mempelajari  diri  anda menurut  orang lain,  anda akan selalu 

tetap sebagai manusia rombengan. 

Seseorang  berkata,  "Aku  ingin  berubah,  katakan  padaku,  bagaimana 

itu".  Tampaknya  sangat  bersungguh-sungguh,  sangat  serius,  tetapi  dia  itu 

tidak.  Dia  menginginkan  suatu  otoritas  seseorang  yang  diharapkan  dapat 

menertibkan dirinya. Tetapi dapatkah suatu otoritas  menimbulkan ketertiban 

di sebelah dalam? Ketertiban  yang memaksa tanpa kecuali pasti menimbulkan 

penyimpangan. Anda dapat melihat kebenaran hal ini secara intelektual tetapi 

dapatkah  anda  menerapkan  hal  ini  sehingga  pikiran  anda  tidak 

memproyeksikan  lebih  jauh   otoritas  apapun,  otoritas  dari  sebuah  buku, 

seorang  pengajar,  seorang  suami  atau  isteri,  orang  tua,  sahabat  atau 

masyarakat?  Karena  kita  selalu  bergerak  dalam  pola  dari  suatu  rumusan, 

rumusan yang menjadi ideologi dan otoritas; tetapi di saat anda secara nyata 

melihat  pertanyaan  itu  "Bagaimana  saya  dapat  berubah?"  telah  memasang 

suatu otoritas baru, maka anda telah mengakhiri  otoritas untuk selamanya. 

Marilah kita lihat keadaan ini secara lebih jelas: Saya mengerti bahwa 

saya  harus  berubah  secara  total  dari  akar-akar  diri  saya;  saya  tak  dapat 
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tergantung  lebih  lama  pada  sembarang  tradisi  karena  tradisi  telah 

menumbuhkan  kemalasan,  kelaziman  dan  kepatuhan.  Saya  tak  mungkin 

mencari seseorang untuk menolongku agar berubah, tak ada seorang pengajar, 

suatu Tuhan, suatu kepercayaan, suatu sistem, suatu tekanan atau pengaruh 

dari luar. Kemudian, apa yang terjadi?

Pertama kali, dapatkah anda menolak semua otoritas? Jika anda dapat 

melakukannya berarti bahwa anda tidak  ketakutan berkepanjangan. Kemudian 

apa yang terjadi? Bila anda menolak segala sesuatu yang salah, yang sudah 

anda pikul sebagai generasi, kemudian anda telah melemparkan suatu beban, 

apa yang terjadi? Anda memiliki lebih banyak energi, bukankah begitu? Anda 

memiliki  lebih banyak kapasitas,  lebih bersemangat,  intensitas  dan vitalitas 

yang  lebih  besar.  Jika  anda  tidak  merasakan  hal  ini,  maka  anda  tidak 

mencampakkan  beban,  anda  tidak  melemparkan  beban  otoritas  yang 

membosankan.

Tetapi  jika  anda  telah  melemparkannya  dan  mempunyai  energi  ini, 

dimana tak ada ketakutan sama sekali  tidak takut membuat kekeliruan, tidak 

takut untuk bertindak benar atau salah   maka bukankah energi itu sendiri 

suatu  mutasi?  Kita  membutuhkan  sejumlah  energi  luarbiasa,  dan  kita 

menghamburkannya melalui ketakutan, tetapi jika ada energi ini yang muncul 

dari penolakan setiap bentuk ketakutan, maka energi itu sendiri menghasilkan 

revolusi radikal dari sisi dalam. Anda tidak  mengerjakan sesuatu untuk itu.

Sehingga  anda  meninggalkan  diri  anda  sendiri,  dan  itulah  keadaan 

aktual dari seorang manusia  yang sangat serius dengan ini semua; dan jika 

anda  tidak  mencari  seseorang  atau  sesuatu  untuk  memohon,  anda  menjadi 

bebas untuk mencari. Dan jika ada kebebasan maka ada energi; dan jika ada 

kebebasan ia dapat mengerjakan sesuatu tanpa salah. Kebebasan berbeda sama 
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sekali dari pemberontakan. Tak ada sesuatu hal yang dikerjakan salah  atau 

benar  jika  ada  kebebasan.  Anda  adalah bebas  dan  dari  pusat  itu  anda 

bertindak.  Dan  karenanya  tak  ada  ketakutan,  dan  suatu  pikiran  yang  tak 

memiliki ketakutan, memiliki kemampuan cinta luar biasa. Dan jika ada cinta 

ia dapat melakukan apa yang diinginkan. 

Oleh karenanya apa yang sekarang akan kita kerjakan adalah belajar 

tentang diri kita, tidak menurut si   aku atau sejumlah ahli analisa atau ahli 

filsafat  − karena jika kita belajar  tentang diri  kita menurut  orang lain,  kita 

belajar tentang  mereka,  bukan diri  kita  − kita akan belajar apa adanya kita 

secara nyata.

Memahami kenyataan bahwa kita dapat tergantung pada otoritas yang 

bukan berasal dari luar untuk memunculkan suatu revolusi total dalam struktur 

kejiwaan yang kita miliki, terdapat suatu kesulitan yang lebih besar lagi untuk 

menolak otoritas dari dalam yang kita miliki, otoritas dari pengalaman sepele 

yang mempunyai arti khusus dan penumpukan pendapat, pengetahuan, ide-ide 

dan  khayalan.  Anda  hari  kemarin  mempunyai  pengalaman  tentang   suatu 

pikiran anda dan apa yang dipikirkan telah anda jadikan suatu otoritas baru  

dan otoritas hari kemarin sama merusaknya seperti halnya otoritas dari ribuan 

tahun. Untuk memahami diri kita sendiri dibutuhkan tidak adanya otoritas dari 

hari kemarin atau dari ribuan tahun yang lalu, karena kita adalah sesuatu yang 

hidup,  selalu  bergerak,  mengalir,  tidak  pernah  beristirahat.  Bila  kita 

memandang  diri  kita  dengan  mematikan  otoritas  hari  kemarin,  kita  akan 

mampu mengerti gerakan kehidupan serta kualitas dan keindahan dari gerakan 

itu.

Menjadi bebas dari segala otoritas, dari milik anda ataupun dari orang 

lain, adalah mati dari segala sesuatu tentang hari kemarin, sehingga jiwa anda 
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selalu segar, selalu muda, tidak mengetahui, penuh semangat, dan gairah kerja. 

Hanya pada keadaan seperti itulah seseorang belajar dan mengamati. Untuk itu 

diperlukan suatu  kesadaran luar  biasa,  kesadaran aktual  terhadap apa yang 

berlangsung  di  sebelah  dalam diri  anda  sendiri,  tanpa  mengoreksinya  atau 

mengatakan apa yang harus dan apa yang tidak harus terjadi, karena pada saat 

anda  mengoreksi,  saat  itu  anda  telah  mengembangkan  suatu  otoritas  baru, 

suatu sensor.

Oleh karenanya kini kita akan menyelidiki bersama tentang diri kita  

tanpa seseorang menjelaskan sesuatu yang anda baca, setuju atau tak setuju 

dengannya saat anda mengikuti kalimat dan kata-kata pada halaman buku ini, 

tetapi  melakukan  suatu  perjalanan  bersama,  suatu  perjalanan  untuk 

menemukan kembali  sudut-sudut  yang amat rahasia dari  pikiran  kita.  Dan 

untuk melakukan perjalanan semacam itu kita harus berjalan dengan enak, kita 

tidak  dapat  dibebani  dengan  pendapat-pendapat,  prasangka-prasangka  serta 

kesimpulan-kesimpulan sejak lebih dari dua ribu tahun terakhir. Lupakan itu 

semua dan anda tahu tentang diri  anda; kita akan segera memulai  jika kita 

sudah tidak tahu apa-apa. 

Tadi malam, hujan deras, sekarang langit  mulai jernih, inilah hari yang 

penuh kesegaran baru. Kita nikmati hari yang segar ini seperti hanya ada hari 

ini.  Marilah  kita  mulai  perjalanan   bersama  dengan  meninggalkan  segala 

kenangan hari kemarin    dan mulai  mengerti  diri  kita sendiri  untuk yang 

pertama kali.

*****

15



BAGIAN  2

Mempelajari Diri Sendiri − Kesederhanaan Hati 

Jika anda berpikir bahwa mengetahui diri sendiri adalah sesuatu yang 

penting hanya karena saya atau orang lain mengatakan bahwa hal itu penting, 

maka saya khawatir semua komunikasi  di antara kita akan berakhir.  Tetapi 

jika kita setuju bahwa mengerti diri sendiri secara lengkap merupakan sesuatu 

yang  vital,  maka  saya  dan  anda  mempunyai  hubungan  yang  sama  sekali 

berbeda,  maka  kita  dapat  menyelidiki  bersama  dengan  suatu  kegembiraan, 

hati-hati dan dengan kecerdasan.

Saya tidak membutuhkan kebenaran anda; saya tidak menempatkan diri 

saya sebagai  suatu otoritas.  Saya tidak mempunyai apapun untuk diajarkan 

pada anda   tak ada filosofi, sistem baru atau cara baru menuju kenyataan; 

tidak ada jalan apapun menuju kenyataan apalagi kebenaran. Segala macam 

otoritas,  khususnya  dalam medan  pemikiran  dan  pemahaman,  akan  sangat 

merusak, sesuatu yang jahat. Para pemimpin merusak pengikut-pengikutnya 

dan para pengikut merusak pemimpin-pemimpinnya. Anda harus menjadi guru 

pribadi anda dan murid pribadi anda. Anda harus menanyakan segala sesuatu 

yang sudah diterima manusia sebagai  barang berharga, sebagai kebutuhan.

Bila  anda  tidak  mengikuti  seseorang,  anda  merasa  sangat  kesepian. 

Maka yang ada kesepian. Kenapa anda takut dalam keadaan sendirian? Karena 

anda  berhadapan  dengan  diri  anda  sendiri  seperti  adanya  anda,  dan  anda 

temukan bahwa anda hampa, tumpul, bodoh, buruk, bersalah dan gelisah   

suatu  kesatuan  yang  remeh,  buruk,  dan  rongsokan.  Pandanglah  kenyataan, 

lihatlah itu. Jangan lari darinya. Pada saat anda lari, munculah ketakutan.
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Dalam menyelidiki diri kita sendiri, kita tidak mengisolir diri kita dari 

keadaan dunia. Ini bukan suatu proses yang tidak sehat. Manusia di seluruh 

dunia dikejar persoalan sehari-hari yang sama seperti diri kita, sehingga dalam 

menyelidiki diri sendiri, kita tidak berada dalam gangguan emosional karena 

tidak ada perbedaan antara individu dan kelompok. Ini suatu fakta aktual. Saya 

telah menciptakan dunia seperti diri saya. Maka jangan mengajak kita lari dari 

pertempuran  antara bagian dan keseluruhan.

Saya harus menjadi  sadar terhadap medan total   diri  pribadiku,  yang 

merupakan  kesadaran  individu  dan  masyarakat.  Hanya  jika  akal  pikiran 

keluar bebas dari kesadaran sosial dan individual ini, maka saya dapat menjadi 

pelita yang tak pernah habis-habisnya  bagi diri saya sendiri. 

Sekarang,  darimana  kita  akan  memulai  memahami  diri  kita  sendiri? 

Disinilah  aku,  dan  bagaimana  aku  mempelajari  diriku,  mengamati  diriku, 

melihat  apa yang nyata terjadi  di  sebelah dalam diri  pribadiku? Aku dapat 

mengamati diriku dalam hubungan karena hidup ini adalah pergaulan. Tak ada 

gunanya duduk di pojok bermeditasi  tentang  diri sendiri. Aku tak dapat eksis 

karena diriku. Aku eksis hanya dalam hubungan dengan masyarakat, dengan 

benda-benda  dan cita-cita, dan dalam mempelajari hubunganku dengan segala 

sesuatu  yang ada di  luar  dan di  masyarakat,  sama halnya terhadap sesuatu 

yang ada di dalam, maka aku mulai memahami diriku. Setiap bentuk lain dari 

pemahaman hanya sekedar  abstraksi  dan aku tak  dapat  mempelajari  diriku 

dalam abstraksi,  aku  bukan   sebuah  benda  khayal,  oleh  karena  aku  harus 

mempelajari diriku secara aktual. Seperti adanya aku, bukan sebagai yang aku 

inginkan. 

Mengerti  bukan  suatu  proses  intelektual.  Memperoleh  pengetahuan 

tentang diri pribadi dan mempelajari diri pribadi adalah dua hal yang berbeda, 
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demi pengetahuan anda mengumpulkan hal-hal tentang diri anda sendiri dan 

itu selalu dari masa lalu, dan suatu akal pikiran yang dibebani dengan masa 

lalu adalah jiwa yang menderita.  Belajar tentang diri  anda bukanlah seperti 

mempelajari  suatu  bahasa,  suatu  teknologi  ataupun  ilmu  pengetahuan   

kemudian anda tentunya harus menumpuk dan mengingatnya kembali; sesuatu 

yang akan menjadi absurd memulai kembali   tetapi dalam bidang psikologi 

mempelajari tentang diri sendiri selalu dalam saat sekarang dan pengetahuan 

selalu dalam saat lampau, dan jika sebagian besar dari kita hidup di masa lalu 

serta  cukup  puas  dengan  masa  lalu,  maka  pengetahuan  menjadi  luarbiasa 

penting  bagi  kita.  Itulah  mengapa  kita  memuja  keterpelajaran,  kepandaian, 

kelicikan.  Tetapi  jika  anda  belajar  sepanjang  waktu,  belajar  setiap  menit, 

belajar  dengan memperhatikan dan mendengarkan,   belajar  dengan melihat 

dan berbuat, maka  anda akan menemukan bahwa belajar adalah suatu gerakan 

terus menerus tanpa masa lalu.

Jika  anda  berkata  bahwa  anda  akan  mempelajari  diri  anda  secara 

bertahap, menambah dan menambah,  sedikit  demi sedikit,  maka anda tidak 

sedang mempelajari diri anda saat ini seperti apa adanya, tetapi penumpukan 

pengetahuan. Mempelajari secara tak langsung membutuhkan  kepekaan luar 

biasa. Tidak ada kepekaan jika ada suatu ide, yang merupakan masa lalu dan 

mendominasi  saat  ini.  Akal  pikiran  kemudian  menjadi  tidak terlalu  cepat, 

lentur, selalu waspada. Sebagian besar dari kita bahkan tidak peka secara fisik. 

Kita kelebihan makan, kita menjadi tak lebih baik dengan diet yang benar, kita 

kebanyakan merokok dan minuman beralkohol sehingga tubuh menjadi gemuk 

dan tidak peka, kualitas perhatian dari organisme itu sendiri dibuat  tumpul. 

Bagaimana dapat menjadi sangat waspada, peka, jernih pikiran jika organisme 

itu sendiri tumpul dan berat? Kita bisa saja peka terhadap benda tertentu yang 
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menyentuh diri kita secara personal, tetapi untuk menjadi peka secara lengkap 

terhadap semua implikasi kebutuhan  hidup, maka  tidak ada pemisahan yang 

terjadi antara organisme dan jiwa. Ia suatu gerakan total.

Untuk  mengerti  sesuatu  anda  harus  hidup  dengannya,  anda  harus 

mengamatinya,  anda  harus  mengetahui  semua  isinya,  sifat  alamiahnya, 

strukturnya,  gerakannya.  Sudahkah anda mencoba hidup dengan diri  anda? 

Bila pernah, anda akan mulai  melihat  bahwa diri  anda bukan sesuatu yang 

statis, ia benda hidup yang segar, Dan untuk hidup dengan suatu benda hidup, 

akal pikiran anda juga harus hidup. Dan ia tidak dapat hidup jika dijerat dalam 

opini-opini, pertimbangan-pertimbangan dan nilai-nilai.

Untuk mengamati gerakan dari hati dan akal pikiran yang anda miliki, 

anda harus mempunyai suatu pikiran yang bebas, bukan suatu pikiran yang 

setuju dan tidak setuju, mengambil sisi pandangan dengan  suatu argumentasi, 

mempersoalkan sekedar dengan kata-kata, tetapi lebih baik mengikuti dengan 

perhatian  untuk  memahami   sesuatu  yang  sangat  sulit  dilakukan  karena 

sebagian dari kita tidak tahu bagaimana melihat, atau mendengar  keadaan diri 

kita terhadap  apa yang tidak lebih dari yang kita ketahui, bagaimana melihat 

keindahan sungai atau mendengar angin sepoi diantara pepohonan.

Jika kita menyalahkan atau menghukum, kita tak dapat melihat secara 

jelas,  tak  mampu  melihat  saat  akal  pikiran  kita  mengoceh  tiada  habis-

habisnya,  maka  kita  tak  dapat  mengamati  apa-adanya,  kita  hanya  melihat 

proyeksi yang dibuat oleh diri sendiri. Masing-masing dari kita mempunyai 

suatu imajinasi tentang apa yang kita pikir, tentang adanya diri kita atau apa 

yang seharusnya,  dan imajinasi  itu,  gambaran itu,  menghalangi  total  untuk 

melihat diri pribadi sebagaimana apa adanya. 
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Hal  yang  paling  sulit  di  dunia  adalah  melihat  segala  sesuatu  secara 

sederhana. Karena akal pikiran kita sangat ruwet dan kita kehilangan kualitas 

kesederhanaan. Saya tak bermaksud sederhana dalam pakaian atau makanan, 

memakai hanya selembar cawat, atau memecahkan suatu rekor tercepat atau 

segala macam omong kosong kekanak-kanakan yang ditanamkan oleh orang-

orang suci, tetapi kesederhanaan dimana dapat melihat langsung sesuatu tanpa 

ketakutan  dapat melihat diri sendiri seperti apa adanya, yaitu tanpa distorsi 

 mengatakan  bila  saya  bohong,  saya  berbohong   bukan menutupi  atau 

melarikan diri darinya.

Untuk memahami diri sendiri kita memerlukan kesanggupan luarbiasa 

untuk  rendah  hati.  Jika  anda  mulai  dengan  mengatakan  "Aku  tahu  akan 

diriku", anda telah berhenti belajar tentang diri anda, atau jika anda berkata 

"Sudah tak ada lagi yang harus dipelajari tentang diriku karena aku baru saja 

merangkum ingatan-ingatan,  cita-cita,  pengalaman-pengalaman dan tradisi". 

maka anda juga telah berhenti mempelajari tentang diri anda sendiri. Saat anda 

selesai  melakukan  sesuatu  anda mencegah  untuk memiliki  kualitas  tentang 

ketidaktahuan dan kerendahan hati, pada saat anda memiliki kesimpulan atau 

mulai  menguji  berdasarkan  pengetahuan,  anda  selesai,  disitu  anda 

menterjemahkan segala sesuatu yang hidup sebagai bagian dari yang lampau. 

Kemudian jika anda tidak mempunyai suatu tumpuan, jika tidak ada kepastian, 

tak ada prestasi, disitulah ada kebebasan mencari, berprestasi. Dan jika anda 

melihat dengan bebas maka hal itu selalu baru. Seorang manusia yang yakin 

adalah seorang manusia yang mati.

Tetapi bagaimana saya dapat bebas untuk melihat dan belajar bila akal 

pikiran  kita  dari  saat  kita  lahir  sampai  saat  kita  mati  telah  dibentuk  oleh 

budaya tertentu, dalam pola yang sempit dari si "aku"? Selama berabad-abad 
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kita telah dikondisi  dengan nasionalitas, kasta, kelas, tradisi, agama, bahasa, 

pendidikan,  buku-buku,  seni,  baju  seragam,  perjanjian,  propaganda  aneka 

macam,  tekanan  ekonomi,  kenikmatan  makan,  iklim  dimana  kita  tinggal, 

keluarga  kita,  kawan-kawan  kita,  pengalaman-pengalaman  kita   setiap 

pengaruh yang dapat anda pikirkan   dan karenanya jawaban kita terhadap 

setiap persoalan jadi  terkondisi.

Sadarkah anda bahwa anda terkondisi? Itulah pertanyaan pertama yang 

harus  diajukan  pada  diri  anda,  bukan  bagaimana  menjadi  bebas  dari 

keterkondisian anda. Anda tak akan pernah dapat bebas dari hal itu, dan jika 

anda berkata "Saya harus bebas darinya", anda boleh jadi  masuk ke dalam 

perangkap  lain  dari  bentuk  keterkondisian   yang  lain.  Oleh  karenanya, 

sadarkah  anda  bahwa  anda  terkondisi?   Tahukah  anda  jika  anda  melihat 

sebuah pohon dan berkata "Itu sebuah pohon oak” atau “itu sebuah pohon 

cemara";  penamaan dari  pohon,  yang merupakan pengetahuan botani,  telah 

mengkondisi  diri  anda yaitu kata yang muncul  antara anda dan mengamati 

pohon secara aktual?  Untuk melakukan kontak dengan si pohon  anda harus 

meletakan  tangan  anda  padanya  dan  kata-kata  tidak  akan  menolong  anda 

untuk menyentuhnya.

Bagaimana anda tahu kalau anda terkondisi?  Apa yang memberitahu 

anda? Apa yang mengatakan pada anda kalau anda lapar. Bukan sebagai suatu 

teori tetapi fakta nyata dari si lapar? Dengan cara yang sama, bagaimana anda 

menemukan fakta nyata bahwa anda terkondisi? Bukankah dengan reaksi anda 

terhadap suatu masalah, suatu tantangan? Anda menanggapi setiap tantangan 

berdasarkan keterkondisian anda dan keterkondisian anda yang  serba tidak 

cukup  akan selalu memberi reaksi secara tidak cukup. 
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Bila anda menjadi sadar akan hal itu, apakah  keterkondisian akan ras, 

agama  dan  budaya  menumbuhkan  suatu  perasaan  terkungkung?  Ambilah 

hanya satu bentuk keterkondisian, yaitu nasionalisme, menjadi serius, secara 

lengkap  menyadari  hal  itu  dan  melihat  apakah  anda  menikmatinya  atau 

memberontak melawannya, dan jika anda memberontak melawannya,  apakah 

anda  ingin  menerobos  seluruh  keterkondisian?  Jika  anda  puas  dengan 

keterkondisian, anda akan ternyata  tak berbuat apapun akan hal itu, tetapi jika 

anda  tidak  puas  kemudian  anda  menyadarinya,  anda  akan  memperoleh 

kenyataan  bahwa  anda  tidak  pernah  berbuat  apapun  tanpa  hal  itu.  Tidak 

pernah ! Karenanya anda selalu hidup di masa lalu  bersama kematian.

Anda  akan  memiliki   kemampuan  mengamati  diri  anda  sendiri, 

bagaimana anda terkondisi  hanya jika ada konflik dalam  kenikmatan terus 

menerus atau menghadapi kepedihan. Jika segala sesuatu di sekitar anda serba 

menyenangkan,  isteri  yang  mencintai  anda,  anda  mencintai  dia,  anda 

mempunyai rumah bagus, anak yang manis, serta uang yang cukup, maka anda 

tidak  menyadari  samasekali  akan  terkondisinya  diri  anda.  Tetapi  jika  ada 

kekacauan  misal isteri anda menaruh perhatian ke laki-laki lain, kehilangan 

uang  anda,  terancam  oleh  peperangan,  atau  bentuk  lain  kegelisahan  dan 

kepedihan   maka anda baru tahu jika anda terkondisi.  Bila anda berjuang 

menghadapi segala kekacauan itu atau menahan diri terhadap gangguan dari 

luar maupun dari dalam, maka anda tahu kalau anda terkondisi. Jika sebagian 

besar dari kita terganggu hampir sepanjang waktu, baik di sebelah luar atau 

justru masuk ke dalam, kekacauan luar biasa itu menunjukkan bahwa diri kita 

terkondisi.  Begitu pula seekor binatang yang disayangi,  ia  bereaksi  dengan 

halus, tetapi saat ia dimusuhi seluruh keganasan alamiahnya muncul. 
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Kita  diganggu  oleh  kehidupan,  politik,  situasi  ekonomi,  hal-hal 

menakutkan, kebrutalan, penderitaan di dunia seperti halnya dengan dalam diri 

kita,  dan dari hal itu kita melihat  kenyataan bagaimana kita terkondisi  luar 

biasa mengerikan. Apakah yang akan kita lakukan? Menerima kekacauan dan 

hidup  dengannya  seperti  sebagian  besar  dari  kita?  Terima  saja  itu,  seperti 

seseorang menerima kehidupan dengan terbungkuk-bungkuk, sakit pinggang? 

Menahan beban itu? 

Ada suatu kecenderungan dalam diri kita semua untuk memikul sesuatu, 

memakai  hal  itu,  dan menyalahkan pada keadaan.  "Ah,  jika segala  sesuatu 

berjalan baik, aku akan berbeda". Kita berkata, atau "Beri aku kesempatan dan 

aku akan memperbaiki diriku" atau "Aku dihancurkan oleh ketidakadilan itu 

semua".  Selalu  menyalahkan  kekacauan  kita  pada  orang  lain,  atau  kepada 

lingkungan kita atau kepada hal-hal teknis. 

Jika seseorang menerima kekacauan, itu berarti bahwa akal pikirannya 

menjadi tumpul, seperti halnya dia  dapat memandang kecantikan seseorang, 

sementara orang itu tidak memperhatikannya. Seseorang yang acuh tak acuh, 

keras dan tidak berperasaan,  jiwanya menjadi  tumpul  dan semakin tumpul. 

Jika kita tidak menerima hal itu maka kita mencoba melarikan diri  darinya 

dengan memakai berbagai macam obat bius, menggabung dengan kelompok 

politik, berteriak-teriak, menulis, nonton sepakbola, atau ke vihara, ke gereja 

atau mencari  bentuk-bentuk  kesenangan lainnya.

Mengapa kita melarikan dari fakta nyata itu?  Kita takut akan kematian 

 saya selalu mengambilnya sebagai contoh   dan kita membuat berbagai 

macam teori,  harapan-harapan,  kepercayaan-kepercayaan,  menyembunyikan 

fakta kematian, tetapi fakta itu tetap saja ada. Untuk memahami suatu fakta 

kita  harus  menghadapinya,  bukan  lari  darinya.  Sebagian  besar  dari  kita 
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ketakutan akan kehidupan seperti halnya takut terhadap kematian. Kita takut 

dengan  keluarga  kita,  takut  terhadap  pendapat  masyarakat,  kehilangan 

pekerjaan  kita,  rasa  aman  kita,  atau  ratusan  macam  lainnya.  Fakta  yang 

sederhana yaitu bahwa kita takut, bukannya kita takut kepada ini atau kepada 

itu. Sekarang, mengapa kita tidak dapat menghadapi fakta itu?

Anda dapat menghadapi fakta hanya pada saat sekarang, dan jika anda 

tidak pernah membolehkan fakta itu hadir karena anda selalu meloloskan diri 

darinya, anda tidak akan pernah dapat menghadapinya, dan karena kita telah 

membuat  suatu  jaringan  pelarian  menyeluruh,  kita  terjebak  dalam suasana 

melarikan diri.

Sekarang,  jika  anda  peka  luar  biasa,  benar-benar  serius,  anda  tidak 

hanya sadar akan terkondisinya diri  anda tetapi  anda juga akan sadar  oleh 

bahaya  akibatnya,  yaitu  kebrutalan  dan  kebencian  yang  ditimbulkan. 

Mengapa,  jika  anda   melihat  bahaya  dari  keterkondisian  anda,  anda  tidak 

bertindak? Apakah itu karena anda malas, kemalasan menjadikan kekurangan 

energi? Tentunya anda tidak ingin kekurangan energi jika anda melihat suatu 

bahaya fisik dengan seketika, seperti melihat ular di depan anda, atau suatu 

jurang yang curam, atau suatu kebakaran. Mengapa anda tidak bertindak jika 

anda melihat bahaya dari ketergantungan diri anda? Jika anda melihat bahaya 

nasionalisme terhadap keamanan diri anda, tidakah anda bertindak?

Jawabannya  adalah  anda  tidak  melihat.  Melalui  suatu  proses  analisa 

intelektual, anda boleh jadi mengerti bahwa nasionalisme membawa kepada 

perusakan pribadi,  jika  tidak ada muatan emosional  di dalamnya. Jika ada 

suatu muatan emosional, anda akan menjadi penuh semangat.

Jika anda melihat bahaya akan keterkondisian diri anda sekedar sebagai 

suatu konsep intelektual, anda tak akan pernah berbuat apapun terhadapnya. 
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Dalam melihat suatu bahaya hanya sebagai sebuah  ide, maka terdapat konflik 

antara ide dan tindakan, dan konflik  itu membuang energi  anda.  Jika anda 

hanya melihat keterkondisian  dan bahaya darinya dengan  seketika,  seperti 

anda  melihat  suatu  jurang,  maka anda bertindak.  Sehingga  melihat  adalah 

bertindak.

Sebagian besar  dari  kita menjalani  kehidupan tanpa penuh perhatian, 

melakukan  reaksi  tanpa  berpikir,  hanya  mengikuti  lingkungan  dimana  kita 

dibesarkan,  dan  reaksi  semacam itu  hanya menghasilkan  perbudakan  lebih 

jauh, terkondisi lebih jauh, tetapi saat anda memberi perhatian total terhadap 

keterkondisian  anda,  anda  akan  melihat  bahwa  anda  bebas  dari  masa  lalu 

secara utuh, dan ia terlempar menjauhi anda secara alamiah.

*****
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BAGIAN  3 

Kesadaran dan Totalitas hidup.

Bila  anda  menjadi  mengerti  akan  keterkondisian  anda,  anda  akan 

memahami keseluruhan dari kesadaran anda. Kesadaran adalah medan total 

dimana pikiran berfungsi  dan hubungan terjadi.  Semua motivasi,  perhatian, 

keinginan,  kenikmatan,  ketakutan,  inspirasi,  kerinduan,  harapan,  kepedihan, 

dan kesenangan berada dalam medan itu.  Tetapi  kita telah mulai  membagi 

kesadaran ini  ke  dalam aktif  dan tidur,  tingkatan  atas  dan bawah  − itulah, 

semua  pikiran  sehari-hari,  perasaan  dan  aktivitas  di  permukaan  dan  di 

bawahnya juga dinamakan bawah sadar, sesuatu yang kita tidak mengenalnya, 

sesuatu yang kadang-kadang menampakkan dirinya melalui isyarat, intuisi dan 

impian-impian tertentu.

Kita  disibukkan  dengan  suatu  sudut  kecil   kesadaran  sebagai 

keseluruhan  hidup  kita,  sisanya  yang  kemudian  kita  namakan  sub-sadar, 

dengan  seluruh  motivasi,  ketakutan-ketakutannya,  rasialnya  dan  nilai-nilai 

yang  diwarisi,  kita  tidak  pernah  tahu  bagaimana  mendapatkan  hal  itu. 

Sekarang  saya  bertanya  pada  anda,  adakah  sesuatu  yang  merupakan  sub-

sadar? Kita gunakan istilah itu secara bebas. Kita telah menerima bahwa ada 

hal  semacam itu?  Dan mengapa untuk itu kita mencurahkan perhatian luar 

biasa  padanya?  Tampak jelas  bagi  saya bahwa itu  sama bodoh  dan sepele 

seperti  jiwa  yang  sadar.  Begitu  sempit,  terkondisi,  keras  kepala,  khawatir, 

mentereng tetapi tidak berharga.

Oleh karenanya, mungkinkah untuk mengerti secara total keseluruhan 

medan kesadaran dan tidak sekedar suatu bagian, suatu fragmen darinya? Jika 
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anda mampu untuk mengerti  totalitas,  maka anda memfungsikan sepanjang 

waktu  perhatian total  diri  anda, bukan perhatian sebagian.  Hal ini  penting 

untuk dipahami karena jika anda berada dalam pengertian total dari seluruh 

medan kesadaran,  disitu  tidak ada percekcokan.  Hanya jika anda membagi 

kesadaran,  yang merupakan seluruh akal  pikiran,  perasaan dan tindakan ke 

dalam aneka tingkat perbedaan, maka disitu ada percekcokan.

Kita  hidup  dalam  fragmentasi.  Anda  adalah  seseorang  di  kantor, 

menjadi orang lain di rumah; anda bicara tentang demokrasi tetapi dalam hati 

anda adalah seorang penguasa; anda bicara tentang mencintai orang-orang di 

sekitar anda, kemudian membunuh mereka dengan persaingan; ada sebagian 

dari yang anda kerjakan, yang anda cari,  tidak tergantung pada yang  lain. 

Mengertikah anda akan keadaan terpecah belah dalam diri anda? Mungkinkah 

suatu  otak  yang terpecah belah menggerakkan dirinya,  memikirkan dirinya 

dalam keterpecahan  − mungkinkah otak semacam ini  mengerti  akan medan 

keseluruhan? Mungkinkah untuk melihat  seluruh kesadaran secara lengkap, 

secara total, yang berarti menjadi seorang manusia yang utuh?

Jika anda mencoba untuk memahami keseluruhan struktur dari si-aku, 

si-pribadi, dengan segala keruwetan luar biasa yang dimilikinya, anda mulai 

setahap  demi  setahap,  membuka  lapis  demi  lapis  menguji  setiap  pikiran, 

perasaan dan kehendak, maka anda akan terperangkap ke dalam proses analitis 

yang  dapat  memakan  waktu  berminggu-minggu,  berbulan-bulan,  bertahun-

tahun;  dan  jika  anda  menyediakan  waktu  untuk  proses  pemahaman  diri 

sendiri,  anda  harus  membolehkan  setiap  bentuk  penyimpangan,  karena  si-

pribadi  adalah  suatu  kesatuan  yang  kompleks,  bergerak,  hidup,  berjuang, 

berkeinginan,  menyangkal,  dengan  tekanan-tekanan  dan  penderitaan  serta 

pengaruh-pengaruh segala macam secara terus-menerus terhadap kejadian itu. 
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Sehingga anda akan menemukan kembali untuk diri anda sendiri bahwa hal ini 

bukanlah  caranya.  Anda  akan  tahu  satu-satunya  jalan  untuk  melihat  diri 

sendiri  yaitu totalitas, secara seketika, tidak tergantung waktu; dan anda dapat 

melihat totalitas diri anda hanya jika akal pikiran tidak terpecah belah. Apa 

yang anda lihat dalam keseluruhan adalah kebenaran.

Sekarang, dapatkah anda lakukan hal itu? Sebagian besar dari kita tidak 

dapat, karena kita tidak pernah mendekati persoalan secara serius, karena kita 

tidak pernah nyata-nyata melihat diri kita. Tidak pernah! Kita menyalahkan 

orang  lain,  kita  membawa  sesuatu  semakin  jauh  atau  kita  menolak  untuk 

melihat. Tetapi bila anda melihat secara total, anda akan mencurahkan seluruh 

perhatian  anda,  seluruh  keadaan anda,  segala  sesuatu  yang ada  pada  anda, 

mata  anda,  telinga  anda,  kondisi-kondisi  anda,  anda  akan  memperhatikan 

dengan  kebebasan  diri  yang  lengkap,  dan  kemudian  tak  ada  ruang  untuk 

ketakutan, tak ada ruang untuk kontradiksi, dan karenanya tidak ada konflik.

Perhatian  tidak  sama  dengan  konsentrasi.  Konsentrasi  adalah 

pengeluaran;  perhatian  − yaitu  mengerti  secara  total,  tidak  mengeluarkan 

apapun.  Tampak bagi  saya  bahwa sebagian  besar  dari  kita  tidak mengerti, 

tidak hanya terhadap apa yang kita katakan tentang hal itu, tetapi  terhadap 

lingkungan kita, warna-warna di sekitar kita, masyarakat, bentuk  dari pohon, 

awan dan gerak air.  Barangkali  karena  kita  begitu  mementingkan  diri  kita 

sendiri, dengan masalah-masalah kecil dari diri kita sendiri, dengan masalah-

masalah  kecil  remeh  yang  ada,  ide-ide  kita,  kenikmatan-kenikmatan  kita, 

ambisi dan pengejaran dimana tidak kita sadari secara obyektif! Dan bahkan 

kita berbicara tentang sebuah  harapan besar akan  kesadaran. Suatu saat di 

India saya berkeliling dengan mobil. Ada tiga orang duduk di belakang asyik 

berdiskusi tentang kesadaran dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang 
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kesadaran pada saya, dan mendadak saat itu sopir sedikit mengantuk sehingga 

menyerempet seekor kambing, dan tiga orang di belakang masih saja asyik 

berdiskusi  tentang  kesadaran  − secara  total  tak  menyadari  bahwa  mereka 

menyerempet kambing. Saat saya sampaikan pada mereka bertiga yang sedang 

berusaha untuk menjadi sadar, mereka benar-benar terkejut.

Sebagian  besar  dari  kita  melakukan  hal  semacam  itu.  Kita  tidak 

menyadari terhadap sesuatu yang ada di luar atau di dalam. Jika anda ingin 

memahami tentang indahnya seekor burung, seekor lalat, atau selembar daun, 

atau seseorang dengan segala keruwetannya, anda harus memberikan seluruh 

perhatian  anda  yaitu  pengertian.  Dan  anda  dapat  memberikan  seluruh 

perhatian anda hanya jika anda memperhatikan, yang berarti anda nyata-nyata 

cinta untuk mengerti − hingga anda berikan seluruh hati dan akal pikiran anda 

untuk menemukannya.

Pengertian  semacam  itu  seperti  hidup  dengan  seekor  ular  dalam 

ruangan; anda mengamati  setiap gerak-geriknya, anda sangat  peka terhadap 

suara paling halus yang dibuatnya. Suatu keadaan penuh perhatian seperti itu 

adalah energi total, dalam pengertian seperti itulah totalitas diri anda tampak 

dengan seketika.

Bila anda telah mampu melihat diri anda begitu dalam maka anda dapat 

menjelajah  jauh lebih  dalam.  Jika  kita  memakai  istilah  "lebih  dalam",  kita 

tidak sedang membandingkan. Kita berpikir dalam perbandingan − dalam dan 

dangkal, bahagia dan tidak bahagia. Kita selalu mengukur, membandingkan. 

Sekarang, adakah suatu keadaan yang dinyatakan sebagai dangkal dan dalam, 

di dalam diri seseorang? Bila saya berkata "Pikiranku dangkal, picik, sempit, 

terbatas." bagaimana saya tahu semua  itu? Karena saya telah membandingkan 

pikiranku dan pikiranmu yang lebih cerah, lebih berkapasitas, lebih cerdik dan 
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waspada.  Bagaimana saya tahu kebodohan saya tanpa  pembandingan?  Bila 

saya lapar, saya tak dapat membandingkan lapar saya ini dengan lapar hari 

kemarin. Lapar hari kemarin adalah suatu ide, suatu ingatan.

Jika  sepanjang  waktu  saya  mengukur  diri  sendiri  terhadap  anda, 

berusaha menjadi  seperti  anda, maka saya sedang mengingkari  diri  sendiri. 

Sehingga saya menciptakan suatu ilusi. Saya memahami bahwa pembandingan 

dalam  segala  bentuk  hanya  membawa  kepada  ilusi  yang  lebih  besar  dan 

kesengsaraan  yang  lebih  besar,  seperti  halnya  jika  saya  menganalisa  diri 

sendiri,  menambah pengetahuan tentang diri  saya sendiri  tahap demi tahap, 

atau mengindentifikasi diri pribadi dengan sesuatu di luar diri pribadi, apakah 

itu  keadaan  suatu  negara,  seorang  juru  selamat  atau  suatu  ideologi  − saya 

mengerti bahwa semua proses itu hanya membawa kepada penyesuaian lebih 

jauh dan karenanya konflik semakin besar − saya melihat ini semua maka saya 

tinggalkan hal itu. Kemudian akal pikiran saya tidak mencari lagi. Hal ini amat 

penting  untuk  dipahami.  Akal  pikiran  saya  sudah  tidak mencari,  bertanya-

tanya, dan meraba-raba lebih jauh. Ini bukan berarti bahwa akal pikiran saya 

telah  puas  dengan  segala  sesuatu  seperti  apa  adanya,  tetapi  akal  pikiran 

semacam  itu  sudah  tidak  mempunyai  ilusi.  Akal  pikiran  semacam  itu 

kemudian  dapat  bergerak  dalam suatu  dimensi  yang  sama  sekali  berbeda. 

Dimensi  dimana kita biasa hidup, kehidupan sehari-hari yang menyakitkan, 

kenikmatan dan ketakutan,  telah mengkondisi  akal  pikiran, membatasi  sifat 

alamiah dari akal pikiran, dan kemudian kesakitan, kenikmatan dan ketakutan 

itu  telah  pergi  (tidak berarti  bahwa anda tidak memiliki  kegembiraan lagi, 

kegembiraan  adalah  sesuatu  yang  sama  sekali  berbeda  dari  kenikmatan)  − 

maka akal  pikiran berfungsi dalam suatu dimensi yang sangat berbeda dimana 

tidak ada konflik, tak ada perasaan terhadap “hal yang lain” !
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Secara verbal kita dapat mengungkapkan lebih jauh. Apa yang tampak 

di  luar  tidak dapat  dinyatakan dengan kata-kata  karena  kata-kata  bukanlah 

bendanya. Sampai sekarang kita dapat mendiskripsi, menjelaskan, tetapi tidak 

ada kata-kata atau penjelasan dapat membuka pintu. Apa yang akan membuka 

pintu adalah pengertian dan perhatian sehari-hari − pengertian bagaimana kita 

bicara, apa yang kita ucapkan, bagaimana kita berjalan, apa yang dipikirkan. 

Hal  ini  seperti  membersihkan  sebuah  ruangan  dan  menjaganya  agar  tetap 

bersih. Menjaga ruang agar teratur  menjadi penting di satu sisi tetapi secara 

total tidak penting di sisi lain. Harus ada keteraturan  dalam ruangan tetapi 

keteraturan tidak akan membuka pintu atau jendela. Apa yang akan membuka 

pintu  bukanlah  keinginan  atau  kemauan  anda.  Anda  mungkin  tidak  dapat 

mengundang  sesuatu  yang  lain.  Apa  yang  dapat  anda  kerjakan  hanyalah 

menjaga ruangan  dengan  teratur, yang merupakan keluhuran untuk dirinya, 

tidak untuk apa yang tertib. Menjadi bijaksana, rasional, rapi dan tertib, maka 

barangkali, jika anda beruntung, jendela akan terbuka dan angin sejuk akan 

masuk. Atau boleh jadi tidak. Hal itu tergantung dari keadaan pikiran anda. 

Dan keadaan pikiran  hanya dapat dimengerti oleh diri anda sendiri, dengan 

memperhatikan  dan  tidak  pernah  mencoba  membentuknya,  tidak 

memojokkan,  tidak menentang, tidak menyetujui,  tidak pernah memastikan, 

tidak  pernah  menghukum,  tidak  pernah  mengadili  − yang  berarti 

memperhatikan  tanpa  pilihan.  Dan  keluar  dari  kesadaran  tanpa  pilihan  ini 

barangkali pintu akan terbuka dan anda akan tahu ada dimensi dimana tanpa 

konflik dan tanpa waktu.

*****  

31



BAGIAN  4 

Mengejar Kenikmatan  dan  Pemutarbalikan oleh Pikiran  

Telah kita bahas pada bab terakhir bahwa kegembiraan adalah sesuatu 

yang samasekali  berbeda dari kenikmatan, sehingga perlu kita temukan apa 

yang tercakup dalam kenikmatan dan apakah mungkin untuk hidup di suatu 

dunia yang tak mengandung kenikmatan tetapi  ada suatu rasa kegembiraan 

luar biasa, kebahagiaan. 

Kita semua terlibat dalam pengejaran kenikmatan dalam aneka bentuk  − 

intelektual,  kenikmatan  kultural  atau  sensasi,  kenikmatan  akan  reformasi, 

memberi  petunjuk  pada  orang  lain  tentang  apa  yang  harus  dikerjakan  − 

kenikmatan akan pengetahuan yang banyak, kepuasan fisik yang lebih besar, 

pengalaman lebih banyak,  memahami  lebih jauh tentang kehidupan,  semua 

kepandaian, hal-hal yang cerdik dari pikiran − dan kenikmatan paling puncak 

adalah, tentu saja, memiliki Tuhan.

Kenikmatan adalah struktur dari masyarakat. Dari kanak-kanak hingga 

mati  kita  adalah  serba  rahasia,  secara  cerdik  atau  secara  nyata   mengejar 

kenikmatan. Apapun bentuk kenikmatan yang ada pada kita, saya kira, kita 

harus  dengan  jelas  mengupas  hal  ini,  karena  ini  akan  membimbing  atau 

membentuk kehidupan kita.  Oleh karenanya  sangat penting bagi kita,  satu 

sama  lain,  untuk  menyelidiki  secara  dekat,  secara  ragu-ragu  dan  mudah 

tersinggung,   tentang  pertanyaan  perihal  kenikmatan,  dan  itu  untuk 

menemukan  kenikmatan,  kemudian  memelihara  serta  menjaganya,  sebagai 
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suatu  kebutuhan  dasar  akan  kehidupan  dan  tanpa  itu  kehidupan  menjadi 

tumpul, bodoh, kesepian dan tidak berarti. 

Anda  boleh  saja  bertanya,  mengapa  perlu  hidup  tanpa  ditemani 

kenikmatan? Untuk kepentingan yang amat sederhana itu, kenikmatan pasti 

menumbuhkan kepedihan, frustasi, penderitaan dan ketakutan, dan keluar dari 

ketakutan, kekerasan. Jika anda ingin hidup seperti itu, hiduplah  seperti itu. 

Seluruh dunia melakukannya, dengan cara apapun, tetapi jika anda ingin bebas 

dari penderitaan anda harus memahami seluruh struktur kenikmatan.

Memahami  kenikmatan  adalah  tidak  untuk  menolaknya.  Kita  tidak 

menyalahkannya  atau  mengatakan  ini  benar  dan  itu  salah,  tetapi  jika  kita 

mengejarnya,  melakukan  dengan  mata  terbuka,  mengetahui  bahwa  pikiran 

sepanjang waktu mengejar  kenikmatan,  tak terhindarkan pasti  mendapatkan 

bayangannya, yaitu kepedihan. Keduanya tak dapat dipisahkan, meskipun kita 

berlari menjauhi kenikmatan dan mencoba menghindari kepedihan.

Sekarang, mengapa pikiran selalu membutuhkan kenikmatan? Mengapa 

kita mengerjakan hal-hal yang mulia atau tidak mulia dengan memendam arus 

kenikmatan? Mengapa kita begitu berkorban dan menderita terhadap seberkas 

tipis kenikmatan? Apakah kenikmatan itu dan bagaimana dia muncul? Saya 

kagum  jika  siapapun  adanya  anda  telah  berani  mengajukan  pertanyaan-

pertanyaan  semacam itu  kepada  diri  anda  sendiri  dan  mengikuti  jawaban-

jawaban sampai titik akhir.

Kenikmatan muncul melalui empat tahapan  − persepsi, sensasi, kontak 

dan keinginan.  Katakanlah  saya  melihat  sebuah  sepeda  motor  yang bagus, 

maka  saya  memperoleh  sensasi,  suatu  reaksi,  dari  melihat  benda  itu. 

Kemudian  saya  menyentuhnya  atau  membayangkan  memilikinya,  dan 

kemudian ada keinginan untuk memiliki dan tampak diri saya di situ. Atau 
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saya melihat awan yang indah, atau sebuah gunung pada langit yang bersih, 

atau daun yang muncul di musim semi atau sebuah lembah curam yang cantik 

dan  megah,  atau  keindahan  matahari  tenggelam,  atau  sebuah  wajah  yang 

cantik, cerdik, lincah gembira, tanpa dibuat dan karenanya kecantikan yang 

tiada tara. Saya melihat hal itu semua dengan kegembiraan luar biasa dan jika 

saya mengamati mereka, disitu tidak ada si pengamat tetapi hanya keindahan 

belaka seperti cinta. Untuk sesaat saya lupa akan seluruh persoalan-persoalan 

saya, kecemasan dan kesengsaraan  − hanya ada sesuatu yang mengagumkan. 

Saya dapat melihat  hal itu dengan gembira dan saat berikut melupakannya, 

atau selanjutnya pikiran bergerak, dan kemudian persoalan pun mulai; pikiran 

saya berpikir lebih dari sekedar apa yang dilihat dan memikirkan bagaimana 

keindahan itu; saya berkata pada diri saya  bahwa saya ingin melihat hal itu 

lagi  untuk  beberapa  kali.  Pikiran  mulai  membandingkan,  mulai 

mempertimbangkan,  dan berkata “Saya besok harus memilikinya kembali”. 

Kontinyuitas dari suatu pengalaman yang telah memberi kegembiraan dalam 

sesaat,  ditopang oleh pikiran.

Hal  ini  sama  saja  dengan  keinginan  seksual  atau   bentuk  lain  dari 

keinginan apapun. Tidak ada sesuatu yang salah dengan keinginan. Bereaksi 

adalah sesuatu yang normal. Jika anda menusukkan jarum ke saya, saya akan 

bereaksi  kecuali  saya  lumpuh.  Tetapi  kemudian  pikiran  bergerak  dan 

memperbincangkan  kegembiraan  dan  memutarnya  ke  dalam  kenikmatan. 

Pikiran ingin mengulang pengalaman,  dan semakin  anda mengulang,  maka 

menjadi  semakin  mekanis;  semakin  anda  memikirkan  hal  itu,  lebih  kuat 

pikiran memberikan kenikmatan. Sehingga pikiran mencipta dan memelihara 

kenikmatan  melalui  keinginan,  dan  memberinya  secara  terus-menerus, 

sehingga  reaksi  natural  dari  keinginan  terhadap  sesuatu  keindahan  apapun 
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diputarbalikan  oleh  pikiran.  Pikiran  membawanya  kedalam  ingatan  dan 

ingatan dipupuk dengan memikirkan hal itu secara berulang-ulang.

Memang, ingatan memiliki  tempat pada suatu tingkatan tertentu. Dalam 

hidup sehari-hari,  kita tak dapat  berfungsi  samasekali  tanpa hal  itu.  Dalam 

medan  yang kita miliki, hal itu harus efisien tetapi ada suatu keadaan pikiran 

dimana  hanya  memiliki  tempat  sangat  sempit.  Suatu  pikiran  yang  tidak 

dilumpuhkan oleh ingatan memiliki kebebasan nyata. 

Pernahkah  anda  memperhatikan  sungguh-sungguh  bila  anda 

menanggapi  sesuatu secara total,  dengan seluruh jiwa anda, terdapat sangat 

sedikit ingatan? Hanya jika anda tidak menanggapi  suatu perubahan dengan 

seluruh keadaan diri anda maka terdapat suatu konflik, suatu perjuangan, dan 

ini  menumbuhkan  kekacauan  dan  kenikmatan,  atau  kepedihan.  Dan 

perjuangan menumbuhkan ingatan. Ingatan itu ditambahkan sepanjang waktu 

oleh ingatan-ingatan lain dan ingatan-ingatan itulah yang menanggapi. Segala 

sesuatu  yang  merupakan  hasil  dari  ingatan  adalah  tua  dan  karenanya  tak 

pernah bebas. Disitu tak ada sesuatu sebagai kebebasan pikiran. Itu omong 

kosong belaka. 

Pikiran tidak pernah baru, karena pikiran adalah tanggapan dari ingatan, 

pengalaman,  pengetahuan.  Pikiran,  karena  dia  tua,  membuat  sesuatu  yang 

telah anda lihat dengan kegembiraan dan rasa menakjubkan sesaat,  menjadi 

lama. Dari hal yang lama anda mendapat kenikmatan, tidak pernah dari yang 

baru. Tidak ada waktu dalam kebaruan.

Sehingga  jika  anda  dapat  melihat  segala  sesuatu  tanpa  memberi 

kesempatan kenikmatan untuk merayap masuk  − pada sebuah wajah, seekor 

burung,  warna  suatu  pakaian  transparan,  keindahan  permukaan  air  yang 

memantulkan  cahaya  matahari  atau  segala  sesuatu  yang  menimbulkan 
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kegembiraan − jika anda dapat melihat hal itu tanpa menginginkan pengalaman 

untuk diulangi, maka disitu tidak akan ada kepedihan, tidak ada ketakutan, dan 

karenanya gembira luar biasa.

Perjuangan untuk mengulangi  dan mempertahankan kenikmatan telah 

memutarnya  menjadi  kepedihan.  Amatilah  hal  itu  dalam diri  anda  sendiri. 

Kehendak luar biasa untuk mengulangi kenikmatan menumbuhkan kepedihan, 

karena hal itu sudah tidak sama dengan keadaan kemarin. Anda berjuang keras 

untuk mencapai kegembiraan yang sama, tidak hanya rasa estetika saja, tetapi 

kualitas jiwa yang sama di sebelah dalam, dan anda terluka dan kecewa karena 

sesuatu menolak diri anda.

Pernahkah anda amati apa yang terjadi pada dirimu jika anda menolak 

suatu kenikmatan yang sepele? Bilamana anda tidak memperoleh apa yang 

anda  inginkan  anda  menjadi  gelisah,  cemburu,  benci.  Pernahkah  anda 

perhatikan jika anda telah menolak akan kenikmatan minum, atau merokok, 

atau seks  atau apapun juga,  − pernahkah anda perhatikan peperangan yang 

anda alami? Dan itu semua adalah suatu bentuk ketakutan, bukankah begitu? 

Anda takut untuk tidak memperoleh apa yang anda inginkan atau kehilangan 

apa yang anda miliki. Bila sejumlah keyakinan  khusus atau ideologi  yang 

anda pegang selama bertahun-tahun digoncang dan dipisahkan dari anda oleh 

logika  atau  kehidupan,  bukankah  anda  jadi  takut  untuk  berdiri  sendiri? 

Kepercayaan yang memberi anda kenikmatan dan kepuasan selama bertahun-

tahun dan kemudian pergi, anda ditinggal terdampar, kosong dan ketakutan 

muncul  sampai  anda  menemukan  bentuk  lain  dari  kenikmatan,  atau 

kepercayaan lainnya.

Hal itu tampak bagi saya begitu sederhana dan karena begitu sederhana 

kita  lalu  menolak  untuk  melihat  kesederhanaannya.  Kita  menyukai  segala 
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sesuatu yang ruwet. Bila isteri anda berpaling muka dari diri anda, bukankah 

anda cemburu? Bukankah anda marah? Tidakkah anda benci dengan laki-laki 

yang  menikmatinya?  Dan  itu  semua  bukan  lain  adalah  ketakutan  akan 

kehilangan  sesuatu  yang  telah  memberi  anda   kenikmatan  luar  biasa, 

keakraban, kualitas akan jaminan tertentu dan kepuasan akan rasa memiliki?

Oleh karenanya jika anda memahami bahwa dimana ada suatu pencarian 

kenikmatan maka harus ada kepedihan, hiduplah seperti itu jika memang anda 

inginkan,  tetapi  jangan  justru  tergelincir  kedalamnya.  Jika  anda  ingin 

mengakhiri kenikmatan, tentu saja akhir dari kepedihan, anda harus menaruh 

perhatian total terhadap keseluruhan struktur  kenikmatan  − tidak memotong 

dan membuangnya seperti yang dilakukan para pertapa atau sannyasi, tak mau 

memandang  seorang  wanita  karena  mereka  berpikir  itu  adalah  dosa  dan 

karenanya merusak vitalitas pemahaman mereka − tetapi melihat keseluruhan 

maksud  dan  arti  penting  dari  kenikmatan.  Maka  anda  akan  memiliki 

kegembiraan  luar  biasa  dalam  hidup.  Anda  tak  dapat  berpikir  tentang 

kegembiraan.  Kegembiraan  adalah  sesuatu  yang  seketika,  dan  dengan 

memikirkan hal itu anda lalu memutarnya menjadi kenikmatan. Hidup pada 

saat ini adalah persepsi seketika dari keindahan dan kegembiraan luar biasa di 

dalamnya, tanpa mencari kenikmatan darinya.

*****   
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BAGIAN  5

Kepentingan Pribadi serta  Idaman akan Kedudukan 

Sebelum kita mulai lebih jauh saya ingin bertanya pada anda, apakah 

kebutuhan  anda  yang  paling  penting,  paling  dasar  di  dalam  hidup  ini? 

Singkirkan  semua  jawaban-jawaban  yang  menyimpang  dan  hadapilah 

pertanyaan  ini  secara  langsung  dan  jujur,  apakah  yang  akan  anda  jawab? 

Mengertikah anda?

Bukankah  itu  diri  anda  sendiri?  Bagaimanapun  juga,  itulah  yang 

sebagian  besar  dari  kita  ingin  mengatakannya  jika  kita  menjawab  dengan 

sesungguhnya.  Saya  berkepentingan  dengan  pekerjaanku,  kemajuanku, 

keluargaku, sudut kecil dimana aku hidup, memperoleh suatu kedudukan yang 

lebih  baik  untuk  diriku,  lebih  terhormat,  lebih  kuat,  lebih  mendominasi 

terhadap orang lain, dan lain sebagainya. Saya pikir itu keadaan yang logis, 

bukankah  begitu,  mengutamakan  diri  sendiri  adalah  menjadi  kepentingan 

pokok sebagian besar dari kita yang mengutamakan  pada "aku"?

Sebagian dari kita berkata bahwa mengutamakan kepentingan pribadi 

adalah salah. Tetapi apakah itu dianggap salah kecuali jika kita tidak sopan, 

jujur, menyetujui  keadaan  itu?  Jika kita melakukannya, kita sedikit agak 

malu.   Sehingga  disitulah  − suatu  kepentingan  paling  pokok  dalam  diri 

seseorang,  dan  karena  berbagai  alasan  tradisional  dan  ideologi,  seseorang 

berpikir bahwa itu salah. Tetapi apa yang dipikirkan seseorang tidak relevan. 

Mengapa kita  memunculkan  sebuah  faktor  bahwa itu  salah?  Itu  suatu  ide, 

suatu  konsep.  Apa  yang  menjadi  fakta  adalah  bahwa  seseorang  secara 

fundamental dan terutama berkepentingan dengan dirinya sendiri. Anda boleh 

saja  berkata  bahwa lebih puas  menolong  orang lain dari  pada  memikirkan 
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tentang diri anda. Apa perbedaannya? Itu masih saja kepentingan pribadi. Jika 

hal itu memberi anda kepuasan lebih besar dengan menolong orang lain, anda 

dirisaukan  terhadap  apa  yang  akan  memberi  anda  kepuasan  lebih  besar. 

Mengapa  muncul  semacam  konsep  ideologi  ke  dalam  hal  itu?  Mengapa 

berpikir mendua? Mengapa tidak berkata, "Apa yang sungguh-sungguh saya 

inginkan adalah kepuasan, apakah di dalam seks, atau dalam menolong orang 

lain, atau menjadi tokoh suci, ilmuwan atau politikus?” Bukankah ini proses 

yang sama? Kepuasan dalam segala macam cara, halus tak kentara atau terang-

terangan, yaitu apa yang kita inginkan.  

Jika  kita  berkata  bahwa  kita  menginginkan  kebebasan,  kita 

menginginkan  hal  itu  karena  kita  berpikir  bahwa  kebebasan  bolehjadi 

memberi kepuasan luar biasa, dan kepuasan memuncak, tentu saja adalah ide 

yang aneh untuk merealisasikannya. Apa yang kita lihat secara nyata adalah 

suatu kepuasan dimana tak ada ketidakpuasan sama sekali.

Sebagian  besar  dari  kita  mengidamkan  kepuasan  untuk  memiliki 

kedudukan  di   masyarakat  dan  kita  takut  untuk  menjadi  tidak  berarti. 

Masyarakat juga dibentuk oleh warga yang memiliki kedudukan terhormat dan 

dipuaskan dengan rasa hormat, dimana seseorang yang tak mempunyai posisi 

ditendang  minggir. Setiap orang di dunia meng-inginkan kedudukan, apakah 

dalam masyarakat, dalam keluarga atau duduk di samping kanan Tuhan, dan 

kedudukan  ini  harus  diketahui  orang  lain,  dan  selain  itu  sudah  tidak  ada 

kedudukan lain. Kita harus selalu duduk di  panggung. Ke arah dalam, kita 

adalah  pusaran  air  dari  kesengsaraan  dan  kerusakan,  oleh  karenanya  lalu 

melihat ke arah luar sebagai suatu gambaran besar yang sangat memuaskan.

Mengharapkan akan kedudukan, prestise, kekuasaan, untuk dikenal oleh 

masyarakat dengan aneka cara penampilan, yang merupakan keinginan untuk 
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mendominasi orang lain, dan keinginan untuk mendominasi ini adalah suatu 

bentuk  dari  agresi.  Orang  suci  yang  mencari  kedudukan  dengan  cara 

kesuciannya  sama  saja  dengan  seekor  ayam  yang  mematuk-matuk  di 

pekarangan  rumah  petani.  Dan  apakah  penyebab  dari  keagresifan  ini? 

Bukankah  ketakutan?

Ketakutan  adalah  suatu  masalah  terbesar  dalam  kehidupan.  Suatu 

pikiran yang terjebak dalam ketakutan − hidup dalam kekacauan, konflik, dan 

karenanya  menjadi  ganas,  tersimpangkan  dan  agresif.  Ia  menantang  tak 

bergeser dari pola-pola pemikiran yang dimilikinya, dan hal ini menumbuhkan 

kemunafikan.  Agar  kita  bebas  dari  ketakutan,  kita  mendaki  gunung  paling 

tinggi,  menciptakan  aneka  ma-cam Tuhan,  kita  akan  masih  saja  di  dalam 

kegelapan.

Hidup dalam korupsi semacam itu, masyarakat bodoh seperti yang kita 

kerjakan,  dengan  menerima  pendidikan  persaingan  yang  menimbulkan 

ketakutan, kita semua dibebani dengan aneka macam ketakutan, dan ketakutan 

adalah  suatu  hal  mengerikan  yang  menyesatkan,  menyimpangkan  dan 

menumpulkan keadaan kita sehari-hari.

Terdapat suatu ketakutan fisik tetapi itu adalah suatu respon yang  kita 

warisi dari binatang. Disini kita berkepentingan dengan ketakutan psikologis, 

bilamana kita memahami ketakutan psikologis yang paling dalam, kita akan 

mampu  bertemu  dengan  ketakutan  kebinatangan,  sedangkan  jika 

mendahulukan ketakutan kebinatangan hal itu tak akan pernah menolong kita 

untuk memahami ketakutan psikologis.

Kita  semua  takut  terhadap  sesuatu,  tidak  ada  takut  dalam  bentuk 

abstrak,  takut  selalu  dalam  hubungan  terhadap  sesuatu.  Mengertikah  anda 

akan ketakutan  yang anda miliki  − takut  kehilangan pekerjaan,  takut  tidak 
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mempunyai cukup makanan dan uang, atau apa yang dipikirkan, atau keadaan 

tidak  sukses,  kehilangan  posisi  anda  dan  menjadi  ejekan  − takut  akan 

kepedihan dan kesakitan, akan dominasi, atau tak pernah tahu apakah cinta itu, 

atau  tidak  dicintai,  kehilangan  anak-anak  dan  isteri  anda,  kematian,  hidup 

dalam dunia yang bagaikan mati, terhadap rasa bosan luar biasa, atau tidak 

hidup  seperti  yang  dibayangkan  orang  lain  tentang  diri  anda,  terhadap 

hilangnya  keyakinan  − semua  itu  dan  ketakutan  lain  yang  tak  terkira 

jumlahnya  − Tahukah  anda  terhadap  ketakutan-ketakutan  khas  yang  anda 

miliki? Dan apa yang biasa anda kerjakan terhadap hal itu? Anda melarikan 

diri darinya, atau menciptakan ide dan khayalan untuk menutupinya? Tetapi 

melarikan diri terhadap ketakutan hanyalah semakin menguatkannya.

Salah  satu  sebab  utama  dari  ketakutan  bahwa  kita  tak  pernah 

memandang diri kita seperti apa adanya. Begitu pula seperti halnya ketakutan 

itu  sendiri,  kita  selalu  mencoba  berbagai  cara  untuk  meloloskan,  kita 

membangun cara membersihkan diri kita sendiri dari hal itu. Jika pikiran, yang 

berada  di  dalam  otak,  mencoba  untuk  menguasai  ketakutan,  menekannya, 

mendisiplinkannya,  mengontrol,  menterjemahkannya ke dalam istilah-istilah 

yang  berbeda,  maka  terdapat  friksi,  terdapat  konflik,  dan  konflik  itu 

menghamburkan energi.  Maka hal  pertama untuk ditanyakan pada diri  kita 

adalah  apakah  ketakutan  itu  dan  bagaimana  dia  muncul?  Apa  yang  kita 

maksudkan dengan istilah  ketakutan itu sendiri? Saya bertanya kepada diri 

sendiri apakah ketakutan itu, bukan apa yang saya takuti.

Saya  hidup  dengan  cara  tertentu,  saya  berpikir  dengan  suatu  pola 

tertentu, saya memiliki dogma-dogma dan kepercayaan-kepercayaan tertentu 

dan saya tidak ingin pola yang telah ada itu dikacaukan, karena saya memiliki 

patokan-patokan  di  dalamnya.  Saya  tak  ingin  hal  itu  diganggu  karena 
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gangguan  menghasilkan  suatu  keadaan  yang  tak  diketahui  dan  saya  tak 

menyukai hal itu.

Jika saya menolak dari segala sesuatu yang saya ketahui dan percayai, 

saya  ingin  kepastian  yang  masuk  akal  dari  keadaan  sesuatu  dimana  saya 

menghampirinya.  Maka  sel-sel  otak  telah  menciptakan  pola  lain  yang 

barangkali tidak pasti. Gerakan dari kepastian menuju ketidakpastian adalah 

apa yang saya namakan ketakutan.

Pada saat aktual seperti saya duduk di sini, saya tidak takut, saya tidak 

takut saat sekarang, tak ada kejadian pada diriku, tak seorangpun mengancam 

diriku atau mengambil sesuatu dariku. Tetapi melewati saat aktual, terdapat 

suatu lapisan yang lebih dalam pada pikiran yang secara sadar atau tidak sadar 

memikirkan apa yang dapat terjadi di masa depan atau khawatir bahwa sesuatu 

dari masa lalu akan menggilasnya. Sehingga saya takut terhadap masa lalu dan 

masa depan. Saya telah membagi menjadi yang lalu dan yang akan datang. 

Pikiran bergerak dan berkata “Hati-hati jangan sampai hal itu terjadi kembali” 

atau “Siapkan untuk masa depan. Masa depan bisa membahayakan dirimu.” 

Anda memperoleh sesuatu hari ini tetapi anda bisa kehilangan. Anda mungkin 

mati  besok  pagi,  isterimu  mungkin  meninggalkanmu,  anda  mungkin 

kehilangan pekerjaan. Anda mungkin tak akan pernah menjadi terkenal. Anda 

mungkin akan sendirian. Anda ingin kepastian sebenarnya akan hari esok.

Sekarang  peganglah  bentuk  khas  dari  ketakutan  yang  anda  miliki. 

Lihatlah itu. Awasi reaksi anda terhadapnya. Dapatkah anda melihat hal itu 

tanpa suatu gerak untuk meloloskan, menghakimi, mengadili atau menekan? 

Dapatkah  anda  memandang  terhadap  ketakutan  tanpa  kata-kata  yang 

menimbulkan  ketakutan?  Dapatkah  anda  melihat  pada  kematian,  sebagai 

contoh, tanpa kata-kata yang memunculkan ketakutan akan kematian? Kata-
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kata itu sendiri memunculkan suatu getaran, inikah bayangan yang kita miliki? 

Sekarang bayangan yang anda miliki  dalam pikiran anda adalah  kematian, 

ingatan  dari  sejumlah  kematian  yang  telah  anda  lihat  dan  keterkaitan  diri 

sendiri  terhadap  kejadian-kejadian  itu  -  bukankah  bayangan  itu  yang 

memunculkan ketakutan? Atau nyata-nyata anda takut mendekati suatu batas 

akhir,  bukan  khayalan  yang  menciptakan  akhir?  Apakah  istilah  mati 

menyebabkan anda takut ataukah takut pada akhir yang aktual? Jika istilah 

atau ingatan yang menyebabkan anda takut, maka itu bukan ketakutan sama 

sekali.

Anda  sakit  dua  tahun  yang  lalu,  katakanlah  demikian,  dan  ingatan 

terhadap penderitaan itu, kesakitan itu, sisa-sisa yang tertinggal, dan ingatan 

sekarang  berfungsi  dan berkata,  "Hati-hatilah,  jangan sakit  lagi."  Sehingga 

ingatan dengan asosiasinya menciptakan ketakutan, dan itu bukan ketakutan 

samasekali  karena secara nyata pada saat itu anda sehat luar biasa. Pikiran, 

yang  selalu  tua,  karena  pikiran  merupakan  respon  terhadap  ingatan  dan 

ingatan  selalu  tua  − pikiran  menimbulkan  perasaan,  dalam dimensi  waktu, 

bahwa anda ketakutan dan itu bukan suatu fakta aktual. Fakta aktual bahwa 

anda sehat.  Tetapi  pengalaman,  yang telah  tertinggal  di  dalam pikiran dan 

membentuk ingatan, membangkitkan pikiran "Hati-hati, jangan sakit lagi".

Sehingga kita melihat bahwa pikiran menimbulkan semacam ketakutan. 

Tetapi  adakah  ketakutan  yang  merupakan  bagian  dari  hal  itu?  Apakah 

ketakutan selalu hasil dari pikiran, dan jika begitu, tentunya ada bentuk lain 

dari ketakutan? Kita takut mati  − yaitu, sesuatu yang akan terjadi esok hari 

ataupun lusa, dalam dimensi waktu. Terdapat suatu jarak antara hal aktual dan 

apa yang akan terjadi. Sekarang pikir-an telah mengalami keadaan ini, dengan 

mengamati  kematian  ia  berkata  "Saya  sedang  menuju  kematian!"   Pikiran 
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menciptakan  ketakutan  akan  kematian,  dan  jika  hal  itu  tak  terjadi  adakah 

ketakutan sama sekali?

Apakah ketakutan hasil  dari pikiran? Jika demikian,  pikiran, keadaan 

yang selalu tua, ketakutan juga selalu tua. Seperti telah kami katakan, disitu 

tidak ada pikiran yang baru. Jika kita melihat hal ini, yaitu selalu tua. Apakah 

kita takut terhadap bentuk pengulangan dari hal yang tua - pikiran terhadap 

apa yang telah diproyeksikan ke depan. Karenanya pikiran bertanggung jawab 

terhadap ketakutan. Kejadian ini juga dapat anda lihat pada diri anda sendiri. 

Saat  anda dihadapkan pada sesuatu  secara seketika maka di  situ  tidak ada 

ketakutan. Itu hanya terjadi jika pikiran muncul dan di situ ada ketakutan.

Oleh karenanya, pertanyaan kita sekarang adalah, mungkinkah pikiran 

hidup dengan total, lengkap pada saat ini? Hanya pikiran semacam itu yang 

tidak  memiliki  ketakutan.  Tetapi  untuk  memahami  hal  ini,  anda  perlu 

memahami struktur dari pikiran, ingatan dan waktu. Dalam pemahaman itu, 

pemahaman tidak secara intelektual, tidak secara kata-kata, tetapi secara nyata 

dengan jiwa anda, hati anda, keberanian anda, anda akan bebas dari ketakutan, 

dan pikiran dapat dipakai untuk berpikir tanpa menciptakan ketakutan.

Pikiran, seperti halnya ingatan, tentu saja dibutuhkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Ia hanya merupakan alat yang kita miliki untuk berkomunikasi, 

mengerjakan tugas-tugas kita dan lain sebagainya. Pikiran adalah tanggapan 

terhadap  ingatan;  ingatan  yang  terus-menerus  dikumpulkan  melalui 

pengalaman, pengetahuan, tradisi dan waktu.

Dari  latarbelakang  ingatan  ini  kita  bereaksi  dan  reaksi  ini  adalah 

berpikir. Tentu pikiran mempunyai arti penting pada tataran tertentu tetapi bila 

pikiran memproyeksikan dirinya secara psikologis  sebagai  masa depan dan 
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masa lalu, menciptakan ketakutan seperti halnya kenikmatan, pikiran dibikin 

tumpul dan karenanya kelambanan tak terelakkan.

Maka saya bertanya pada diri  sendiri,  “Mengapa,  mengapa,  mengapa 

saya  berpikir  tentang  masa  depan  dan  masa  lalu  yang  berkaitan  dengan 

kenikmatan  dan  kepedihan,  mengetahui  bahwa  pikiran  semacam  itu 

menimbulkan ketakutan? Apakah tidak mungkin bagi pikiran untuk berhenti 

secara psikologis, terhadap ketakutan lainnya yang tak pernah berakhir?”

Salah  satu  fungsi  pikiran  yaitu  ditempati  sesuatu  sepanjang  waktu. 

Sebagian  besar  dari  kita  menginginkan  pikiran  kita  dipekerjakan  terus 

menerus sehingga kita dicegah dari melihat diri kita sendiri seperti apa adanya. 

Kita takut  dengan kehampaan.  Kita takut memandang ketakutan- ketakutan 

kita.

Secara sadar kita dapat sadar terhadap ketakutan-ketakutan kita, tetapi 

pada tingkat lebih dalam dari pikiran anda, sadarkah anda terhadap itu semua? 

Dan  bagaimana  anda  akan  dapat  menemukan  ketakutan-ketakutan  yang 

tersembunyi, rahasia?

Ketakutankah yang membagi sadar dan sub-sadar? Ini pertanyaan yang 

sangat  penting.  Para  spesialis,  ahli  psikologi,  ahli  analisa,  telah  membagi 

ketakutan kedalam lapisan-lapisan di dalam mau pun di permukaan, tetapi jika 

anda mengikuti apa yang dikatakan ahli psikologi atau apa yang saya katakan, 

anda  memahami  teori-teori  kami,  dogma-dogma  kami,  pengetahuan  kami, 

anda tidak memahami diri anda sendiri menurut Sigmon Freud atau Gustav 

Jung, atau menurut saya. Teori-teori orang lain tidak memiliki makna  apapun. 

Diri anda sendirilah yang harus membagi ke dalam sadar  dan sub-sadar? Atau 

yang ada hanyalah ketakutan yang anda terjemahkan ke dalam bentuk lain? 

Yang  ada  hanya  satu  keinginan;  yang  ada  hanyalah  keinginan.  Anda 
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menginginkan, yang ada hanyalah keinginan. Anda menginginkan. Obyek dari 

keinginan berubah, tetapi keinginan tetap sama. Barangkali dengan cara sama, 

yang ada hanya ketakutan. Anda takut terhadap berbagai jenis hal tetapi yang 

ada hanya sebuah ketakutan. 

Bila  anda  mengerti  bahwa  ketakutan  tidak  dapat  dibagi  anda  akan 

melihat bahwa anda telah menyingkirkannya bersama-sama masalah sub-sadar 

ini  sehingga  telah  tertipu  oleh  ahli  analisa  dan  ahli  psikologi.  Bila  anda 

mengerti  bahwa  ketakutan  adalah  suatu  gerakan  tunggal  yang 

mengekspresikan  dirinya  dalam  cara-cara   berbeda  dan  jika  anda  adalah 

gerakan  itu  dan  bukan  obyek  yang  menggerakkannya,  kemudian  anda 

menghadapi  suatu pertanyaan besar:  Bagaimana anda dapat  melihat  hal  itu 

tanpa terpecah belah sedangkan pikiran telah membudidayakannya?

Yang ada  hanyalah ketakutan total, tetapi bagaimana pikiran yang telah 

terpecah belah dapat mengamati gambaran total ini? Dapatkan itu dilakukan? 

Kita sedang hidup dalam kehidupan yang terpecah-belah, dan dapat melihat 

ketakutan  total  itu  hanya melalui  proses  pemecah-belahan pikiran.  Seluruh 

proses  dari  mesin  berpikir  adalah  untuk  memecah  segala  sesuatu  kedalam 

fragmen-fragmen: saya mencintaimu dan saya membencimu, engkau musuhku 

dan  engkau  kawanku,   penyimpangan  dan  keistimewaanku;  pekerjaanku, 

kedudukanku,  kehormatanku,  isteriku,  anakku,  negaraku  dan  negaramu, 

Tuhanku  dan  Tuhanmu  − semua  itu  adalah  fragmentasi  dari  pikiran.  Dan 

pikiran ini melihat keadaan total dari ketakutan, atau mencoba melihatnya, dan 

merubahnya  ke  dalam  kepingan-kepingan.  Sehingga  kita  mengerti  bahwa 

pikiran dapat melihat ketakutan total ini hanya bila tidak ada gerakan pikiran.

Dapatkah  anda  mengamati  ketakutan  tanpa  suatu  kesimpulan,  tanpa 

suatu pembiasan terhadap pengetahuan yang telah anda tumpuk tentang hal 
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itu? Jika anda tidak dapat, maka yang anda selidiki adalah masa lalu, bukan 

ketakutan; jika anda dapat,  maka anda mengamati  ketakutan untuk pertama 

kali tanpa pembiasan terhadap masa lalu.

Anda dapat mengamati hanya jika pikiran sangat tenang, persis seperti 

anda dapat mendengar apa yang dikatakan seseorang hanya jika pikiran anda 

tidak  mengoceh  dengan  dirinya,  melakukan  suatu  dialog  dengan  dirinya 

tentang  masalah-masalah  dan  kegelisahan-kegelisahan  tentang  dirinya. 

Dapatkah  anda,  dengan  cara  yang  sama  memandang  ketakutan  anda tanpa 

mencoba  untuk  menyelesaikannya,  tanpa  menimbulkan  pertentangan, 

keteguhan  − secara nyata memandang hal itu dan tidak mencoba melarikan 

darinya?  Jika  anda  berkata  “Saya  harus  mengontrolnya,  saya  harus 

membersihkannya,  saya  harus  mengertinya”,  anda  sedang  mencoba 

meloloskan darinya.

Anda dapat mengamati segumpal  awan atau sebuah pohon atau gerakan 

aliran sungai dengan pikiran yang luar biasa tenang karena semua itu tidak 

amat penting bagi anda, tetapi untuk memandang diri anda adalah jauh lebih 

sulit  karena ada keinginan-keinginan praktis,  reaksi-reaksi  cepat.  Bila  anda 

kontak  langsung  dengan  ketakutan  atau  keputusasaan,  kesendirian  atau 

kecemburuan,  atau  sebarang  keadaan  buruk  dari  pikiran,  dapatkah  anda 

memandang hal itu begitu utuhnya dimana pikiran anda cukup tenang untuk 

melihatnya?

Dapatkah  pikiran  merasakan  ketakutan  dan  bukan  bentuk  lain  dari 

ketakutan − merasakan ketakutan total, bukan apa yang anda takuti? Jika anda 

sekedar  melihat  detil-detil  dari  ketakutan  atau  mencoba  untuk  menghadapi 

ketakutan anda satu demi satu, anda tidak akan pernah sampai pada persoalan 

pusat yaitu belajar untuk hidup bersama ketakutan.
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Untuk hidup bersama suatu kehidupan semacam ketakutan, memerlukan 

suatu pikiran dan hati yang luarbiasa tajam, yaitu tidak memiliki kesimpulan 

dan karenanya dapat  mengikuti  setiap gerak dari  ketakutan.  Kemudian jika 

anda mengamati  dan hidup dengannya  − dan ini  tidak dilakukan sepanjang 

hari,  itu  dapat  berlangsung  satu  menit  atau  satu  detik  untuk  mengetahui 

keseluruhan sifat alamiah dari ketakutan  − jika anda dapat hidup dengannya 

secara utuh anda tak dapat menghindari untuk bertanya, "Siapakah kesatuan 

diri yang hidup bersama ketakutan? Siapakah itu yang mengamati ketakutan, 

memandang semua gerak dari aneka bentuk ketakutan, seperti halnya menjadi 

sadar akan fakta utama dari ketakutan? Jika si pengamat adalah suatu kesatuan 

yang  mati,  suatu  keadaan  statis,  dia  yang  telah  mengumpulkan  sejumlah 

pengetahuan dan informasi  tentang dirinya, dan inikah benda mati itu yang 

mengamati  dan hidup bersama gerakan ketakutan? Si pengamat  yaitu masa 

lalu  ataukah  dia  sesuatu  benda  hidup?”  Apakah  jawaban  anda?  Jangan 

menjawab kepada saya, jawablah diri anda. Itukah anda, si pengamat, suatu 

kesatuan mati yang memandang sebuah benda hidup ataukah itu anda, sebuah 

benda  hidup  yang  mengamati  suatu  benda  hidup?  Karena  di  dalam  si 

pengamat terjadi dua keadaan.

Si  pengamat  adalah  sensor  yang  tidak  menginginkan  ketakutan;  si 

pengamat  adalah  totalitas  dari  semua  pengalaman-pengalamannya  tentang 

ketakutan.  Sehingga  si  pengamat  terpisah  dari  sesuatu  yang  dia  namakan 

ketakutan;  terdapat  suatu  ruang  di  antara  mereka;  dia  senantiasa  mencoba 

mengatasinya  atau  melarikan  darinya  dan  karena  hal  ini  terjadilah 

pertempuran  terus-menerus  antara  dirinya  dan  ketakutan  − pertempuran 

semacam ini suatu penghamburan energi.
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Seperti  anda  amati,  anda  belajar  bahwa  si  pengamat  sekedar  suatu 

ikatan  ide-ide  dan  ingatan-ingatan  tanpa  keabsahan  atau  hakekat,  tetapi 

ketakutan itu adalah suatu kenyataan dan bahwa anda mencoba untuk mengerti 

sebuah fakta dengan suatu abstraksi, dan memang  anda tak dapat melakukan.

Tetapi  dalam  kenyataan,  siapakah  si  pengamat  yang  berkata  "saya 

takut", berbedakah dari sesuatu yang diamati  yaitu ketakutan? Si pengamat 

adalah ketakutan dan pada saat muncul di situ tidak ada pembuangan energi 

lebih jauh di dalam upaya menghilangkan ketakutan, dan jarak ruang-waktu 

antara si pengamat dan yang diamati tidak ada. Jika anda melihat bahwa anda 

adalah  bagian  dari  ketakutan,  tidak terpisah  darinya  − bahwa  anda  adalah 

ketakutan  − maka  anda  tak  dapat  melakukan  sesuatu  apapun  terhadapnya; 

maka ketakutan mencapai titik akhir secara total.

*****   
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BAGIAN  6 

Kekerasan − Cita-cita dan Kenyataan

Ketakutan, kenikmatan, kesedihan, pikiran tentang kekuasaan semuanya 

saling berkaitan. Sebagian dari kita memperoleh kenikmatan dalam kekerasan, 

dalam ketidak-senangan seseorang, membenci ras atau kelompok masyarakat 

tertentu,  memiliki  perasaan  bermusuhan  terhadap  lainnya.  Tetapi  dalam 

keadaan  pikiran  dimana  semua  kekerasan  telah  berakhir  terdapat  suatu 

kegembiraan  yang  sangat  berbeda  dari  kenikmatan  akan  kekerasan  dengan 

konflik-konfliknya, kebencian-kebencian dan ketakutan-ketakutannya.

Dapatkah  kita  menemukan  akar  dari  kekerasan  dan  menjadi  bebas 

darinya?  Jika  tidak kita  akan hidup terus-menerus  dalam pertempuran  satu 

sama lain. Jika itulah cara yang anda inginkan dalam hidup, dan tampaknya 

sebagian  besar  masyarakat  menghendakinya,  maka  lakukanlah;  jika  anda 

berkata :"Baiklah, maafkan saya, kekerasan tak akan pernah berakhir", maka 

anda dan saya  tidak memiliki  arti  berkomunikasi,  anda  telah  menutup  diri 

sendiri,  tetapi  bila  anda berkata  bahwa mungkin  ada suatu  cara  lain  untuk 

hidup, maka kita akan mampu saling berkomunikasi.

Marilah  kita bahas bersama, bagi mereka yang dapat berkomunikasi, 

apakah  ada  kemungkinan  mengakhiri  secara  total  setiap  bentuk  kekerasan 

dalam diri kita serta tetap hidup dalam dunia yang luar biasa brutal ini. Saya 

pikir  itu  mungkin.  Saya  tidak  ingin  untuk  memiliki  nafas  kebencian, 

kecemburuan,  kecemasan  atau  ketakutan  dalam  diriku.  Saya  ingin  hidup 

secara  utuh  dalam kedamaian.  Bukan berarti  bahwa saya  ingin  mati.  Saya 

ingin  hidup  di  dunia  yang  indah  ini,  begitu  penuh,  begitu  kaya,  begitu 

cantiknya.  Saya  ingin  melihat  pohon-pohon,  bunga-bunga,  sungai-sungai, 
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padang rumput, wanita, pemuda dan pemudi, dan pada saat yang sama hidup 

penuh  kedamaian  dengan  diriku  dan  dengan  dunia.  Apa  yang  dapat  aku 

lakukan?

Jika kita tahu bagaimana memandang kekerasan, tidak hanya ke arah 

luar  di  masyarakat,  peperangan,  hura-hura,  kebencian  nasional  dan 

pertentangan kelas − tetapi juga di dalam diri kita, maka barangkali kita akan 

dapat meninggalkannya.

Disinilah  persoalan  yang  sangat  komplek.  Selama  berabad-abad 

manusia  telah  melakukan  kekerasan,  agama-agama  telah  mencoba  untuk 

menjinakkannya dan tak satupun telah berhasil. Kita harus, dan itu setidak-

tidaknya jelas bagi saya,  sangat serius melihatnya karena akan membawa kita 

ke dalam suatu daerah yang berbeda sama sekali, tetapi jika kita ingin sekedar 

bermain-main  dengan  persoalan  kesenangan  intelektual  kita  akan  berada 

sangat jauh darinya.

Anda  dapat  merasakan  bahwa  anda  pribadi  sangat  serius  terhadap 

persoalan,  tetapi  sejauh  itu  begitu  banyak  masyarakat  di  dunia  yang  tidak 

serius  dan  tidak  siap  untuk  melakukan  sesuatu,  apakah  itu  kebaikan  dari 

sesuatu yang anda lakukan? Saya tak ambil pusing apakah mereka bertindak 

secara serius atau tidak. Saya melakukan hal itu secara serius, dan itu cukup. 

Saya bukan penjaga saudara-saudaraku. Saya pribadi, sebagai umat manusia, 

sangat merasakan adanya persoalan kekerasan dan saya akan mencarinya di 

dalam diriku bahwa aku tidak ganas, tetapi saya tak dapat menyatakan pada 

anda atau orang lain "jangan ganas". Hal itu tak memiliki arti  − jika bukan 

anda sendiri yang menginginkannya. Sehingga jika anda sendiri nyata-nyata 

ingin  memahami  persoalan  kekerasan  ini,  mari  kita  lanjutkan  perjalanan 

eksplorasi kita secara bersama-sama.
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Apakah  persoalan  kekerasan  ini  ada  di  luar  sana  ataukah  di  sini? 

Inginkah anda memecahkan persoalan di dunia luar ataukah anda menanyakan 

persoalan kekerasan itu sendiri sebagai sesuatu di dalam diri anda? Jika anda 

bebas dari kekerasan dalam diri anda,  pertanyaan muncul "Bagaimana saya 

hidup  dalam sebuah  dunia  yang  penuh  kekerasan,  keserakahan,  kerakusan, 

kecemburuan, kebrutalan? Adakah saya akan dihancurkan?" Itulah pertanyaan 

yang  tak  terhindarkan  dan  selalu  ditanyakan.  Jika  anda  mengajukan 

pertanyaan semacam itu, tampak bagi saya bahwa anda ternyata tidak hidup 

penuh kedamaian. Jika anda hidup penuh kedamaian anda tak akan memiliki 

persoalan sama sekali. Anda boleh jadi berada dalam tahanan karena menolak 

untuk  bergabung  dengan  militer  atau  ditembak  karena  menolak  untuk 

berkelahi − tetapi itu bukan suatu persoalan; anda tetap akan ditembak. Inilah 

hal penting luar biasa untuk dipahami.

Kita mencoba memahami kekerasan sebagai suatu fakta, bukan sebagai 

suatu ide, sebagai suatu fakta yang  ada dalam diri manusia, dan manusia itu 

adalah  diriku.   Untuk  masuk  ke  dalam  persoalan  itu  saya  harus  mudah 

terserang,  terbuka  total  terhadap  hal  itu.  Saya  harus  menunjukkan  diriku 

kepada diri  sendiri  − tak perlu menunjukkan diri saya  kepada anda karena 

anda barangkali tak tertarik  − tetapi saya harus dalam keadaan pikiran yang 

butuh melihat hal ini secara benar sampai akhir dan tak ada titik berhenti, atau 

justru berkata saya tak ingin mendalami lebih jauh.

Kini  menjadi  tampak  bagi  saya  bahwa saya  adalah  seorang  manusia 

yang ganas. Saya telah memiliki pengalaman kekerasan di dalam kemarahan, 

keganasan  di  dalam  kebutuhan  seksualku,  kekerasan  di  dalam  kebencian, 

mencipta kebencian, kekerasan di dalam kecemburuan dan lain sebagainya.
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Saya mempunyai pengalaman itu, saya sudah mengetahui hal itu, dan 

saya katakan pada diri sendiri "Saya ingin memahami seluruh persoalan ini 

tidak sekedar sebuah kepingan berupa peperangan, tetapi keganasan dalam diri 

manusia  yang  juga  terdapat  dalam  binatang  dan  saya  merupakan  bagian 

darinya".

Kekerasan bukan sekedar membunuh orang lain. Suatu kekerasan pula 

jika kita menggunakan kata-kata yang tajam, jika kita membuat suatu isyarat 

untuk menyingkirkan orang lain, jika kita taat karena  ketakutan. Begitu pula 

kekerasan bukan sekedar penjagalan terorganisir atas nama Tuhan, atas nama 

masyarakat atau negara. Kekerasan jauh lebih halus, jauh lebih dalam, dan kita 

sedang menyelidiki masuk ke bagian sangat dalam dari kekerasan.

Jika  anda  menyebut  diri  anda  sebagai  seorang  India  atau  seorang 

Muslim, atau seorang Kristen, atau seorang Buddhis, atau seorang Eropa, atau 

apapun  lainnya,  anda  adalah   kekerasan.  Mengertikah  anda  mengapa  itu 

kekerasan?  Karena  anda  telah  memisahkan  diri  anda  dari  mahluk  manusia 

lainnya.  Bila  anda  memisahkan  diri  anda  dengan  kepercayaan,  dengan 

nasionalitas, dengan tradisi, hal itu menanamkan kekerasan. Seorang manusia 

yang mengerti   untuk memahami  kekerasan,   tidak akan masuk  ke negara 

apapun, ke agama apapun, ke partai politik atau sistem memihak apapun; dia 

berkepentingan dengan pemahaman total tentang manusia.

Kini  terdapat  dua  sekolah  dasar  yang  membahas  tentang  kekerasan, 

yang  satu  berpendapat  "Kekerasan  adalah  pembawaan  lahir  dalam  diri 

manusia"   dan  yang  lain  berpendapat   "Kekerasan  adalah  hasil  dari 

warisan budaya dan sosial  masyarakat  dimana manusia  hidup".   Kita tidak 

berkepentingan dengan sekolah  mana yang kita ikuti − itu tidak penting. Apa 

yang  penting adalah fakta bahwa kita ganas, bukan alasan tentang  hal itu.
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Salah  satu  ekspresi  kekerasan  yang  paling  wajar  yaitu  marah.  Jika 

isteriku atau saudara wanitaku diganggu saya berkata    saya benar-benar 

marah; jika negaraku diserbu, ide-ideku, prinsip-prinsipku, saya juga marah 

saat  kebiasaan-kebiasaanku  diganggu  atau  opini-opiniku  yang  kecil  sepele. 

Bila anda menginjak kakiku atau menghinaku saya jadi marah, atau jika anda 

melarikan isteriku dan saya cemburu, kecemburuan itu dinamakan kebijakan 

karena dia milikku. Dan semua kemarahan itu secara moral dibenarkan. Tetapi 

membunuh untuk negaraku juga dibenarkan. Maka jika kita berbicara tentang 

kemarahan, yang merupakan bagian dari kekerasan, kita melihat kemarahan 

sebagai  marah  yang  wajar  dan  yang  tidak  wajar  berdasarkan  tekanan 

lingkungan dan penyimpangan-penyimpangan yang kita miliki, ataukah hanya 

melihat  kemarahan?  Adakah  suatu  kemarahan  yang  sewajarnya?  Ataukah 

yang ada hanya kemarahan? Tidak ada pengaruh buruk atau pengaruh baik, 

hanya pengaruh, tetapi jika anda dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak sesuai 

denganku maka aku katakan itu suatu pengaruh setan.

Saat  anda  melindungi  keluarga  anda,  negara  anda,  secarik  kain 

berwarna  yang  dinamakan  bendera,  suatu  kepercayaan,  suatu  ide,  suatu 

dogma, sesuatu yang anda butuhkan atau yang anda pegang erat, perlindungan 

berlebihan  itu  menunjukkan  kemarahan.  Dapatkah  anda  memandang 

kemarahan tanpa suatu penjelasan atau pembenaran, tanpa mengatakan "Saya 

harus  melindungi  kebutuhan-kebutuhanku",  atau  "Saya  tadi  benar-benar 

marah",  atau  "Begitu  bodohnya  aku  sampai  marah?”  Dapatkah  anda 

memandang dirinya?  Dapatkah anda memandangnya secara lengkap, secara 

obyektif,  yang  berarti  tidak  mempertahankannya  dan  tidak  pula 

menyalahkannya? Dapatkah anda begitu?
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Dapatkah saya  memandang  anda jika  saya  memusuhi  anda  atau  jika 

saya berpikir apakah anda seseorang yang mengagumkan? Saya dapat melihat 

anda jika hanya saya memandang anda dengan suatu perhatian tertentu dimana 

tak ada hal-hal yang melibatnya. Sekarang, dapatkah saya melihat kemarahan 

dengan cara yang sama, yang berarti bahwa saya mudah diserang persoalan, 

saya tidak bertahan diri, saya mengamati fenomena luarbiasa ini tanpa reaksi 

apapun terhadapnya?

Sesuatu yang sangat sulit yaitu memandang kemarahan dengan tenang 

karena ia merupakan bagian dark, tetapi itulah apa yang saya coba kerjakan. 

Disini saya  seorang manusia yang ganas, apakah saya hitam, coklat,  putih 

ataupun  kuning.  Saya  tak  berkepentingan  dengan  apakah  saya  mewarisi 

keganasan ini ataukah masyarakat yang membentuknya ke dalam diriku; saya 

berkepentingan  dengan  sesuatu  yaitu  adakah  kemungkinan  untuk  bebas 

darinya. Untuk menjadi bebas dari kekerasan maka segala sesuatu ada pada 

diriku. Ini lebih penting untukku daripada seks, makanan, kedudukan, dan  itu 

semua mengkorupsi diriku.  Ia merusak diriku dan merusak dunia, dan saya 

ingin  memahami  hal  itu,  saya  ingin  lepas  darinya.  Saya  merasa 

bertanggungjawab  terhadap  semua  kemarahan  dan  keganasan  di  dunia  ini. 

Saya merasa bertanggungjawab   bukan sekedar suatu rangkaian kata-kata 

dan saya katakan pada diriku, "Saya dapat berbuat sesuatu hanya jika saya di 

luar kemarahan diriku, di luar keganasan, di luar nasionalitas”. Perasaan ini 

saya  miliki  yaitu  saya  harus  memahami  keganasan  di  dalam  diriku  yang 

menumbuhkan vitalitas luar biasa dan kehendak untuk menemukannya.

Tapi untuk keluar dari kekerasan saya tidak dapat menekannya; saya 

tidak dapat mengingkarinya, saya tak dapat berkata, “Baiklah, itu merupakan 

bagian dari diriku dan seperti  itulah", atau, "Saya tidak menginginkannya". 
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Saya  sedang  memandangnya,  saya  sedang  mempelajarinya,  saya  harus 

menjadi sangat akrab dengannya, dan saya tak dapat menjadi akrab dengannya 

jika saya menyalahkannya, kemudian saya membenarkannya. Oleh karenanya 

saya berkata, hentikan untuk se-saat keadaan menyalahkan atau membenarkan 

hal itu.

Sekarang,  jika  anda  ingin  menghentikan  kekerasan,  jika  anda  ingin 

menghentikan peperangan, seberapa banyak vitalitas, seberapa banyak bagian 

dari diri anda, yang akan anda berikan padanya? Tidakkah penting bagi anda 

dimana  anak  anda  dibunuh,  anak  anda  masuk  jadi  militer  dan  mereka 

ditembak atau menembak? Tidakkah anda peduli? Ya...  Tuhan, jika itu tak 

menarik  anda,  apa  yang  anda  dilakukan?  Menjaga  uang  anda?  Bersantai-

santai?  Minum pil  koplo?  Tidakkah  anda  lihat  bahwa kekerasan  yang  ada 

dalam diri anda sedang merusak anak-anak?  Atau anda hanya melihat hal itu 

sebagai suatu khayalan?

Baiklah,  jika  anda  tertarik,  memperhatikan  dengan  seluruh  hati  dan 

pikiran  untuk  menemukan,  jangan  sekedar  duduk  kembali  dan  berkata 

"Silahkan ceritakan pada kami semua hal itu". Saya tegaskan pada anda bahwa 

anda tidak dapat melihat kemarahan, tidak pula kekerasan, dengan mata yang 

menyalahkan  atau  membenarkan  dan  jika  kekerasan  ini  bukan  sebuah 

persoalan yang membakar diri anda, anda tidak dapat menyingkirkan kedua 

hal  itu.  Maka  hal  yang  pertama  anda  sudah  belajar,  anda  sudah  belajar 

bagaimana memandang kemarahan, bagaimana memandang suami anda, isteri 

anda,  anak-anak anda,  anda  telah  mendengarkan  para  politikus,  anda  telah 

belajar  mengapa  anda  tidak  obyektif,  mengapa  anda  menyalahkan  dan 

membenarkan.  Anda  telah  belajar  bahwa  anda  menyalahkan  dan 

membenarkan, karena itu merupakan bagian dari struktur sosial dimana anda 
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hidup, keterkondisian anda sebagai seorang Jerman, atau seorang India, atau 

seorang  Negro,  atau  Amerika,  atau  apapun  anda  telah  dilahirkan,  dengan 

seluruh  ketumpulan  pikiran  yang  mengakibatkan  keterkondisian  ini.  Untuk 

belajar, untuk menemukan sesuatu, untuk menyelam lebih dalam. Jika anda 

memiliki suatu peralatan yang tumpul, suatu peralatan yang bebal, anda tidak 

dapat  menyelam  lebih  dalam.  Maka  apa  yang  kita  kerjakan  adalah 

menajamkan peralatan, yang berupa pikiran − pikiran yang telah dibuat tumpul 

oleh segala macam pembenaran terhadap kesalahan ini. Anda dapat menyusup 

jauh ke dalam jika pikiran anda tajam bagai sebuah jarum dan kuat bagaikan 

intan.

Tidak  baik  jika  hanya  sekedar  duduk  di  belakang  dan   bertanya 

"Bagaimana saya memperoleh pikiran setajam itu?" Anda telah menginginkan 

hal  itu  seperti  anda  menginginkan  menu  makanan  berikutnya,  dan  untuk 

mendapatkannya anda harus mengerti bahwa apa yang membuat pikiran anda 

tumpul dan bodoh adalah rasa kebebalan ini, yang telah membangun dinding-

dinding di sekitar dirinya, dan itu sebagai bagian dari tindakan menyalahkan 

dan membenarkan. Jika pikiran dapat dibersihkan darinya, maka anda dapat 

melihat,  mempelajari,  menyusup  ke dalam dan barangkali  sampai  ke suatu 

kesadaran total terhadap seluruh persoalan.

Marilah kita kembali ke persoalan pokok   mungkinkah memberantas 

keganasan dalam diri kita? Ini suatu bentuk keganasan dengan berkata "Anda 

tidak berubah, mengapa anda begitu?" Saya tidak melakukan hal itu. Itu tidak 

berarti  untuk  diriku,  untuk  meyakinkanmu  tentang  sesuatu  apapun.  Itulah 

kehidupan anda, bukan kehidupan saya. Jalan kehidupan anda adalah urusan 

anda.  Saya  bertanya,  apakah  mungkin  bagi  seorang  manusia  untuk  hidup 

secara psikologis, di dalam masyarakat seperti apapun, untuk membersihkan 
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keganasan  dari  sebelah  dalam  dirinya  sendiri.  Jika  memang  begitu,  suatu 

proses luar biasa akan menghasilkan cara hidup yang berbeda di dunia ini.

Sebagian besar dari kita telah menerima kekerasan sebagai suatu cara 

hidup. Dua peperangan yang mengerikan telah mengajari kita tanpa kecuali 

untuk membangun.  Semakin banyak benteng-benteng di antara umat manusia 

− yaitu, di antara saya dan anda. Tetapi untuk kita semua yang menginginkan 

memberantas  kekerasan,  bagaimana  melakukannya?  Saya  tak  melakukan 

pemikiran apapun untuk mencapai kesuksesan melalui analisa, baik oleh diri 

kita sendiri atau oleh seorang profesional. Kita mungkin mampu memodifikasi 

diri  kita  secara  perlahan,  hidup  sedikit  lebih  tenang  dengan  sedikit  lebih 

berkasih-sayang, tetapi hal itu sendiri tidak akan memberi pemahaman total. 

Tetapi  saya  harus  tahu  bagaimana  menganalisa  yang  berarti  bahwa  dalam 

proses analisa, pikiran saya menjadi tajam luar biasa, dari itulah kualitas dari 

ketajaman, dari perhatian, dari keseriusan, yang akan memberikan pemahaman 

total. Seseorang yang tak memiliki mata untuk melihat keseluruhan ini sebagai 

suatu  pandangan  sekejap;  kejernihan  dari  mata  ini  hanya  mungkin  jika 

seseorang melihat detil-detilnya, kemudian meloncat.

*

Sebagian dari kita, dalam kaitan untuk memberantas kekerasan dalam 

diri kita sendiri, telah menggunakan suatu konsep, suatu ide, yang dinamakan 

bukan-  kekerasan,  dan  kita  berpikir  dengan  mempunyai  suatu  ide  yang 

berlawanan dengan kekerasan,  yaitu bukan-kekerasan,  kita dapat  membabat 

habis  terhadap  fakta,  terhadap  kenyataan   tetapi  kita  tidak  dapat 

melakukannya. Kita telah  memiliki  cita-cita yang tak terhitung jumlahnya, 

semua buku-buku suci penuh dengan hal itu, tetapi kita masih saja ganas   
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sehingga  mengapa  tidak  berhadapan  dengan  keganasan  itu  sendiri  dan 

melupakan semua istilah?

Jika anda ingin memahami kenyataan, anda harus memberikan seluruh 

perhatian  anda,  semua  energi  anda,  kepadanya.  Perhatian  dan  energi  itu 

terkacaukan  jika  anda  mencipta  sesuatu  yang  fiktif,  dunia  ideal.  Sehingga 

dapatkah anda secara lengkap membuang cita-cita?  Seorang yang nyata-nyata 

serius,  dengan  dorongan  untuk  menemukan  apakah  kebenaran  itu,  apakah 

cinta itu, tidak memiliki konsep apapun. Dia hidup di dalam apa adanya.

Untuk  menyelidiki  fakta  tentang  kemarahan  yang  anda  miliki,  anda 

harus  lewat  tanpa  pembenaran  terhadapnya.  Pada  saat  anda  menyusun 

penentangan itu anda menyalahkannya dan karenanya anda tak dapat melihat 

hal  itu  seperti  apa  adanya.  Bila  anda  berkata  bahwa anda  tidak  suka  atau 

membenci  seseorang,  itulah  fakta,  meskipun  itu  bergema  mengerikan.  Jika 

anda melihat  hal  itu,  masuk ke dalamnya secara lengkap, sesuatu berhenti, 

tetapi  jika anda berkata  "Saya harus  tidak membenci;  saya harus  memiliki 

cinta dalam hatiku", maka anda hidup dalam suatu dunia kemunafikan dengan 

pembakuan ganda.

Untuk hidup secara lengkap, penuh, pada saat dimana hidup dengan apa 

yang  ada,  kenyataan,  tanpa  suatu  rasa  menyalahkan  atau  membenarkan   

maka anda memahaminya secara total sehingga  anda selesai dengan hal itu. 

Saat anda melihat dengan jelas, persoalan terpecahkan.

Tetapi  dapatkah anda melihat  wajah kekerasan secara jernih  − wajah 

kekerasan tidak hanya di sebelah luar diri anda tetapi juga di dalam diri anda, 

yang berarti bahwa anda secara total bebas dari kekerasan karena anda tidak 

menerima  ideologi  yang dapat  membebaskan  dari  hal  itu?  Ini  memerlukan 

meditasi sangat mendalam, bukan sekedar kata-kata setuju atau tidak setuju.
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Sekarang  anda  sudah  membaca  sederet  pernyataan,  tetapi  sudahkah 

anda memahaminya secara nyata? Pikiran anda yang terkondisi,  cara hidup 

anda,  keseluruhan  struktur  masyarakat  dimana anda hidup,  mencegah  anda 

melihat suatu fakta dan menjadi bebas menyeluruh darinya  dengan seketika. 

Anda berkata "Saya akan memikirkan hal itu; saya akan mempertimbangkan 

apakah mungkin menjadi bebas dari kekuasaan atau tidak. Saya akan mencoba 

untuk bebas". Itulah satu dari pernyataan-pernyataan yang paling mengerikan 

yang dapat anda perbuat, "Saya akan mencoba". Di situ tidak ada mencoba, 

tidak ada yang terbaik untuk dilakukan. Yang ada adalah anda melakukan hal 

itu  atau  tidak  sama  sekali.  Anda  sedang  memasukkan  sang  waktu  di  saat 

rumah sedang terbuka.  Rumah yang  terbakar  sebagai  hasil  dari  kekerasan, 

menyeluruh di dunia dan di dalam diri anda, dan anda berkata "Biarlah saya 

memikirkan hal itu. Ideologi apakah yang terbaik untuk memadamkan api?" 

Pada saat rumah terbakar, anda masih saja berdebat tentang warna rambut dari 

orang yang membawa se-ember air.

*****    
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BAGIAN  7

Konflik   Masyarakat  dan  Kemiskinan  

Pengertian ataupun gencatan terhadap kekerasan,  yang baru saja kita 

bicarakan,  tidak berarti  memerlukan  keadaan pikiran yang damai  terhadap 

dirinya dan karenanya damai dalam semua hubungan.

Pergaulan   di  antara  manusia  didasarkan  atas  kesan  yang  dibentuk, 

sebagai  mekanisme  bertahan.  Dalam semua  hubungan  kita,  masing-masing 

dari kita membangun suatu imajinasi tentang orang lain dan kedua imajinasi 

ini  berhubungan,  bukan  manusianya  sendiri.  Si  isteri  memiliki  imajinasi 

terhadap si suami − barangkali tidak disadari tetapi bagaimanapun hal itu ada − 

dan si suami mempunyai imajinasi terhadap si isteri.  Seseorang mempunyai 

imajinasi  tentang  negara  orang  lain  dan  keadaan  ini  secara  terus  menerus 

bertambah.  Maka  imajinasi  dan  kesan  inilah  yang  mempunyai  hubungan. 

Hubungan  aktual  antara  dua  manusia  atau  antara  banyak manusia  berakhir 

total pada saat ada pembentukan imajinasi.

Hubungan  yang  didasarkan  atas  imajinasi  tentu  tak  pernah  dapat 

menumbuhkan  kedamaian dalam hubungan  karena imajinasi  bersifat  fiktiv, 

dan seseorang tidak dapat hidup dalam suatu abstraksi. Dan itulah apa yang 

kita lakukan: hidup dalam cita-cita, dalam teori, dalam simbol-simbol, dalam 

khayalan dimana kita ciptakan tentang diri kita dan orang lain dan itu semua 

bukan kenyataan sama sekali. Semua hubungan kita, apakah itu dalam bentuk 

kebutuhan  hidup,  cita-cita,  atau  masyarakat,  didasarkan  terutama  pada 

pembentukan imajinasi, dan karenanya selalu ada konflik.
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Bagaimana mungkin untuk damai secara utuh dalam diri kita dan dalam 

semua pergaulan kita satu sama lain? Padahal, kehidupan adalah suatu gerakan 

dalam hubungan, meskipun di situ tak ada kehidupan sama sekali, dan jika 

kehidupan itu didasarkan pada suatu abstraksi, cita-cita, atau suatu anggapan 

spekulatif,  maka  kehidupan  abstrak  semacam  itu  tak  terelakkan  lagi  pasti 

menumbuhkan  hubungan  yang  menjadi  medan  pertempuran.  Sehingga 

mungkinkah sama sekali  manusia  untuk hidup secara lengkap dan tertib di 

sebelah  dalam  tanpa  terbentuk  tekanan  apapun,  imitasi,  penindasan  atau 

keluhuran?  Mampukah dia menumbuhkan ketertiban  dalam dirinya, suatu 

kualitas hidup yang tak terpaku pada pola cita-cita − suatu ketenangan di sisi 

dalam,  mengetahui  tak  ada  kekacauan  sesaatpun  − bukan  di  dalam  dunia 

abstrak berbau mistis dan fantastik, tetapi kehidupan sehari-hari di rumah dan 

di kantor?

Saya kira kita akan menuju ke pertanyaan ini dengan sangat hati-hati 

karena di situ tak ada satu titik dalam kesadaran kita yang tidak tersentuh oleh 

konflik. Dalam semua hubungan kita, apakah dengan seorang teman intim atau 

seorang tetangga, atau dengan masyarakat, konflik ini muncul − konflik adalah 

keadaan  kontradiktif,  suatu  keadaan  pemecahan,  pemisahan,  mendua. 

Mengamati diri kita dan hubungan-hubungan kita dengan masyarakat  − kita 

melihat pada semua tingkatan keadaan diri kita terdapat konflik-konflik besar 

atau  kecil  yang  muncul  sebagai  akibat  tanggapan  sangat  dangkal  atau 

meluluhkan.

Manusia telah menerima konflik sebagai suatu pembawaan halus dari 

keadaan  sehari-hari  karena  dia  telah  menerima  persaingan,  kecemburuan, 

kerakusan, keserakahan dan agresi sebagai suatu cara hidup yang alamiah. Jika 

kita  menerima  cara  hidup  semacam  itu,  dan  kita  menerima  cara  hidup 
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masyarakat seperti apa adanya serta hidup dalam pola-pola kehormatan. Itulah 

apa yang dijadikan pegangan oleh sebagian besar dari kita, karena kita ingin 

terhormat  secara  mengerikan.  Bila  kita  uji  hati  dan  pikiran  kita,  cara  kita 

berpikir,  cara  kita  merasa  dan  bagaimana  kita  bertindak  dalam hidup  kita 

sehari-hari,  kita  amati  bahwa  sepanjang  kita  sesuai  dengan  pola-pola 

masyarakat,  hidup  menjadi  suatu  medan  pertempuran.  Jika  kita  tidak 

menerima hal itu − dan mungkin tak ada seorang religius yang dapat menerima 

masyarakat semacam itu − maka kita akan bebas secara lengkap dari struktur 

psikologi masyarakat. Sebagian besar dari kita kaya raya akan tetek bengek 

masyarakat.  Apa yang diciptakan oleh masyarakat  dalam diri  kita  dan apa 

yang kita  ciptakan untuk diri  kita  sendiri,  yaitu  kerakusan,  iri-hati,  marah, 

benci,  cemburu,  kegelisahan  − dan  dengan  itu  semua  kita  sangat  kaya. 

Berbagai  agama di  seluruh dunia  telah  mengajarkan  kemiskinan.  Biarawan 

mengambil sebuah jubah, merubah namanya, menggunduli kepalanya, masuk 

ke sebuah sel dan melakukan janji kemiskinan, dan kesederhanaan; di dunia 

Timur dia hanya memiliki selembar celana dalam, sebuah jubah, dan makan 

sekali  sehari  − dan kita semua menghargai kemiskinan semacam itu. Tetapi 

lelaki  semacam  itu,  yang  memakai  jubah  kemiskinan,  masih  saja  secara 

psikologis,  di  sebelah dalam, kaya dengan tetek bengek masyarakat  karena 

mereka masih mencari kedudukan dan kehormatan; mereka menjadi orde ini 

atau orde itu; agama ini atau agama itu; mereka masih hidup dalam pemecah 

belahan suatu kultur, suatu tradisi. Itu bukan kemiskinan. Kemiskinan adalah 

menjadi bebas secara lengkap dari masyarakat, meskipun seseorang bisa saja 

mempunyai sejumlah pakaian, sejumlah makanan  − Tuhan yang baik, siapa 

yang peduli?
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Tetapi sayang sekali dalam diri semua orang terdapat dorongan untuk 

menonjolkan  diri.  Kemiskinan  menjadi  suatu  benda yang cantik  luar  biasa 

bilamana pikiran bebas dari masyarakat. Seseorang harus menjadi miskin di 

sebelah dalam dan untuk itu tidak ada mencari, tidak ada bertanya, tidak ada 

keinginan, tidak ada ketiadaan! Hanya kemiskinan di sisi dalam inilah yang 

dapat melihat kebenaran hidup, dimana tidak ada konflik sama sekali. Hidup 

semacam ini suatu rahmat yang tak ditemukan di dalam gereja, masjid, vihara 

atau kuil apapun.

Maka,  bagaimana  mungkin  untuk  membebaskan  diri  dari  struktur 

psikologis  masyarakat,  yaitu  membebaskan  diri  kita  dari  intisari  konflik? 

Tidak sulit untuk merampingkan dan memotong habis cabang-cabang tertentu 

dari  konflik,  tetapi  kita  tanyakan  pada  diri  sendiri  apakah  mungkin  untuk 

hidup dengan lengkap di sisi dalam dan karenanya di sisi luar, dengan tenang? 

Ini  tidak  berarti  bahwa kita  akan  hidup  tanpa  guna  atau  stagnasi.  Bahkan 

sebaliknya, kita akan menjadi dinamis, vital, penuh energi.

Untuk memahami dan untuk menjadi bebas dari persoalan apapun, kita 

membutuhkan  gairah keinginan luar biasa dan energi pendukung, tidak hanya 

energi fisik dan energi intelektual, tetapi suatu energi yang tidak tergantung 

kepada motivasi apapun, perangsang psikologis atau obat bius apapun. Jika 

kita  tergantung  pada  semacam  perangsang  maka  rangsangan  luar  biasa 

membuat  pikiran  tumpul  dan  tidak  peka.  Dengan  menggunakan  berbagai 

macam obat bius, kita bisa saja mendapatkan cukup energi  secara temporer. 

Untuk melihat segala sesuatu dengan jelas, tetapi kita kembali ke keadaan kita 

semula dan oleh karenanya menjadi tergantung semakin banyak pada obat bius 

itu. Semua perangsang, apakah dari gereja atau dari alkohol, atau dari obat 

bius,  atau  dari  kata-kata  yang  ditulis  atau  diucapkan,  tak  terelakkan  akan 
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menumbuhkan ketergantungan, dan ketergantungan itu mencegah kita untuk 

melihat secara jernih terhadap diri kita sendiri dan mencegah untuk memiliki 

energi vital.

Kita semua sungguh sial, tergantung secara psikologis pada sesuatu hal. 

Mengapa  kita  tergantung?  Mengapa  ada  dorongan  untuk  tergantung?  Kita 

melakukan perjalanan ini  secara bersama-sama;  anda tidak menunggu saya 

untuk  mengatakan  sebab-sebab  ketergantungan  anda.  Jika  kita  menyelidiki 

bersama,  kita  juga  akan  menemukan  dan  kemudian  penemuan  itu  akan 

menjadi milik anda, oleh karenanya, membentuk anda, dan ia akan memberi 

anda vitalitas.

Saya menemukan pada diri saya bahwa saya tergantung pada sesuatu  

katakanlah, para hadirin, yang akan merangsang diri saya. Saya peroleh dari 

para  pendengar,  dari  mengarahkan  sekelompok  besar  manusia,  semacam 

energi.  Dan  karenanya  saya  tergantung   kepada  hadirin,  pada  manusia-

manusia itu, apakah mereka setuju atau tidak setuju. 

Semakin  banyak  mereka  tak  setuju,  semakin  banyak  vitalitas  yang 

diberikan  pada  saya.  Jika  mereka  setuju,  situasi  menjadi  sangat  dangkal, 

sesuatu yang hampa. Sehingga saya temukan bahwa saya memerlukan hadirin 

karena hal itu sesuatu yang amat merangsang untuk mengarahkan masyarakat. 

Sekarang,  mengapa? Mengapa saya tergantung? Karena dalam diri saya,  saya 

dangkal; dalam diri saya,  saya tak punya apa-apa; dalam diri saya, saya tak 

mempunyai sumber yang selalu penuh dan melimpah, vital, bergerak, hidup. 

Sehingga saya tergantung. Saya telah menemukan penyebabnya.

Tetapi  akankah  penemuan  penyebab  ini  membebaskan  saya  dari 

keadaan ketergantungan? Penemuan si penyebab sekedar bersifat intelektual, 

tentu saja itu tak akan membebaskan pikiran dari ketergantungannya. Sekedar 
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menerima  suatu  ide  secara  intelektual,  atau  diam-diam  menyetujui  secara 

emosional  terhadap  suatu  ideologi,  tidak  dapat  membebaskan  pikiran  dari 

keadaan tergantung pada sesuatu yang akan memberinya rangsangan. Apakah 

pembebasan  pikiran dari  ketergantungan,  melihat  seluruh struktur  dan sifat 

alamiah dari rangsangan dan ketergantungan, dan bagaimana ketergantungan 

itu membuat pikiran menjadi bodoh, tumpul, dan tidak aktif. Melihat totalitas 

hal itu dengan sendirinya membebaskan pikiran.

Maka saya harus menyelidiki ke dalam apa yang dimaksudkan melihat 

secara  total.  Sepanjang  saya  memandang  kehidupan  dari  suatu  sudut 

pandangan  tertentu  atau  dari  suatu  pengalaman  tertentu,  saya  sedang 

mengharapkan,  atau  dari  sejumlah  pengetahuan  tertentu,  saya  sedang 

mengumpulkan, yaitu latar belakangku, yaitu si-aku, saya tidak dapat  melihat 

secara total. Saya telah menemukan secara intelektual, secara verbal, melalui 

analisis,  penyebab dari ketergantunganku, tetapi apapun pikiran menyelidiki 

tidak  bisa  tidak  pasti  terfragmentasi,  sehingga  saya  dapat  melihat  sesuatu 

secara total hanya jika pikiran tidak membias.

Kemudian saya melihat fakta akan ketergantungan  saya  saya melihat 

secara nyata apa adanya. Saya melihatnya tanpa rasa suka dan tidak suka, saya 

tak ingin membasmi ketergantungan itu atau menjadi bebas dari penyebabnya. 

Saya mengamati hal itu, dan bilamana ada pengamatan seperti ini saya melihat 

gambaran  menyeluruh,  bukan  suatu  potongan  menyeluruh,  disitulah 

kebebasan.  Kini  saya  temukan  bahwa  terdapat  penghamburan  energi  bila 

terdapat  fragmentasi.  Saya  telah  menemukan  sumber  segala  sumber 

penghamburan energi.

Anda mungkin berpikir tidak ada sisa energi jika anda meniru, jika anda 

menerima otoritas, jika anda tergantung pada kyai, ritual, dogma, partai, atau 
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sejumlah ideologi, tetapi mengikuti atau menerima suatu ideologi, apakah itu 

baik atau buruk, apakah itu suci atau tidak suci, adalah suatu aktivitas terpecah 

belah dan karenanya suatu penyebab konflik, dan konflik tak bisa tidak akan 

muncul  sepanjang  masih  terdapat  pembagian  antara  "apa  yang  seharusnya 

ada" dan "apa adanya", dan konflik apapun adalah penghamburan energi.

Jika anda menanyakan ke diri sendiri, "Bagaimana saya terbebas dari 

konflik?";  anda  menciptakan  masalah  lain  dan  karenanya  anda  menaikkan 

konflik,  kecuali  jika  anda  sekedar  melihat  hal  itu  sebagai  suatu  fakta   

melihatnya seperti anda ingin melihat sejumlah obyek nyata  secara jernih, 

langsung  maka anda akan mengerti hal pokok dari kebenaran hidup dimana 

tidak ada konflik sama sekali.

Mari kita meninjau dengan cara lain. Kita selalu membandingkan antara 

apa adanya kita dengan apa yang seharusnya ada pada kita. "Seharusnya ada" 

merupakan  suatu  proyeksi  dari  apa  yang  kita  pikir  tentang  "apa  yang 

seharusnya  terjadi".  Kontradiksi  muncul  jika  terdapat  pembandingan,  tidak 

hanya dengan seseorang atau sesuatu, tetapi dengan keadaan anda kemarin, 

karenanya terdapat konflik antara hal yang sudah dan hal sekarang. Terdapat 

apa  saat  ini  hanya  jika  tidak  ada  pembandingan  sama  sekali,   dan  hidup 

dengan apa saat ini, merupakan kedamaian. Kemudian anda dapat memberikan 

seluruh perhatian anda tanpa kebingungan apapun terhadap apa yang ada pada 

diri  anda  − apakah  itu  keputusasaan,  keburukan,  kebrutalan,  ketakutan, 

kegelisahan, kesepian − dan hidup dengan itu semua secara lengkap, sehingga 

tidak ada kontradiksi dan karenanya tidak ada konflik.

Tetapi sepanjang waktu kita membandingkan diri kita dengan mereka 

yang lebih kaya atau lebih cerdas, lebih intelektual, lebih mesra, lebih cantik, 

lebih ini dan lebih itu. Si "lebih" memainkan suatu peran penting luar biasa 

67



dalam kehidupan kita; mengukur diri kita sepanjang waktu terhadap sesuatu 

hal atau seseorang, merupakan satu penyebab utama adanya konflik.

Kenapa terdapat  pembandingan?  Mengapa anda membandingkan  diri 

anda dengan orang lain? Pembandingan ini telah diajarkan sejak kanak-kanak. 

Dalam setiap sekolah A dibandingkan dengan si B, dan A merusak dirinya 

dengan adanya pertentangan, tak ada faktor  mendua,  bila anda sudah tidak 

berjuang untuk menjadi berbeda dari apa adanya diri anda  − Apa yang telah 

terjadi  pada  pikiran  anda?  Pikiran  anda  berhenti,  cerdas,  sangat  peka, 

kesanggupan  dengan  nafsu  luar  biasa,  karena  daya  upaya  adalah  suatu 

penghamburan nafsu keinginan − nafsu merupakan energivitas − dan anda tak 

dapat berbuat apapun tanpa nafsu keinginan.

Jika anda tidak membandingkan diri anda dengan orang lain, anda akan 

menjadi seperti anda apa adanya. Melalui pembandingan, anda berharap untuk 

berkembang, untuk tumbuh, menjadi lebih cerdas, lebih cantik. Tetapi apakah 

anda  akan  menjadi  begitu?  Fakta  adalah  apa  adanya  anda,  dan  dengan 

membandingkan  anda  sedang  memecah  belah  fakta  yang  merupakan  suatu 

penghamburan  energi.  Melihat  apa  adanya  anda  secara  nyata,  tanpa 

pembandingan  apapun,  memberi  anda  energi  luarbiasa  untuk  memandang. 

Bila anda dapat melihat diri anda sendiri tanpa pembandingan, anda ada di 

luar  pembandingan,  tidak  berarti  bahwa  pikiran  menjadi  berhenti  dengan 

isinya. Kita melihat  hal penting,  bagaimana pikiran menghamburkan energi 

yang begitu dibutuhkan untuk memahami totalitas hidup.

Saya tidak ingin tahu dengan siapa saya sedang konflik, saya tidak ingin 

tahu konflik-konflik  dangkal  dari  keadaan saya.  Apa yang saya ingin  tahu 

adalah mengapa konflik harus ada sama sekali. Bila saya ajukan pertanyaan itu 

pada diri sendiri, saya melihat suatu persoalan pokok dimana tak ada sesuatu 
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untuk  dilakukan  pada  konflik-konflik  dangkal  dan  penyelesaian-

penyelesaiannya.  Saya  berkepentingan  dengan  persoalan  pokok  dan  saya 

melihat  − barangkali anda juga melihat? bahwa sifat alamiah dari keinginan, 

jika tak dipahami secara jelas, tak terelakkan pasti membawa kepada konflik.

Keinginan selalu didalam kontradiksi. Saya menghendaki sesuatu yang 

kontradiktif   tidak berarti bahwa saya harus merusak keinginan, menekan 

keinginan,  mengontrol,  atau  membelokkannya    Saya  melihat  dengan 

sederhana bahwa keinginan itu sendiri adalah kontradiksi. Bukan obyek dari 

keinginan, tetapi keinginan yang alamiah adalah kontradiksi. Dan saya sedang 

memahami keinginan alamiah sebelum saya dapat memahami konflik. Dalam 

diri kita, kita berada dalam keadaan kontradiksi, dan keadaan kontradiksi itu 

ditimbulkan  oleh  keinginan-keinginan,  kemudian  menjadi  pengejaran 

kenikmatan dan menghindari kepedihan, dimana kita siap masuk kedalamnya.

Maka saya melihat, keinginan merupakan  akar dari semua kontradiksi 

 menginginkan sesuatu atau tidak menginginkan sesuatu   suatu aktivitas 

mendua.  Jika  kita  mengerjakan  sesuatu  yang  nikmat,  di  situ   tidak  ada 

keterlibatan  daya  upaya  sama  sekali,  bukankah  begitu?  Tetapi  kenikmatan 

membuahkan kepedihan dan kemudian terjadi perjuangan untuk menghindari 

kepedihan, dan hal itu kembali menghamburkan energi.

*****  
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BAGIAN  8 

Kebebasan  dan  Revolusi  

Tidak  satupun  dari  rasa  nyeri  karena  penindasan,   disiplin  brutal, 

penyesuaian  terhadap  suatu  pola,  yang  telah  membawa  kepada  kebenaran. 

Untuk menumbuhkan kebenaran, pikiran harus bebas secara lengkap, tanpa 

noda pemutarbalikan.

Tetapi, marilah pertama-tama kita tanyakan pada diri kita sendiri apakah 

kita  sungguh-sungguh  ingin  menjadi  bebas?  Jika  kita  bicara  tentang 

kebebasan,  yaitu  kita  bicara  tentang  kebebasan  secara  lengkap,  ataukah 

kebebasan  dari  sejumlah  hal  yang  tak  menyenangkan  atau  tidak  nikmat, 

sesuatu yang tak diinginkan? Kita ingin bebas dari kepedihan dan ingatan-

ingatan buruk,  pengalaman-pengalaman tak menyenangkan tetapi  tetap saja 

menjaga kenikmatan kita, ideologi-ideologi kepuasan, rumusan-rumusan dan 

hubungan. Tetapi untuk menjaga yang satu tanpa yang lainnya adalah tidak 

mungkin, seperti kita lihat, kenikmatan tak dapat dipisahkan dari kepedihan.

Sehingga masing-masing dari kita memutuskan, apakah kita ingin, atau 

tidak, untuk menjadi bebas secara utuh. Jika kita katakan ya, maka kita harus 

memahami struktur dan sifat alamiah dari kebebasan.

Apakah kebebasan jika anda bebas dari sesuatu − bebas dari kepedihan, 

bebas dari kegelisahan? Ataukah kebebasan itu sendiri sesuatu yang berbeda 

sama  sekali?  Anda  dapat  bebas  dari  cemburu,  katakanlah  demikian,  tetapi 

tidakkah kebebasan itu suatu reaksi dan karenanya tidak bebas sama sekali? 

Anda dapat bebas dengan mudah dari dogma, dengan menganalisanya, dengan 

menendangnya ke luar,  tetapi motif untuk bebas dari dogma  adalah reaksi 

yang dimilikinya, karena keinginan untuk bebas dari  dogma boleh jadi sudah 
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tak  pantas  atau  tak  sesuai  dengan  mode.  Atau  anda  dapat  bebas  dari 

nasionalisme karena anda percaya pada internasionalisme, atau karena merasa 

hal  itu  sudah tak diperlukan secara ekonomis  untuk berpegang teguh pada 

dogma  nasionalistik  yang  pandir,  dengan  bendera  dan  semua  sampah-

sampahnya. Anda dengan mudah dapat melemparkannya. Atau anda mungkin 

bereaksi  melawan  sejumlah  pimpinan  politik  dan  spiritual,  yang  telah 

menjanjikan  anda kebebasan sebagai  suatu  hasil  dari  revolusi  dan disiplin. 

Tetapi  sudahkah nasionalisme semacam itu, kesimpulan logis  semacam itu, 

melakukan sesuatu dengan kebebasan?

Jika  anda  berkata:  anda  bebas  dari  sesuatu,  itu  suatu  reaksi  yang 

kemudian  akan  menjadi  reaksi  lain,  dan  akan  memunculkan  penyesuaian 

lainnya,  bentuk  yang  lain  dari  dominasi.  Dalam  cara  ini  anda  dapat 

mempunyai  suatu  rantai  reaksi  dan  menerima  setiap  reaksi  sebagai  suatu 

kebebasan. Tetapi itu bukan kebebasan; itu sekedar suatu kelanjutan dari masa 

lalu yang dimodifikasi dan pikiran bergantung padanya.

Muda di hari ini, seperti semua kemudaan, yaitu dalam pemberontakan 

melawan masyarakat dan itu sesuatu yang  baik untuk dirinya, tetapi revolusi 

bukanlah kebebasan jika anda berevolusi itu adalah suatu reaksi dan reaksi itu 

mengatur pola-pola yang dimilikinya dan anda mendapatkan pegangan dalam 

pola itu. Anda berpikir ini sesuatu yang baru. Tetapi tidak,  itu adalah si tua 

dalam suatu cetakan yang berbeda. Revolusi politik atau sosial apapun tak bisa 

tidak akan membawa kembali kepada mentalitas borjuis tua. 

Kebebasan muncul hanya jika anda melihat dan bertindak, tak pernah 

melalui pemberontakan. Melihat adalah bertindak dan tindakan semacam ini 

sama seketika seperti anda melihat bahaya. Maka tidak ada cara berpikir, tidak 
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ada diskusi  atau  keragu-raguan,  bahaya itu  sendiri  memaksa  tindakan,  dan 

karenanya melihat adalah bertindak dan menjadi bebas.

Kebebasan  adalah  suatu  keadaan  akal  pikiran  − bukan  bebas  dari 

sesuatu,  tetapi  suatu  rasa  bebas,  suatu  kebebasan  untuk  ragu-ragu  dan 

menanyakan  segala  sesuatu  dan  karenanya  begitu  hebat,  aktif,  dan  penuh 

semangat.  Dimana ia membuang setiap bentuk ketergantungan, perbudakan, 

penyesuaian  dan  dukungan  − Kebebasan  seperti  ini  menunjukkan  keadaan 

kesendirian  secara  lengkap.  Tetapi  dapatkah  pikiran  yang  dibesarkan  oleh 

suatu  budaya,  dan  tergantung  pada  lingkungan,  serta  kecenderungan  − 

kecenderungan  yang  dimiliki,  tak  pernah  menemukan  bahwa  kebebasan 

adalah kesunyian lengkap dan di situ tidak ada pemimpin, tidak ada tradisi, 

dan tidak ada otoritas.

Kesunyian ini adalah keadaan di sebelah dalam pikiran, dimana tidak 

tergantung pada perangsangan atau kesimpulan apapun.  Sebagian besar dari 

kita,  di  sisi  dalam,  tidak  pernah  sendiri.  Terdapat  suatu  perbedaan  antara 

keterpencilan, memotong mati diri sendiri, dan kesendirian, kesunyian. Kita 

semua tahu apa itu menjadi terpencil, membangun suatu tembok di sekitar diri 

sendiri  dengan tujuan agar tak pernah dilukai,  tak pernah mudah terserang, 

atau menumbuhkan ketegaran yang merupakan bentuk lain dari  rasa nyeri, 

atau  hidup  dalam  sejumlah  impian  menara  gading  ideologi.  Kesendirian 

sesuatu yang sama sekali berbeda.

Anda  tak  pernah  sendiri  karena  anda  penuh  dengan  semua  ingatan, 

semua keterkondisian,  semua ocehan hari kemarin, pikiran anda tak pernah 

bersih dari segala sampah-sampah yang menumpuk. Untuk menjadi sendiri, 

anda harus mati dari masa lalu. Jika anda sendiri, sendiri secara total, tidak 

menjadi keluarga apapun, bangsa apapun, budaya apapun, kontingen khusus 

72



apapun,  ada  suatu  perasaan berada  di  sebelah  luar.  Seseorang yang secara 

lengkap sendirian dengan jalan ini, ada kemurnian dan inilah kemurnian yang 

membebaskan pikiran dari penderitaan.

Kita membebani diri kita dengan beban dari apa yang telah dikatakan 

oleh  ribuan  orang,  serta  ingatan-ingatan  dari  seluruh  kemalangan  kita. 

Membuang  itu  semua  secara  total  yaitu  menjadi  sendiri,  dan  pikiran  yang 

tersendiri  tidak hanya murni,  tetapi  muda  − tidak dalam waktu  atau umur, 

tetapi muda, murni, penuh energi pada umur berapapun  − dan hanya pikiran 

semacam itu dapat melihat  sesuatu yang merupakan kebenaran dan sesuatu 

yang tak terukur oleh kata-kata.

Dalam kesendirian ini  anda akan mulai  memahami  pentingnya hidup 

dengan diri anda seperti apa adanya. Jika anda dapat memandang diri anda 

tanpa goncangan apapun, bentuk-bentuk kepalsuan apapun, ketakutan apapun, 

pembenaran  atau  menyalahkan   sekedar  hidup  dengan  diri  anda  seperti 

kenyataan adanya anda. Hanyalah jika anda hidup dengan sesuatu secara intim 

maka  anda  mulai  mengerti  hal  itu.  Tetapi  pada  saat  anda  terbiasa  dengan 

kegelisahan yang anda miliki,  atau iri hati, atau hal macam apapun juga   

anda tidak dapat hidup lebih lama dengannya. Jika anda hidup di tepi sungai, 

setelah beberapa hari anda tidak mendengar suara air sama sekali, atau jika 

anda mempunyai sebuah gambar dalam ruangan dimana anda lihat setiap hari, 

anda  kehilangan  hal  itu  setelah  beberapa  minggu.  Hal  yang  sama  terjadi 

dengan gunung-gunung, lembah-lembah, pepohonan  sama dengan keluarga 

anda,  suami  anda,  isteri  anda.  Tetapi  untuk  hidup  dengan  sesuatu  seperti 

kecemburuan,  iri  hati,  atau  kegelisahan,  anda  harus  tidak  pernah  terbiasa 

dengannya, tidak pernah menerima hal itu. Anda harus hati-hati dengan pohon 

yang  baru  ditanam,  melindunginya  dari  terik  matahari,  dari  terpaan  angin. 

73



Anda  harus  berhati-hati  terhadapnya,  tidak  menyalahkan  atau 

membenarkannya.  Oleh  karenanya  anda  mulai  mencintainya.  Bila  anda 

menaruh  perhatian  padanya,  anda  sedang  mulai  mencintainya.  Bukan anda 

men-cintai keadaan iri hati, atau kegelisahan, seperti yang dilakukan banyak 

orang, tetapi tak lebih daripada anda berhati-hati untuk menjaga.

Sehingga dapatkah anda − dapatkah anda dan saya − hidup dengan apa 

adanya  kita  secara  nyata,  mengetahui  diri  kita  tumpul,  dengki,  penuh 

ketakutan, mempercayai bahwa kita memiliki kasih sayang yang maha hebat 

bilamana  kita  tak  memiliki,  memperoleh  dengan  mudah  rasa  sakit  hati, 

sanjungan  dan  kebosanan  − dapatkah  kita  hidup  dengan  itu  semua,  tanpa 

menerimanya atau menolaknya, tetapi sekedar mengamati tanpa menjadi tidak 

waras, tertekan atau sangat gembira?

Marilah sekarang bertanya kepada diri kita suatu pertanyaan lebih jauh. 

Kebebasan ini, kesendirian ini, pemunculan dalam hubungan dengan struktur 

menyeluruh dari apa adanya dalam diri kita  − apakah hal itu terjadi melalui 

waktu? Yaitu, apakah kebebasan itu tercapai melalui suatu proses bertahap? 

Tentu  saja  tidak,  karena  begitu  anda  memasukkan  waktu,  anda  semakin 

memperbudak diri anda. Anda tak dapat bebas secara bertahap. Ia bukan suatu 

materi waktu.

Pertanyaan berikutnya adalah,  dapatkah anda menjadi  sadar  terhadap 

kebebasan itu?  Jika  anda berkata  "saya  bebas",  maka  anda tidak bebas.  Ia 

seperti  seseorang yang berkata "saya bahagia".  Pada saat dia berkata "saya 

bahagia"  dia  hidup  dalam  suatu  ingatan  akan  sesuatu  yang  telah 

meninggalkannya.  Kebebasan  hanya  dapat  datang  secara  alamiah,  tidak 

melalui  keinginan,  kehendak,  penantian.  Tidak  juga  akan  anda  temukan 

melalui  penciptaan  imajinasi  terhadap  apa  yang  anda  pikirkan.  Untuk 
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memunculkan  hal  itu,  pikiran  telah  belajar  memandang  kehidupan,  yang 

merupakan suatu gerakan luar biasa, tetapi dibatasi waktu, menuju kebebasan 

yang  terletak di luar medan kesadaran.

*****

75



 BAGIAN  9  

Duka cita  dan  Kematian

Saya tergoda untuk mengulangi sebuah ceritera tentang seorang murid 

yang  pergi  kepada  Tuhan  dan  meminta  diajarkan  kebenaran.  Tuhan  yang 

miskin berkata,  "Sahabatku,  hari  ini  sangat  panas,  berilah aku segelas air". 

Maka  sang  murid  keluar  dan  mengetuk  pintu  rumah  pertama  yang 

didatanginya,  dan seorang wanita muda yang cantik datang kepadanya dan 

akhirnya mereka menikah serta mempunyai beberapa anak. Kemudian suatu 

hari turunlah hujan, dan hujan terus menerus, hujan, hujan-hujan deras luar 

biasa,  jalan-jalan banjir,  rumah-rumah mulai  tergenang. Si  murid berdoa di 

depan isterinya dan menggendong anak-anak di atas pundaknya, dan ketika 

hanyut dia berteriak,  "Tuhan, selamatkanlah kami",  dan Tuhanpun berkata: 

"Dimanakah segelas air yang saya minta itu?"

Itu  suatu  cerita  yang  cukup  baik,  karena  sebagian  besar  dari  kita 

berpikir  dalam dimensi  waktu.  Manusia  hidup oleh waktu.  Mengkhayalkan 

masa depan adalah permainan yang disukai untuk melarikan diri.

Kita  berpikir  bahwa  perubahan  dalam  diri  kita  dapat  terjadi  dalam 

waktu,  keadaan itu  di  dalam diri  kita  dapat  dibangun sedikit  demi  sedikit, 

bertambah dari hari ke hari. Tetapi waktu tidak akan menghasilkan ketertiban 

atau  kedamaian,  sehingga  kita  harus  berhenti  berpikir  dari  pengertian 

perubahan  bertahap.  Berarti  tak  ada  hari  esok  bagi  kita  untuk  ada  dalam 

kedamaian - kita memiliki hal itu secara seketika.

Bila ada bahaya secara nyata waktupun tidak ada, bukankah demikian? 

Yang ada tindakan seketika. Tetapi kita tidak melihat bahaya dari persoalan-

persoalan  kita  dan  karenanya  kita  mereka-reka  waktu  dengan  maksud 
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menutupinya. Waktu adalah pembohong, ia tak dapat berbuat sesuatu untuk 

menolong kita menghasilkan kesempatan dalam diri kita. Waktu adalah suatu 

gerakan dimana manusia telah membagi dirinya ke dalam masa lalu, kini dan 

masa depan, dan sepanjang dia membagi  hal  itu,  dia akan selalu berada di 

dalam konflik.

Apakah belajar  merupakan suatu persoalan waktu? Kita tidak pernah 

belajar  tentang itu  semua setelah ribuan tahun,  dimana terdapat  suatu  cara 

yang lebih baik untuk hidup daripada sekedar kebencian dan membunuh satu 

sama  lain.  Persoalan  waktu  adalah  sesuatu  yang  sangat  penting  untuk 

dipahami, jika kita menetapkan hidup ini yang telah dibuat mengerikan dan 

tanpa arti.

Hal  pertama  untuk  dimengerti  yaitu  bahwa  kita  dapat  memandang 

sesaat dengan pikiran yang murni dan segar, yang baru saja kita lewati. Kita 

kebingungan  dengan  berbagai  persoalan-persoalan  kita  dan  tersesat  dalam 

kebingungan itu. Sekarang, jika seseorang tersesat di dalam hutan, apakah hal 

pertama  yang  dilakukan?  Berhenti  bukan?  Seseorang   berhenti  dan 

memandang keadaan di sekitarnya. Tetapi semakin kita bingung dan tersesat 

dalam hidup, kita semakin memburu, mencari, bertanya, menuntut, meminta. 

Maka hal pertama, jika saya boleh menyarankan, anda harus berhenti secara 

utuh di sisi  dalam. Dan jika anda berhenti di sisi dalam, secara psikologis, 

pikiran  anda  menjadi  sangat  tenang,  sangat  jernih.  Kemudian  anda  dapat 

memandang persoalan ini dalam sesaat.

Masalah muncul hanya dalam waktu, yaitu jika kita menemui masalah 

dengan tidak lengkap, ketidaklengkapan ini muncul bersama dengan masalah 

yang menciptakan persoalan. Jika kita menghadapi tantangan secara parsial, 

secara sebagian,  atau mencoba untuk meloloskan darinya  −  yaitu jika kita 
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menghadapinya tanpa perhatian lengkap −  kita memunculkan suatu persoalan. 

Dan persoalan berlangsung terus sepanjang kita terus-menerus  memberikan 

perhatian yang tak lengkap, sepanjang berharap menyelesaikannya pada suatu 

hari.

Tahukah anda,  apakah waktu itu? Bukan dengan arloji,  bukan waktu 

kronologis,  tetapi  waktu  psikologis?  Yaitu  jarak  antara  ide  dan  tindakan. 

Sebuah ide tentu saja untuk melindungi diri,  yaitu ide untuk merasa aman. 

Tindakan selalu seketika, ia bukan dari masa lampau atau dari masa depan; 

bertindak harus selalu ada dalam saat ini, tetapi tindakan itu begitu berbahaya, 

begitu tidak pasti,  sehingga kita  menerima suatu  ide dimana kita  harapkan 

akan memberi rasa aman tertentu.

Lihatlah hal ini pada diri anda. Anda mempunyai ide tentang apa yang 

benar dan apa yang salah, atau suatu konsep ideologi tentang diri anda dan 

masyarakat, dan berdasarkan ide tadi anda mulai bertindak. Oleh karenanya 

tindakan lalu menyesuaikan dengan ide tadi, mendekati suatu ide, dan  tidak 

bisa tidak selalu terdapat konflik. Terdapat suatu ide, jarak dan tindakan, dan 

dalam jarak itulah medan waktu keseluruhan. Jarak itu adalah pikiran-pikiran 

penting. Jika anda berpikir bahwa anda akan berbahagia esok hari, kemudian 

anda memiliki suatu imajinasi tentang diri anda, memperlakukan hasil tertentu 

di  dalam  waktu.  Pikiran,  melalui  pengamatan,  melalui  keinginan,  dan 

berlanjutnya keinginan itu ditopang oleh pikiran berikutnya, katakanlah "Hari 

esok  saya  akan bahagia.  Hari  esok dunia  akan menjadi  suatu  tempat  yang 

indah". Maka pikiran menciptakan jarak yang merupakan waktu.

Sekarang kita bertanya, dapatkah kita berhenti dalam waktu? Dapatkah 

kita hidup begitu utuhnya dimana pikiran tidak memikirkan hari esok? Karena 

waktu adalah kedukaan, yaitu hari kemarin atau ribuan hari yang lalu, anda 
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mencintai, atau anda mempunyai kerabat yang telah meninggal, dan ingatan 

bekerja kembali dan anda memikirkan kenikmatan dan kepedihan itu −  anda 

melihat  ke  belakang,  menginginkan,  mengharap,  menyesal,  dan  pikiran 

melakukan  hal  itu  berulang-ulang,  menghasilkan  sesuatu  yang  dinamakan 

kepedihan dan memberi kontinyuitas terhadap waktu.

Sepanjang terdapat  jarak  waktu  yang telah dibuat  oleh  pikiran,  pasti 

terdapat  kedukaan,  pasti  ada  ketakutan  terus  menerus.  Sehingga  seseorang 

bertanya pada dirinya sendiri, dapatkah jarak ini berakhir? Jika anda berkata 

“Akankah hal itu pernah berakhir?" Maka hal ini tentu saja suatu ide, sesuatu 

yang anda inginkan tercapai, karenanya anda memiliki suatu jarak dan anda 

terjepit kembali.

Sekarang ambilah pertanyaan tentang kematian, yang merupakan suatu 

persoalan  besar  bagi  hampir  semua  orang.  Anda  tahu  kematian,  yaitu 

perjalanan  sehari-hari  dari  pandangan  anda.  Apakah  mungkin  untuk 

menghadapinya secara utuh dimana anda tak membuat suatu masalah sama 

sekali dengannya? Dalam kaitannya menghadapi hal itu, didalam cara tertentu, 

semua  kepercayaan,  semua  harapan,  semua  ketakutan  terhadapnya  harus 

berakhir,  akan  tetapi  anda  menghadapi  hal  luar  biasa  ini  dengan  suatu 

kesimpulan, suatu khayalan, dengan suatu perencanaan yang menggelisahkan, 

dan karenanya anda menghadapi hal itu dengan waktu.

Waktu  adalah  jarak  antara  si  pengamat  dan  yang  diamati.  Yaitu,  si 

pengamat, anda, takut menghadapi sesuatu yang dinamakan kematian. Anda 

tak tahu apa arti kematian, anda memiliki segala macam harapan dan teori-

teori  tentang  kematian,  anda  percaya  dengan  reinkarnasi  atau  kehidupan 

kembali, atau sesuatu yang dinamakan nyawa, astral, atau kesatuan spriritual 

yang bebas waktu, dan anda menanamkan dengan nama-nama yang berbeda. 
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Sekarang, apakah anda telah menemukan untuk diri anda sendiri apakah ada 

suatu  nyawa?   Adakah  sesuatu  yang  abadi,  menerus,  yang  berada  di  luar 

pikiran?

Jika pikiran dapat memikirkan hal itu, ia berada di dalam medan pikiran 

dan karenanya tidak dapat abadi, karena tak ada sesuatu yang abadi di dalam 

medan pemikiran. Untuk menemukan ketiadaan itu abadi,  adalah luar biasa 

penting, hanya jika pikiran bebas maka anda dapat melihat dan disitu terdapat 

kegembiraan luar biasa.

Anda tak dapat ditakuti oleh sesuatu  yang tidak dikenal karena anda 

tidak tahu apakah yang tidak dikenal itu, dan tentu saja tak ada sesuatu yang 

ditakuti.  Kematian  adalah suatu  kata-kata,  dan itu  adalah istilah,  imajinasi, 

yang menciptakan ketakutan. Sehingga dapatkah anda memandang kematian 

tanpa imajinasi tentang kematian? Sepanjang imajinasi muncul dari mata-air 

pikiran, pemikiran selalu mencipta ketakutan. Kemudian anda merasionalkan 

ketakutan anda akan kematian, dan membangun pertahanan melawan hal yang 

tak  terelakkan,  atau  anda  menumpuk  kepercayaan-kepercayaan  yang  tak 

terhitung jumlahnya untuk melindungi anda dari ketakutan terhadap kematian. 

Karenanya terdapat suatu jurang pemisah antara anda dan sesuatu yang anda 

takuti.  Dalam jarak  ruang  waktu  ini,  tak  bisa  tidak  terdapat  konflik,  yaitu 

ketakutan,  kegelisahan  dan  rasa  kasihan  pada  diri  sendiri.  Pikiran,  yang 

menciptakan  ketakutan  akan  kematian,  berkata  "Mari  menunda  kematian, 

hindari  hal  itu,  geser  sejauh  mungkin,  jangan  berpikir  tentang  kematian"− 

tetapi anda justru sedang memikirkan kematian. Jika anda berkata "Saya tak 

ingin memikirkan hal itu", anda baru saja berpikir bagaimana menghindarinya. 

Anda ditakuti oleh kematian karena anda telah menundanya.
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Kita  telah  memisahkan  kehidupan  dari  kematian,  dan  jarak  antara 

kehidupan dan kematian adalah ketakutan. Jarak itu, waktu itu, ditimbulkan 

oleh  ketakutan.  Hidup dan siksaan  kita  sehari-hari,  penghinaan sehari-hari, 

duka  dan  kebingungan,  dengan  kadang-kadang  membuka  sebuah  jendela, 

memandang  di  seberang  lautan  yang  mempesona.  Itulah  apa  yang  kita 

namakan  kehidupan,  dan  kita  takut  pada  kematian,  yaitu  akhir  dari 

kesengsaraan ini. Kita lebih suka ingin berpegang kepada apa yang dikenal 

daripada  menghadapi  yang  tak  dikenal  − yang  dikenal  berupa  rumah  kita, 

perabot  kita,  keluarga  kita,  karakter  kita,  pekerjaan kita,  pengetahuan kita, 

kemasyhuran kita, kesendirian kita, kebutuhan kita  − itulah hal sepele yang 

bergerak tak putus-putusnya, di dalam dirinya, dengan keterbatasan pola yang 

dimilikinya terhadap  eksistensi yang menyakitkan hati.

Kita berpikir bahwa kehidupan selalu dalam saat ini, dan kematian itu 

sesuatu yang menunggu kita pada jarak waktu tertentu. Tetapi kita tak pernah 

bertanya apakah pertempuran sehari-hari  ini  adalah kehidupan sama sekali. 

Kita ingin tahu kebenaran dari  reinkarnasi,  kita  ingin bukti  dari  jiwa yang 

bertahan  hidup,  kita  mendengarkan  pernyataan  tegas  seorang  waskita  dan 

kesimpulan-kesimpulan riset kejiwaan, tetapi kita tidak pernah bertanya, tidak 

pernah,  bagaimana hidup  − hidup dengan kesenangan,  dengan rasa pesona, 

dengan keindahan setiap hari. Kita telah menerima hidup seperti ini dengan 

seluruh  kenyerian  dan  keputusasaan,  dan  sudah  terbiasa  dengannya,  dan 

berpikir  bahwa  kematian  sebagai  sesuatu  yang  dihindari  secara  hati-hati. 

Tetapi  kematian menyerupai hidup yang luar biasa bila anda tahu bagaimana 

untuk  hidup.  Anda tak  dapat  hidup  jika  anda tidak mati  secara  psikologis 

setiap  menit.  Ini  bukanlah  suatu  paradoks  intelektual.  Untuk  hidup  secara 

lengkap,  menyeluruh,  setiap  hari,  seperti  jika  hal  itu  suatu  kecintaan yang 
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masih baru, maka harus ada kematian terhadap segala sesuatu di hari kemarin, 

akan tetapi anda hidup secara mekanis, dan suatu pikiran yang mekanis tak 

akan pernah mengerti apakah cinta itu, atau apakah kebebasan itu.

Sebagian besar dari kita ditakuti oleh kematian, karena kita tidak tahu 

apakah arti hidup. Kita tidak tahu bagaimana untuk hidup, oleh karenanya kita 

tidak tahu bagaimana untuk mati. Sepanjang kita ditakuti oleh kehidupan, kita 

akan ditakuti oleh kematian. Seseorang yang tidak ditakuti oleh hidup, tidak 

ditakuti oleh keadaan tak aman secara lengkap, yaitu dia memahami secara 

dalam, secara psikologis,  tidak ada suatu rasa aman. Seseorang yang hidup 

tanpa konflik, yang hidup bersama keindahan dan cinta, tidak takut dengan 

kematian karena kecintaan adalah kematian.

Jika anda mati terhadap sesuatu yang anda ketahui, termasuk keluarga 

anda, ingatan anda, segala sesuatu yang telah anda rasakan, maka kematian 

adalah  suatu  pemurnian,  suatu  proses  peremajaan;  maka  kematian 

menumbuhkan  ketidak-tahuan,  dan didalam ketidaktahuan seseorang  penuh 

kegairahan,  bukan  seseorang  yang  percaya  atau  seseorang  yang  ingin 

menemukan apa yang terjadi sesudah mati.

Untuk menemukan secara nyata apa yang terjadi bila anda mati, anda 

harus mati.  Ini bukan sebuah lelucon. Anda harus mati  − tidak secara fisik 

tetapi secara psikologis,  di sebelah dalam, mati terhadap sesuatu yang anda 

telah memujanya dan terhadap segala sesuatu yang anda rasakan pahit. Jika 

anda telah mati dari segala  sesuatu akan  kenikmatan-kenikmatan anda, yang 

paling  kecil  atau  yang  paling  besar,  secara  alamiah,  tanpa  alasan  atau 

pemaksaan apapun, maka anda akan tahu apa arti kematian. Kematian adalah 

memiliki  suatu  pikiran  yang  secara  utuh  kosong  terhadap  dirinya,  kosong 

terhadap kerinduan, kenikmatan dan kenyerian sehari-hari. Kematian adalah 
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suatu  pembaharuan  kembali,  suatu  mutasi,  dimana  pikiran  tidak  berfungsi 

sama sekali karena pikiran adalah tua. Bila terdapat kematian, terdapat sesuatu 

yang  samasekali  baru.  Bebas  dari  yang  dikenal  adalah  kematian,  dan 

kemudian baru anda hidup.

*****
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BAGIAN  10 

Cinta

Kebutuhan akan rasa aman dalam hubungan dan pergaulan tidak bisa 

tidak  menimbulkan  kesedihan  dan  ketakutan.  Pencarian  rasa  aman  ini 

mengundang ketidakamanan. Pernahkah anda mendapatkan keamanan dalam 

sembarang  hubungan  anda?  Bukankah  begitu?  Sebagian  dari  kita 

menginginkan rasa aman dalam mencinta dan dicintai, tetapi adakah cinta jika 

masing-masing dari kita mencari keamanan dirinya sendiri, cara tertentu yang 

ada padanya? Kita tidak dicinta karena kita tidak tahu bagaimana mencinta.

Apakah  cinta  itu?  Istilah  ini  telah  begitu  dibebani  dan  dikorupsi 

sehingga  saya tidak suka  menggunakannya.  Setiap orang berbicara tentang 

cinta − setiap majalah dan koran serta setiap misionaris berbicara tentang cinta 

secara luar biasa. Saya cinta negeriku, saya cinta rajaku, saya cinta buku-buku, 

saya cinta pemandangan, saya cinta kenikmatan, saya cinta isteriku, saya cinta 

Tuhan. Apakah cinta itu suatu ide? Jika memang begitu cinta dapat dipupuk, 

dipelihara, didambakan,  digeser,  dan dijungkir  balik sesuka cara anda.  Jika 

anda berkata anda cinta Tuhan, apakah artinya? Itu berarti  anda mencintai 

sebuah  proyeksi  dari  imajinasi  yang  anda  miliki,  proyeksi  diri  anda  yang 

diselimuti bentuk-bentuk tertentu menurut selera anda, berdasarkan apa yang 

anda pikir luhur dan suci;  sehingga berkata "Saya cinta Tuhan" adalah nyata 

tak  ada  artinya.  Jika  anda  memuja  Tuhan,  anda  sedang  memuja  diri  anda 

sendiri − dan itu bukan cinta.

Karena kita tidak dapat menjawab sesuatu hal manusiawi yang disebut 

cinta, kita melarikan diri  ke dalam abstraksi.  Cinta barangkali penyelesaian 
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terakhir  terhadap  kesulitan-kesulitan  semua  orang,  persoalan-persoalan  dan 

penderitaan masa muda, sehingga bagaimana kita akan menemukan apakah 

cinta  itu? Dengan sekedar  mendefinisikannya?  Gereja  telah  mendefinisikan 

dengan cara tertentu, masyarakat dengan cara lain, dan itu semua merupakan 

penyimpangan  dan  ketidakwajaran.  Menyayangi  seseorang,  tidur  dengan 

seseorang, pertukaran emosional,  pergaulan intim  − itukah yang kita artikan 

cinta? Hal itu menjadi sebuah norma, pola, dan telah menjadi begitu luar biasa 

pribadi, penuh sensasi, dan terbatas; sehingga agama menyatakan bahwa cinta 

adalah  sesuatu  yang  jauh  lebih  luarbiasa  dari  hal  itu.  Di  dalam apa  yang 

dinamakan cinta manusiawi mereka melihat adanya kenikmatan, persaingan, 

cemburu, keinginan untuk menekan, menguasai, mengontrol dan ikut campur 

dengan  pemikiran  orang  lain,  dan  tahu  akan  keruwetan  semua  ini  mereka 

berkata bahwa harus ada cinta yang lain, agung, indah, tak tersentuh, tak dapat 

dikorupsi. 

Di seluruh dunia, mereka yang dinamakan orang suci telah menyatakan 

bahwa memandang  seorang wanita  adalah  sesuatu  yang sama sekali  salah; 

mereka  berkata  bahwa anda tak akan dapat  dekat  dengan Tuhan jika anda 

menuruti  seks,  hingga  mereka  mengesampingkannya  meskipun  mereka 

dihabiskan  oleh  seks.  Tetapi  dengan  menolak  seksualitas,  mereka  telah 

mencukil  matanya  dan  memotong  lidahnya  agar  mereka  dapat  menolak 

keindahan menyeluruh dari bumi ini. Mereka telah mati kelaparan dalam hati 

dan  pikiran  mereka;  mereka  manusia  yang  kekeringan,  mereka  telah 

membuang keindahan karena keindahan diasosiasikan dengan wanita. 

Dapatkah  cinta  dibagi  ke  dalam yang  suci  dan  yang  duniawi,  yang 

manusiawi dan yang berketuhanan, atau yang ada hanya cinta? Apakah cinta 

pada seseorang dan tidak cinta pada banyak orang? Jika saya berkata, "Aku 
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cinta padamu", apakah cinta itu pribadi atau tidak pribadi? Bermoral atau tidak 

bermoral?  Keluarga atau tidak keluarga? Jika anda mencintai  seluruh umat 

manusia  dapatkah  anda  mencintai  seseorang?  Apakah  cinta  itu  sentimen? 

Apakah  cinta  itu  emosi?  Apakah  cinta  itu  kenikmatan  dan  nafsu  berahi? 

Semua pertanyaan ini menunjukkan bahwa kita mempunyai ide tentang cinta, 

ide tentang apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya, suatu pola 

atau kode yang berkembang oleh budaya dimana kita hidup. Sehingga untuk 

masuk ke pertanyaan tentang apakah cinta itu, kita harus membebaskannya 

dari kerak-kerak kulit selama berabad-abad, membuang semua khayalan dan 

ideologi-ideologi tentang apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya 

ada. Membagi sesuatu menjadi apa yang seharusnya dan apa adanya adalah 

cara yang paling memperdaya dalam menjalani kehidupan.

Sekarang bagaimana kita akan mendapatkan nyala berkobar yang kita 

namakan cinta − bukan bagaimana menyatakan hal itu kepada orang lain tetapi 

apakah arti dari cinta itu sendiri? Pertama kali saya akan menolak apa yang 

dikatakan oleh gereja, oleh masyarakat, oleh orang tuaku, dan temanku, oleh 

setiap orang dan setiap buku yang berbicara tentang cinta, karena saya ingin 

menemukan untuk diri saya sendiri apa arti cinta itu. Disinilah persoalan luar 

biasa yang melibatkan seluruh umat manusia, telah ada beribu-ribu cara untuk 

mendefinisikannya  dan  diriku  terjepit  dalam  sejumlah  pola  atau  lainnya 

menurut apa yang saya suka atau senangi sesaat − sehingga sudah tentu saya, 

dengan  tujuan  memahami  hal  itu,  membebaskan  diri  saya  dari  praduga-

praduga dan penyimpangan yang saya miliki? Saya bingung, menangis oleh 

keinginan-keinginan yang saya miliki, sehingga saya berkata kepada diri saya 

sendiri,  "Pertama-tama,  jernihkanlah  kebingungan-kebingungan  anda. 
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Barangkali anda mampu menemukan apakah cinta itu, melalui apa yang bukan 

cinta". 

Pemerintah  berkata  "Pergi  dan  bunuh  demi  cinta  pada  negaramu". 

Itukah cinta? Agama menyeru "Hentikan seks demi cinta pada Tuhan". Itukah 

cinta? Apakah cinta itu nafsu birahi? Jangan berkata tidak. Sebagian besar dari 

kita seperti itu − nafsu dengan kenikmatan, kenikmatan yang muncul melalui 

perasaan, melalui kasih sayang dan pemenuhan seksual. Saya tidak menolak 

seks, tetapi lihat apa yang terlibat di dalamnya. Apa yang diberikan seks pada 

anda  dalam sesaat adalah meninggalkan diri anda secara total, kemudian anda 

kembali  lagi  dengan  kekacauan  anda,  sehingga  anda  menginginkan  suatu 

perulangan  kembali  terhadap  keadaan  itu  dimana  tidak  ada  kekhawatiran, 

tidak ada persoalan, tidak ada pribadi. Anda berkata anda cinta isteri  anda. 

Dalam cinta semacam itu tercakup kenikmatan seksual, kenikmatan memiliki 

seseorang di  rumah untuk menjaga anak-anak anda,  untuk memasak.  Anda 

tergantung  padanya;  dia  berikan  tubuhnya  pada  anda,  emosi-emosinya, 

semangatnya, rasa aman tertentu dan serba beres. Kemudian dia melarikan diri 

dari  anda,  dia  menjadi  bosan  dan  pergi  dengan  orang  lain,  dan  seluruh 

kesetimbangan  emosi  anda  berantakan,  dan  kekacauan  ini,  yang  anda  tak 

menyukainya,  dinamakan  cemburu.  Terdapat  kedukaan  di  dalamnya, 

kegelisahan, kebencian dan kekerasan. Sehingga apa yang nyata-nyata anda 

katakan adalah, “Sepanjang engkau menjadi milikku saya cinta padamu, tetapi 

saat  engkau  bukan  milikku  saya  benci  padamu,  Sepanjang  saya  dapat 

bersandar  padamu,  untuk  memuaskan  kebutuhan-kebutuhanku,  seksual  dan 

lainnya, saya cinta padamu, tetapi saat engkau menolak apa yang kuingin, saya 

tak suka padamu". Sehingga ada pertentangan diantara anda, ada pemisahan, 

dan bila anda merasa terpisah dari orang lain, disitu tidak ada cinta.  Tetapi 
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jika anda dapat hidup dengan isteri anda tanpa pikiran menciptakan semua hal 

yang menimbulkan pertentangan ini, perselisihan tanpa akhir dalam diri anda, 

maka barangkali − barangkali − anda akan tahu apa cinta itu. Kemudian anda 

bebas  secara  lengkap,  begitu  pula  dia,  akan  tetapi  jika  anda  tergantung 

padanya  untuk  semua  kenikmatan-kenikmatan  anda,  anda  menjadi  seorang 

budaknya. Sehingga jika seseorang mencinta  haruslah ada kebebasan,  tidak 

hanya dari orang lain tetapi juga dari diri sendiri.

Memiliki  sesuatu yang lain, secara psikologis  dipelihara oleh sesuatu 

yang  lain,  tergantung  pada  sesuatu  − di  dalam  itu  semua  pasti  terdapat 

kegelisahan, ketakutan, cemburu, kesalahan, dan selama ada ketakutan maka 

tidak  ada  cinta;  suatu  pikiran  yang  ditunggangi  oleh  penderitaan  tak  akan 

pernah mengerti  apakah cinta itu,  apapun yang dilakukan secara emosional 

dan  sentimental  tak  ada  artinya  bagi  cinta.  Dengan  demikian  cinta  tidak 

berkaitan  dengan kenikmatan dan nafsu birahi.

Cinta bukanlah hasil dari pikiran yang merupakan masa lalu. Pikiran tak 

mungkin  dapat  memelihara  cinta.  Cinta  bukanlah  memagari  dengan  atau 

terjepit oleh kecemburuan, karena kecemburuan adalah masa lalu. Cinta selalu 

aktif  di  saat  ini.  Itu  bukan berarti  "Saya akan mencintai"  atau "Saya telah 

mencintai".  Jika anda tahu cinta anda tak akan mengikuti  seseorang.  Cinta 

bukan melakukan kepatuhan. Bila anda mencinta disitu tak ada rasa hormat 

maupun tidak hormat.

Tahukah  anda  apa  arti  nyata  mencintai  seseorang  − mencinta  tanpa 

cemburu, tanpa marah, tanpa keinginan untuk mencampuri dengan apa yang 

dia kerjakan atau dia pikirkan, tanpa menyalahkan, tanpa membandingkan  − 

tidak  tahukah  anda  apa  arti  itu  semua?  Dimana  ada  cinta,  adakah 

pembandingan?  Bila  anda mencinta  seseorang dengan seluruh hati,  dengan 

88



seluruh  jiwa,  dengan  seluruh  tubuh  anda,  dengan  seluruh  keadaan  anda, 

adakah pembandingan? Bila anda secara total melepaskan diri anda terhadap 

cinta disitu tak ada yang lainnya.

Apakah cinta  memiliki  tanggung jawab dan kewajiban,  dan akankah 

kita  pakai  kata-kata  itu?  Jika  anda  melakukan  sesuatu  di  luar  kewajiban 

adakah cinta macam apapun di  dalamnya? Dalam kewajiban tak ada cinta. 

Struktur  dari  kewajiban  dimana  umat  manusia  terhimpit  adalah  merusak 

dirinya. Selama anda dipaksa untuk melakukan sesuatu karena itu kewajiban 

anda, anda tidak cinta terhadap apa yang anda kerjakan. Jika anda cinta maka 

tidak ada tanggung jawab dan kewajiban.

Hampir semua orang tua biasanya berpikir bahwa mereka bertanggung 

jawab  terhadap  anak-anaknya  dan  rasa  tanggung  jawab  mereka  menjadi 

bentuk  perintah  tentang  apa  yang  harus  dilakukan  dan  apa  yang  tidak 

seharusnya dilakukan; apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Orang tua 

ingin anak-anaknya memiliki kedudukan yang aman di masyarakat. Apa yang 

mereka namakan tanggung jawab adalah bagian dari suatu kehormatan yang 

mereka puja, dan tampak bagi saya dimana ada kehormatan maka tidak ada 

ketertiban,  mereka  hanya  berkepentingan  untuk  menjadi  seorang  borjuis 

sempurna.  Jika  mereka  menyiapkan  anak-anaknya  agar  sesuai  dengan 

masyarakat mereka menyetujui peperangan, konflik dan kebrutalan. Apakah 

anda menamakan hal itu perhatian dan cinta?

Perhatian secara nyata adalah seperti perhatian anda pada sebuah pohon 

atau  tanaman,  menyiraminya,  mempelajari  kebutuhan-kebutuhannya, 

mengolah  tanahnya,  memelihara  dengan kehalusan  dan kelemahlembutan  − 

tetapi  jika  anda  menyiapkan  anak-anak  anda  untuk  menyesuaikan  dengan 

masyarakat,  anda  menyiapkan  mereka  untuk  dibunuh.  Jika  anda  mencintai 
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anak-anak  anda,  anda  tak  menghendaki  peperangan.  Jika  anda  ditinggal 

seseorang yang anda cintai, anda meneteskan air mata  − apakah air mata itu 

untuk diri anda sendiri atau untuk seseorang yang mati? Anda menangis untuk 

diri anda sendiri atau untuk orang lain? Pernahkah anda menangis untuk orang 

lain? Pernahkah anda menangis untuk anak anda yang dibunuh dalam me-dan 

peperangan? Anda menangis, tetapi air mata itu untuk kesedihan anda ataukah 

anda menangis  karena seorang manusia telah dibunuh?  Jika anda menangis 

karena belas kasihan atas diri anda sendiri, maka air mata itu tidak ada artinya 

karena anda memikirkan diri anda sendiri.  Jika anda menangis karena anda 

kehilangan seseorang yang anda kasihi,  maka itu bukanlah rasa kasih.  Jika 

anda menangis untuk saudaramu yang mati, menangislah untuk dia. Hal yang 

amat mudah menangis untuk diri sendiri karena dia telah pergi. Tampaknya 

anda menangis karena hati anda tersentuh, tetapi itu bukan tersentuh untuk dia, 

itu hanya sekedar tersentuh oleh belas kasihan diri dan belas kasihan pada diri 

sendiri membuat anda keras, menutup diri, membuat anda tumpul dan bodoh.

Bila  anda  menangis  untuk  diri  sendiri,  apakah  itu  cinta?  Menangis 

karena  anda  kesepian,  karena  anda  telah  ditinggalkan,  karena  anda  tak 

mempunyai kekuasaan lagi  − mengeluh akan nasib anda, lingkungan anda  − 

selalu anda yang mencucurkan air mata? Jika anda mengerti akan hal ini, yang 

berarti  anda  kontak  langsung  dengannya  seperti  anda  menyentuh  sebuah 

pohon,  sebuah  pilar,  atau  sebuah  tangan,  maka  anda  akan  melihat  bahwa 

kesedihan  ciptaan  diri  sendiri,  kesedihan  dicipta  oleh  pikiran,  kesedihan 

adalah hasil dari waktu. Saya mempunyai saudara kandung tiga tahun yang 

lalu, kini dia sudah mati, sekarang saya sendirian, sakit, tak ada satu orang pun 

dimana kepadanya saya dapat mencari kenyamanan dan persaudaraan, dan itu 

menimbulkan air mata pada diri saya.
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Anda dapat melihat semua kejadian di dalam diri anda sendiri jika anda 

mengamatinya.  Anda  dapat  melihat  hal  itu  secara  penuh,  lengkap,  dalam 

sekejap, tanpa menggunakan waktu analitis terhadapnya. Anda dapat melihat 

dalam suatu saat seluruh struktur dan sifat alamiah dari benda kecil brengsek 

yang  dinamakan  "aku",  air-mataku,  keluargaku,  bangsaku,  kepercayaanku, 

agamaku − seluruh keburukan yang ada di dalam diri anda. Bila anda melihat 

hal itu dengan hati anda, bukan dengan pikiran anda, bila anda melihat dari 

jiwa anda yang paling dasar maka anda memiliki kunci yang akan mengakhiri 

penderitaan.

Penderitaan  dan  cinta  tidak  dapat  berjalan  bersama,  tetapi  di  dalam 

dunia  Kristen,  mereka  telah  mengkhayalkan  penderitaan,  meletakkan  pada 

sebuah salib dan memujanya,  secara tak langsung menyatakan bahwa anda 

tidak akan pernah lolos dari penderitaan kecuali melalui sebuah pintu khusus, 

dan inilah seluruh struktur dari suatu masyarakat religius yang memeras.

Sehingga jika anda bertanya apakah cinta itu, anda barangkali begitu 

ketakutan melihat jawabannya. Hal itu mungkin berarti kehebohan lengkap, 

dapat memecah belah keluarga; anda mungkin menemukan bahwa anda tidak 

mencintai isteri atau suami atau anak-anak anda  − bukankah begitu?  − Anda 

mungkin  telah  menghancurkan  rumah  yang  anda  bangun,  anda  tak  akan 

pernah kembali ke kecil.

Tetapi  jika anda masih  ingin  menemukan,  anda  akan melihat  bahwa 

ketakutan  bukanlah  cinta,  ketergantungan  bukanlah  cinta,  kecemburuan 

bukanlah  cinta,  menguasai  dan  mendominasi  bukanlah  cinta,  tugas  dan 

tanggung jawab bukanlah cinta, belas kasihan diri bukanlah cinta, rasa nyeri 

karena  tidak  dicintai  bukanlah  cinta,  cinta  bukanlah  lawan  dari  kebencian 

seperti halnya kerendahan hati bukanlah lawan dari kesombongan. Sehingga 
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jika  anda  dapat  mengabaikan  itu  semua,  tidak  dengan  menekannya  tetapi 

dengan  mencuci  habis  seperti  hujan  deras  mencuci  debu  berhari-hari  pada 

selembar  daun,  maka  barangkali  anda  akan  menemukan  bunga  yang  aneh 

dimana manusia selalu mendambakannya.

Jika  anda  tidak  memiliki  cinta  − bukan  hanya  setetes  kecil  tetapi 

melimpah ruah  −  jika anda tidak dipenuhi dengannya  − dunia akan menuju 

bencana. Anda tahu secara intelektual bahwa kesatuan umat manusia adalah 

sangat  penting  dan  hanya  cinta  jalan  arah  itu.  Tetapi  siapa  yang  akan 

mengajari  anda bagaimana mencinta? Adakah suatu otoritas,  suatu metoda, 

suatu sistem,  mengatakan bagaimana mencinta? Jika seseorang mengatakan 

pada anda, itu bukan cinta. Dapatkah anda berkata "Saya akan mempraktekkan 

cinta.  Saya  akan  duduk  berhari-hari  dan  memikirkannya.  Saya  akan 

mempraktekkan  agar  menjadi  baik dan lemah lembut,  dan menekan diriku 

untuk  menaruh  perhatian  pada  orang  lain”.  Anda  maksudkan  bahwa  anda 

dapat  mendisiplinkan  diri  anda  untuk  mencinta,  melatih  keinginan  untuk 

mencinta?  Jika  anda  melatih  disiplin  dan  kehendak  untuk  mencinta,  cinta 

keluar  dari  jendela!  Dengan  mempraktekkan  sejumlah  metoda  dan  sistem 

mencinta anda dapat menjadi cerdik luar biasa atau lebih lemah lembut atau 

mendapatkan  suatu  keadaan  tanpa  kekerasan,  tetapi  itu  tidak  punya   arti 

apapun yang dilakukan dengan cinta.

Di dalam dunia yang penuh air mata ini tidak ada cinta karena nafsu dan 

kenikmatan memainkan peran yang paling besar, sehingga tanpa cinta hidup 

anda  sehari-hari  tidak  mempunyai  arti  sama  sekali.  Dan  anda  tidak  dapat 

memiliki cinta jika di situ tidak ada keindahan. Keindahan bukan sesuatu yang 

anda  lihat  − bukan  keindahan  sebuah  pohon,  keindahan  sebuah  gambar, 

keindahan  sebuah  gedung  ataupun  kecantikan  seorang  wanita.  Hanya  ada 
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keindahan jika hati dan pikiran anda tahu apa cinta itu. Tanpa cinta dan rasa 

keindahan  itu,  tidak  ada  kebajikan,  dan  anda  tahu  dengan  baik  bahwa 

mengerjakan apa yang anda inginkan, merubah masyarakat, memberi makan si 

miskin,  anda hanya akan menciptakan lebih banyak kenakalan,  tanpa cinta 

yang  ada  hanya  keburukan  dan  kemiskinan  dalam  hati  dan  pikiran  anda. 

Tetapi bila ada cinta dan keindahan, apapun yang anda kerjakan adalah benar, 

apapun  yang anda lakukan di  dalam ketertiban.  Jika  anda tahu  bagaimana 

mencinta, maka anda dapat melakukan apa yang anda suka karena itu akan 

menyelesaikan semua persoalan-persoalan lainnya.

Maka kita mencapai suatu titik: dapatkah akal pikiran menemukan cinta 

tanpa  disiplin,  tanpa  pikiran,  tanpa  pemaksaan,  tanpa  buku,  guru  atau 

pemimpin apapun  − menemukan hal itu seperti seseorang menemukan suatu 

keelokan matahari tenggelam?

Tampak  bagi  saya  bahwa  sesuatu  mutlak  diperlukan  dan  itu  adalah 

kegairahan besar tanpa motif  − kegairahan yang bukan merupakan hasil dari 

kesepakatan  atau  kasih  sayang,  kegairahan  tetapi  bukan  nafsu  birahi  − 

Seseorang yang tidak tahu apa kegairahan dia tidak akan pernah tahu cinta 

karena cinta dapat datang, hadir, hanya bilamana ada kebebasan pribadi secara 

total.

Pikiran yang mencari bukanlah suatu pikiran yang bergairah dan untuk 

menemukan cinta tanpa mencari adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan 

hal itu  − menemukannya tanpa diketahui dan tidak sebagai hasil  dari usaha 

atau pengalaman apapun. Cinta semacam itu, anda akan menemukan, bukan 

terhadap waktu;   cinta  semacam itu  bersifat  pribadi  dan  tidak pribadi,  dia 

adalah  satu  tetapi  juga  banyak.  Seperti  sebuah  bunga  yang  memiliki 

keharuman dan anda dapat menghirupnya atau lewat begitu saja. Bunga itu 
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untuk setiap orang  dan  untuk seseorang yang menganggap kekacauan untuk 

dihirup dalam-dalam dan melihat hal itu dengan kesukaan. Apakah seseorang 

sangat  dekat dengan taman, atau sangat jauh darinya, itu sama saja bagi si 

bunga  karena  ia  penuh  dengan  wewangian  dan  karenanya  ia  membagikan 

kepada siapa saja.

Cinta adalah sesuatu yang baru, segar dan hidup.  Ia tak memiliki hari 

kemarin dan hari esok. Ia di luar kerusuhan pikiran. Hanya pikiran yang tak 

tahu apa-apa akan mengenal apa cinta itu, dan pikiran yang tidak tahu dapat 

hidup dalam dunia dimana bukan tidak tahu. Untuk mendapatkan sesuatu yang 

luar  biasa dimana manusia  telah mencari  tanpa akhir  melalui  pengorbanan, 

melalui  pemujaan,  melalui  pergaulan,  melalui  seks,  melalui  setiap  bentuk 

kenikmatan  dan  kepedihan,  hanya  mungkin  bila  pikiran  sampai  pada 

pemahaman akan dirinya,  dan mencapai  suatu  akhir  secara  alamiah.  Maka 

cinta bukanlah perlawanan, sehingga cinta tidak memiliki konflik.

Anda mungkin bertanya "Jika saya menemukan cinta semacam itu, apa 

yang terjadi dengan isteriku, anakku, keluargaku? Mereka harus memiliki rasa 

aman". Bila anda ajukan pertanyaan semacam itu anda tak akan pernah berada 

di luar medan pikiran, medan kesadaran. Jika anda pernah satu kali keluar dari 

medan itu anda tak akan pernah mengajukan pertanyaan semacam itu, karena 

anda akan tahu bahwa cinta, yaitu dimana tidak ada pikiran dan karenanya 

bukan waktu. Anda boleh membaca semua ini dengan terpikat dan terpesona, 

tetapi untuk keluar dari pikiran dan waktu secara nyata  − yang berarti pergi 

meninggalkan  penderitaan  − yaitu  menjadi  sadar  bahwa ada  suatu  dimensi 

berbeda yang dinamakan cinta.

Tetapi  anda  tidak  tahu  bagaimana  sampai  kepada  sumber  yang  luar 

biasa ini − sehingga apa yang anda lakukan? Jika anda tak tahu apa yang anda 
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lakukan,  anda  tak  berbuat  sesuatupun  bukan?  Sama  sekali  tidak.  Maka  di 

sebelah dalam diri anda tenang keseluruhan. Mengertikah anda akan hal itu? 

Itu berarti bahwa anda tidak mencari, tidak menginginkan, tidak mengejar, di 

situ tak ada pusat sama sekali. Maka yang ada  cinta.

*****
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BAGIAN  11  

Melihat dan Mendengarkan  

Kita  telah  menyelidiki  sifat  alamiah dari  cinta dan sampai  ke suatu 

titik, saya pikir, yang memerlukan penembusan yang jauh lebih besar, suatu 

kesadaran yang jauh lebih besar terhadap persoalan itu. Kita telah menemukan 

bahwa untuk sebagian besar masyarakat, cinta berarti kenyamanan, rasa aman, 

garansi  terhadap pemuasan emosi  secara terus menerus dari sisa-sisa  hidup 

mereka. Kemudian seseorang seperti saya berjalan dan berkata   "Apakah itu 

nyata-nyata cinta?" dan menanyakan anda dan meminta anda untuk melihat 

sisi dalam dari diri anda sendiri.  Dan anda mencoba untuk tidak melihatnya 

karena  itu sangat  mengganggu  − anda memilih mendiskusikan nyawa atau 

politik atau situasi ekonomi  − tetapi bila anda bergerak ke suatu sudut untuk 

memandang,  anda  menyadari  bahwa apa  yang  telah  anda pikirkan  sebagai 

cinta bukanlah cinta sama sekali; itu adalah suatu kepuasan satu sama lain; 

eksploitasi satu sama lain.

Bila saya berkata "Cinta bukan hari esok dan bukan hari kemarin", atau 

"Bila tidak ada pusat maka ada cinta", itu suatu kenyataan buat saya tetapi 

tidak untuk anda. Anda boleh mengutip hal itu dan membuatnya menjadi suatu 

rumusan tetapi itu tidak memiliki keabsahan. Anda harus melihat hal itu untuk 

diri anda sendiri, tetapi untuk melakukan harus ada kebebasan melihat, bebas 

dari  semua  pembenaran,  semua  penyalahan,  semua  persetujuan  ataupun 

ketidak-setujuan.

Sekarang, untuk melihat suatu benda yang paling sulit dalam kehidupan 

− atau untuk mendengarkan − melihat dan mendengarkan sama saja. Jika mata 
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anda tertutup oleh kecemasan anda, anda tak dapat melihat keindahan matahari 

terbenam.  Sebagian  besar  dari  kita  kehilangan  sentuhan  dengan  alam. 

Kebudayaan makin menggiring menuju kota-kota besar; kita jadi masyarakat 

urban  yang  membengkak,  hidup  dalam  apartemen  yang  penuh  sesak  dan 

hanya memiliki ruang sempit sekedar untuk melihat langit di pagi dan sore 

hari,  dan  karenanya  kita  kehilangan  sentuhan  dengan  begitu  banyak 

keindahan. Saya tidak tahu apa anda sudah menceritakan bagaimana sebagian 

kecil  dari  kita  melihat  matahari  terbit  atau matahari  terbenam, atau cahaya 

bulan dan pantulan cahaya di permukaan air. 

Kehilangan sentuhan dengan alam kita secara alamiah cenderung untuk 

mengembangkan  kapasitas  intelektual.  Kita  membaca  begitu  banyak  buku, 

pergi ke museum-museum, konser musik,  nongkrong di depan televisi,  dan 

berbagai kesenangan lainnya. Kita mensitir tanpa habis-habisnya ide-ide orang 

lain,  dan  berpikir  serta  berbicara  tentang  kehebatan  seni.  Mengapa  kita 

tergantung  begitu  banyak  terhadap  seni?  Itu  suatu  bentuk  melarikan  diri 

ataukah  rangsangan?  Jika  anda  kontak  langsung  dengan  alam;  jika  anda 

mengamati  bayangan pada  bukit-bukit,  keindahan wajah seseorang,  apakah 

anda  berpikir  akan  pergi  ke  museum  untuk  melihat  sebuah  gambar? 

Barangkali karena anda tidak tahu melihat itu semua, sesuatu tentang anda, 

yang anda paksakan menjadi  semacam bentuk obat bius untuk merangsang 

anda melihat lebih baik.

Ada suatu cerita tentang seorang guru agama yang berkotbah setiap pagi 

hari. Suatu pagi dia naik ke mimbar dan sesaat akan mulai,  muncul seekor 

burung kecil dan hinggap di jendela, bersiul dan mulai bernyanyi, berkicau 

dengan sepenuh hati. Kemudian berhenti lalu terbang jauh dan si guru berkata: 

"Kotbah  pagi ini selesai".
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Tampak bagi saya bahwa salah satu kesulitan terbesar bagi kita adalah 

melihat diri kita secara nyata dan jernih, tak hanya sesuatu di sisi luar tetapi 

kehidupan di sisi dalam. Bila kita berkata kita mengamati sebuah pohon atau 

sebuah  bunga,  atau  seseorang,  apakah  kita  melihat  hal  itu  dengan 

sesungguhnya? Atau kita sekedar melihat imajinasi yang diciptakan oleh kata-

kata? Yaitu, bila anda memandang sebuah pohon, atau segumpal awan di sore 

hari  yang penuh akan cahaya dan keindahan,  apa anda melihatnya  secara 

nyata, tidak hanya dengan mata anda dan secara intelektual, tetapi secara total, 

secara lengkap?

Pernahkah  anda  mencoba  memandang  benda  obyek,  seperti  sebuah 

pohon tanpa asosiasi apapun, pengetahuan apapun tentang hal itu yang sudah 

anda kumpulkan, pembenaran apapun, istilah-istilah apapun yang membentuk 

suatu  tabir  antara  anda  dan  pohon  serta  mencegah  anda  memandangnya 

senyata apa adanya? Cobalah itu dan lihat apa yang terjadi secara nyata jika 

anda  mengamati  sebuah  pohon  dengan  seluruh  diri  anda,  dengan  totalitas 

energi anda. Dalam intensitas itu anda akan menemukan bahwa di situ tak ada 

yang mengamati samasekali, yang ada hanya perhatian. Sedangkan bila  yang 

ada ketidak-perhatian maka anda yang mengamati dan yang diamati. Bila anda 

melihat sesuatu dengan perhatian lengkap, maka tak ada ruang untuk sebuah 

konsep, suatu rumusan, atau suatu ingatan. Ini penting untuk dipahami karena 

sedang menuju ke sesuatu yang memerlukan penyelidikan dengan sangat hati-

hati. 

Hanya suatu pikiran yang melihat sebuah pohon, atau bintang-bintang, 

atau  riak-riak  air  sungai  dengan  seluruh  kebebasan  dirinya  akan  tahu  apa 

keindahan itu, dan jika kita secara nyata melihat, kita  dalam keadaan cinta. 

Kita umumnya tahu keindahan melalui pembandingan, atau melalui apa yang 
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telah  diletakkan  manusia  secara  bersama,  yang  berarti  kita  mendandani 

keindahan  dengan  sejumlah  obyek.  Saya  melihat  apa  yang  saya  anggap 

sebagai  sebuah  gedung  yang  indah  dan  keindahan  itu  saya  hargai  karena 

pengetahuan  saya  tentang  arsitektur,  dan  dengan  membandingkannya  pada 

gedung lain saya lalu mengerti. Tetapi sekarang saya bertanya pada diri sendiri 

"Adakah suatu keindahan tanpa obyek?"  Bila ada sesuatu yang mengamati, 

yaitu  sensor,  yang  mengalami,  yang  memikir,  maka  tidak  ada  keindahan 

karena  keindahan  sesuatu  yang  eksternal,  sesuatu  yang  dilihat  dan 

dipertimbangkan oleh si pengamat,  tetapi bila di situ tidak ada si pengamat − 

dan ini memerlukan suatu semangat luar biasa dari meditasi, dari ketenangan − 

maka yang ada keindahan tanpa obyek.

Keindahan terletak dalam kebebasan total dari si  pengamat dan yang 

diamati dan dapat ada kebebasan pribadi jika hanya ada kesederhanaan total − 

bukan kesederhanaan dari sang kyai dengan kekerasannya, sanksi-sanksinya, 

aturan-aturan dan kepatuhan − bukan kesederhanaan  dalam pakaian, ide-ide, 

makanan dan kelakuan  − tetapi kesederhanaan dari keadaan sederhana total 

yaitu kerendahan hati secara lengkap. Sehingga tidak ada pengejaran, tak ada 

jenjang untuk didaki, yang ada hanya langkah pertama dan langkah pertama 

adalah langkah yang abadi.

Katakanlah  anda  sedang  berjalan  dengan  diri  sendiri  atau  dengan 

seseorang dan anda menghentikan pembicaraan. Anda sedang dikelilingi oleh 

alam dan tidak ada anjing menggonggong, tak ada kebisingan sebuah mobil 

yang lewat atau kicau seekor burung. Anda hening secara lengkap dan alam di 

sekitar anda juga tenang  keseluruhan. Dalam keadaan hening itu,  di dalam si 

pengamat dan yang diamati  − maka si pengamat tidak menterjemahkan apa 

yang diamati ke dalam pikiran − dalam keheningan itu ada suatu kualitas yang 
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berbeda  dari  keindahan.  Itu  bukan  karena  alamiah,  bukan  pula  karena  si 

pengamat. Itu adalah suatu keadaan dari pikiran yang menyeluruh, lengkap, 

sendiri. Kesendirian ini − bukan menyendiri − sendiri dalam keheningan − dan 

keheningan itu adalah keindahan. Bila anda mencinta,  adakah si pengamat? 

Hanya ada si  pengamat hanya jika cinta adalah nafsu dan kenikmatan. Jika 

nafsu  dan kenikmatan  tidak diasosiasikan  dengan  cinta,  maka  cinta  adalah 

gairah.   Ini  seperti  keindahan,  sesuatu  yang  baru  secara  total  setiap  hari. 

Seperti saya katakan, ia tidak memiliki hari kemarin dan hari esok. 

Hal itu hanya jika kita melihat  tanpa pra konsepsi  apapun,  imajinasi 

apapun,  yaitu   kita  mampu  untuk  kontak  langsung  dengan  segala  sesuatu 

dalam  hidup.  Semua  hubungan  kita  ternyata  bersifat  khayalan  − yaitu 

didasarkan suatu  imajinasi  yang dibentuk oleh pikiran. Jika saya memiliki 

imajinasi tentang anda dan anda mempunyai  imajinasi tentang saya, secara 

natural kita tidak  melihat sama sekali satu sama lain secara aktual. Apa yang 

kita  lihat  adalah  bayangan  yang  kita  bentuk  tentang  diri  orang  lain,  yang 

mencegah kita untuk mengadakan kontak, dan itulah mengapa hubungan kita 

berjalan buruk.

Jika saya berkata saya tahu anda, saya maksudkan saya tahu ada hari 

kemarin, saya tak tahu anda secara actual saat ini. Semua yang saya ketahui 

adalah imajinasi tentang anda. Imajinasi itu dipakai bersama dengan apa yang 

sudah anda katakan dalam memuji saya atau menghina saya, apa yang telah 

anda lakukan pada saya, itu dipakai bersama dengan semua ingatan yang saya 

miliki tentang anda − dan ingatan anda tentang saya dipakai bersama dengan 

cara  yang  sama,  dan  ingatan-ingatan  itulah  yang  membuat  hubungan  dan 

mencegah kita berkomunikasi satu sama lain secara nyata.
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Dua  orang  yang  sudah  hidup  bersama  dalam  waktu  yang  lama 

mempunyai  imajinasi  tentang  satu  sama  lain  yang  mencegah  mereka  dari 

berkomunikasi  secara  nyata.  Jika  kita  mengerti  hubungan,  kita  dapat 

bekerjasama tetapi kerjasama mungkin tidak dapat muncul melalui imajinasi, 

melalui  simbol-simbol,  melalui  konsep-konsep  ideologi.  Hanya  jika  kita 

mengerti hubungan yang sesungguhnya antara seseorang dan orang lain maka 

disitu  mungkin  ada  suatu  cinta,  dan  cinta  tertolak  jika  kita  mempunyai 

imajinasi. Oleh karenanya merupakan hal penting untuk mengerti, tidak secara 

intelektual tetapi secara aktual dalam kehidupan anda sehari-hari, bagaimana 

anda sudah membangun imajinasi  tentang isteri  anda, suami anda, tetangga 

anda, anak anda, negara anda, pemimpin-pemimpin anda, politikus-politikus 

anda, kebutuhan anda − anda tak memiliki apapun kecuali imajinasi.

Imajinasi atau bayangan ini mencipta ruang antara anda dan apa yang 

anda amati, dan dalam ruang itulah ada konflik − sehingga apa yang akan kita 

lakukan sekarang, secara bersama, yaitu apakah mungkin untuk menjadi bebas 

dari ruang yang kita ciptakan, tidak hanya di  luar diri kita, tetapi di dalam diri 

kita sendiri, ruang yang memecah belah masyarakat dalam semua hubungan 

mereka.

Sekarang,  perhatian  luar  biasa  yang  anda  berikan  terhadap  suatu 

persoalan  adalah  energi  yang  akan menyelesaikan  persoalan  itu.  Jika  anda 

memberikan perhatian anda secara lengkap − saya maksudkan dengan seluruh 

yang  ada  pada  diri  anda  − maka  tak  ada  si  pengamat  sama sekali.  Hanya 

dengan keadaan perhatian maka ada energi total, dan energi total itu adalah 

bentuk intelegensi terbesar. Secara alamiah keadaan pikiran harus sunyi secara 

lengkap dan kesunyian itu, keheningan itu, muncul bila ada perhatian total, 

bukan keheningan terdisiplin. Kesunyian total dimana tidak ada si pengamat 
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dan yang diamati merupakan bentuk tertinggi dari jiwa yang religius. Tetapi 

apa yang terjadi dalam keadaan itu tidak dapat dinyatakan dengan kata-kata, 

karena  apa  yang  disampaikan  dalam  kata-kata  bukanlah  fakta.  Untuk 

menemukan bagi diri anda, anda sudah melewatinya.

Setiap  persoalan  berhubungan  dengan  setiap  persoalan  lain  sehingga 

jika  anda  dapat  menyelesaikan  satu  persoalan  secara  lengkap  − tak  usah 

pusing,  apa  itu  − anda  akan  melihat  bahwa  anda  mampu  untuk 

mempertemukan  seluruh  persoalan-persoalan  lain  secara  mudah  dan 

menyelesaikannya.  Kita  tentu  saja  sedang  berbicara  tentang  persoalan-

persoalan  psikologis.  Kita  baru  saja  melihat  bahwa persoalan  tertampak  di 

dalam waktu, yaitu jika kita bertemu masalah secara tak lengkap. Sehingga 

tidak hanya kita harus sadar akan struktur dan sifat alamiah dari persoalan dan 

melihatnya  secara  lengkap,  tetapi  menghadapinya  saat  ia  muncul  dan 

menyelesaikan dengan pikiran seketika sehingga ia tak sempat mengakar di 

dalam. Jika seseorang memberi  kesempatan suatu masalah untuk ditangguh 

sampai  satu  bulan  atau  satu  hari,  atau  bahkan  untuk  beberapa  menit,  dia 

menyimpangkan  pikiran.  Sehingga  mungkinkah  untuk  menghadapi  suatu 

masalah  dengan  segera  tanpa  penyimpangan  apapun  dan  menjadi  seketika, 

lengkap, bebas darinya dan tidak menjadi suatu ingatan, suatu goresan pada 

pikiran, bersisa? Ingatan-ingatan ini adalah imajinasi yang kita buat tentang 

diri kita dan imajinasi inilah yang berhadapan dengan sesuatu hal luar biasa 

yang disebut  kehidupan dan oleh karenanya ada kontradiksi  dan kemudian 

konflik. Kehidupan adalah sangat nyata  − kehidupan bukan suatu khayalan  − 

dan bila anda menghadapinya dengan khayalan maka ada persoalan.

Apakah  mungkin  untuk  menghadapi  setiap  masalah  tanpa  interval 

ruang-waktu,  tanpa  suatu  jurang  diantara  diri  seseorang  dan  benda  yang 
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menakutkan? Itu hanya mungkin jika si pengamat tidak memiliki kontinyuitas, 

si  pengamat  yang  merupakan  si  pembuat  imajinasi,  si  pengamat  yang 

merupakan sebuah koleksi ingatan dan ide, yang merupakan seikat abstraksi.

Bila  anda  memandang  bintang-bintang  di  situ  ada  anda  yang 

memandang bintang-bintang di  langit;  langit  dipenuhi  oleh bintang-bintang 

cemerlang, ada udara sejuk, dan ada anda, si pengamat, yang mengalami, yang 

memikir, anda dengan hati anda yang nyeri, anda, si pusat, yang menciptakan 

ruang. Anda tidak pernah mengerti tentang ruang antara diri anda dan bintang-

bintang, diri anda sendiri dan isteri atau suami melihat tanpa imajinasi, dan 

itulah  mengapa  anda tidak tahu apakah keindahan itu  atau  cinta  itu.  Anda 

membicarakannya, anda menulisnya, tetapi anda tidak mengenalnya kecuali 

barangkali pada interval kecil dari penolakan pribadi secara total.  Sepanjang 

masih ada pusat yang mencipta ruang di seputar dirinya, maka tidak pernah 

ada cinta atau keindahan. Jika tidak ada pusat dan tidak ada keadaan sekitar 

maka ada cinta. Dan jika anda cinta, anda adalah keindahan.

Bila  anda  memandang  sebuah  wajah  di  depan  anda,  anda  sedang 

melihat  dari  suatu  pusat  dan  pusat  menciptakan  ruang  antara  pribadi  dan 

pribadi, dan itulah mengapa hidup kita begitu kosong dan tidak berperasaan. 

Anda tidak dapat membudidaya cinta atau keindahan,  anda tidak dapat juga 

menemukan kebenaran, tetapi jika anda sadar sepanjang waktu akan apa yang 

anda lakukan, anda dapat membudidaya kesadaran dan keluar dari kesadaran 

itu,  anda akan mulai  melihat  sifat  alamiah dari  kenikmatan,  keinginan dan 

kesedihan  serta  kesepian  yang  kacau  balau  dan  kebosanan  manusia,  dan 

kemudian anda akan mulai menemukan sesuatu yang dinamakan "ruang".

Bila ada ruang antara anda dan obyek yang anda amati anda akan tahu 

di situ tak ada cinta, dan tanpa cinta, bagaimanapun kerasnya anda mencoba 
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merombak dunia atau menumbuhkan suatu ketertiban sosial yang baru, atau 

meskipun anda bicara banyak tentang improvisasi; anda hanya akan mencipta 

kenyerian.  Maka,  itu  semua terserah  anda.  Tidak ada pemimpin,  tidak ada 

guru, tidak ada seorangpun memberitahu anda apa yang harus dilakukan. Anda 

adalah kesendirian dalam dunia yang brutal dan gila ini.  

*****  
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BAGIAN  12 

Yang Mengamati dan Yang Diamati

Marilah  berjalan  dengan  saya  sedikit  lebih  jauh.  Mungkin  ini  agak 

kompleks, lebih tak kentara, tetapi silahkan berjalan dengannya.

Sekarang,  jika  saya  membangun  suatu  imajinasi  tentang  anda  atau 

tentang sesuatu hal,  saya mampu menolak imajinasi  itu, sehingga yang ada 

yaitu imajinasi dan si pengamat. Katakanlah, saya melihat seseorang dengan 

baju  merah dan reaksi  saya  seketika  yaitu  saya  suka  atau  saya  tidak suka 

dengan hal itu. Suka dan tidak suka adalah hasil dari kultur saya, latihan saya, 

asosiasi  saya,  penyimpangan-penyimpangan  saya,  apa  yang  pernah  saya 

dapatkan dan karakteristik yang saya warisi. Dari pusat itulah saya mengamati 

dan membuat pertimbangan saya, sehingga si pengamat terpisah dari sesuatu 

yang diamatinya.

Tetapi si pengamat menyadari ada lebih dari satu imajinasi atau citra 

(image); ia mencipta ribuan imajinasi. Tetapi apakah si pengamat berbeda dari 

imajinasi-imajinasi ini? Tidakkah dia sekedar imajinasi  yang lain? Dia selalu 

menambah  dan  mengurangi  dari  apa  adanya  dia;  dia  sesuatu  yang  hidup 

sepanjang  waktu  membebani,  membandingkan,  menimbang,  memodifikasi 

dan menukar, sebagai suatu akibat tekanan dari sisi luar atau dari dalam, hidup 

dalam  medan  kesadaran  yang  merupakan  pengetahuan  yang  dimilikinya, 

pengaruh dan perhitungan yang tak bisa dihitung. Pada waktu yang sama bila 

anda melihat  si  pengamat,  yaitu  diri  anda sendiri,  anda melihat  bahwa dia 

dibentuk  dari  ingatan-ingatan,  pengalaman-pengamalan,  kejadian-kejadian, 
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pengaruh-pengaruh,  tradisi-tradisi,  dan  berbagai  penderitaan  yang  tak 

terhingga; itu semua adalah masa lalu. Sehingga si pengamat adalah masa lalu 

dan  masa  kini,  dan  hari  esok  adalah  penantian  dan  itu  juga  suatu  bagian 

darinya.  Dia  setengah  hidup  dan  setengah  mati  dan  dengan  kematian  dan 

kehidupan ini dia memandang, dengan sehelai kematian dan kehidupan. Dan 

pada keadaan pikiran seperti itu, yang berada di dalam medan waktu, anda (si 

pengamat)  melihat  ketakutan,  kecemburuan,  peperangan,  keluarga  (yaitu 

kesatuan tertutup yang buruk dinamakan keluarga) dan sesuatu yang diamati 

yaitu perubahan, hal yang baru; anda selalu menterjemahkan hal  baru dalam 

pengertian yang lama dan karenanya anda tetap saja di dalam konflik.

Sebuah  imajinasi,  si  pengamat,  mengamati  berpuluh  puluh  imajinasi 

lain di sekitar dan di dalam dirinya sendiri, dan dia berkata "Saya menyukai 

imajinasi ini, saya akan memegangnya", atau saya tidak suka imajinasi itu dan 

saya akan melemparkannya, tetapi si pengamat itu sendiri selalu menempatkan 

berbagai  imajinasi  yang  telah  muncul  melalui  reaksi  terhadap  sejumlah 

imajinasi.  Sehingga kita sampai ke satu titik dimana kita dapat berkata "Si 

pengamat adalah juga imajinasi, hanya dia telah memisahkan dirinya dari yang 

diamati.  Si  pengamat  yang  muncul  melalui  berbagai  imajinasi  yang  lain 

memikir  dirinya  abadi,  dan  diantara  dirinya  dan  imajinasi,  dia  telah 

menciptakan adanya pembagian,  suatu interval  waktu.  Hal  itu  menciptakan 

konflik antara dirinya dan imajinasi, dia percaya menjadi sebab kekacauan ini. 

Kemudian dia berkata: "Saya harus melepaskan diri dari konflik ini", tetapi 

keinginan  kuat  untuk  melepaskan  diri  dari  konflik  menciptakan  imajinasi 

yang lain.

Menyadari  semua  ini,  adalah  meditasi  nyata,  yang  telah 

mengungkapkan  bahwa  ada  suatu  imajinasi  pusat  yang  menempatkan  diri 
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dengan semua imajinasi lainnya, dan imajinasi pusat ini, si pengamat, adalah 

yang  menyensor,  yang  menyalami,  yang  meng-evaluasi,  hakim yang  ingin 

menaklukkan  atau  menundukkan  imajinasi  lain  atau  merusaknya  secara 

bersama-sama.  Imajinasi  lain  adalah  hasil  dari  pembenaran,  pendapat-

pendapat  dan  kesimpulan-kesimpulan  oleh  si  pengamat  dan  si  pengamat 

adalah hasil dari semua imajinasi lainnya  − oleh karenanya yang mengamati 

adalah yang diamati.

Sehingga  kesadaran  telah  mengungkap  keadaan  yang  berbeda  dari 

pikiran seseorang, telah mengungkap aneka imajinasi dan kontradiksi diantara 

imajinasi,  telah  mengungkap  hasil-hasil  konflik  dan  keputus-asaan  pada 

keadaan tak mampu berbuat apapun serta berbagai usaha untuk meloloskan 

diri darinya. Semua ini  terungkap melalui kesadaran akan keragu-raguan yang 

hati-hati,  dan  kemudian  muncul  kesadaran  bahwa  yang  mengamati  adalah 

yang diamati. Ini bukan suatu kesatuan superior yang menjadi sadar akan hal 

ini,  bukan  pula  suatu  pribadi  tinggi  (kesatuan-super,  pribadi-tinggi  adalah 

hanya keinginan, imajinasi lebih lanjut), ini adalah kesadaran itu sendiri yang 

telah mengungkap bahwa si pengamat adalah yang diamati.

Jika  anda  mengajukan  pertanyaan  pada  diri  anda  sendiri,  siapakah 

sebagai  kesatuan  ini,  siapakah yang sedang  menerima  jawaban? Dan siapa 

kesatuan  yang  sedang  menyelidiki?  Jika  si  kesatuan  adalah  bagian  dari 

kesadaran, bagian dari pemikiran, kemudian ia tidak mampu menemukan. Apa 

yang dapat  menemukan  hanya suatu  keadaan kesadaran.  Tetapi  jika  dalam 

keadaan kesadaran itu  masih  ada suatu  kesatuan yang berkata "Saya harus 

sadar,  saya  harus  mempraktekkan  kesadaran",  maka  kembali  ada  imajinasi 

yang lain.
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Kesadaran  ini  bahwa  yang  mengamati  adalah  yang  diamati.  Untuk 

mengindentifikasi diri kita dengan sesuatu − dengan keluarga kita, suami atau 

isteri  kita,  bangsa  kita  − dan  itu  membawa  kepada  kesengsaraan  dan 

peperangan  besar.  Kita  mempertimbangkan  sesuatu  secara  berbeda  sama 

sekali  dan kita  harus memahaminya tidak secara kata-kata,  tetapi  di  dalam 

lubuk inti kita, benar-benar di dalam akar dari adanya kita. Pada masa Cina 

kuno, sebelum seorang artis melukis sesuatu  − misalnya sebuah pohon  − dia 

akan duduk di depannya selama berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, 

tidak  jadi  masalah  berapa  lama,  sampai  dia  adalah  pohon.  Dia  tidak 

mengindentifikasi dirinya dengan pohon tetapi dia adalah pohon. Ini berarti 

bahwa tak ada ruang antara dia dan pohon, tidak ada ruang antara si pengamat 

dan  yang  diamati,  tiada  yang  mengalami  sedang  mengalami  keindahan, 

gerakan, bayangan, kedalaman selembar daun, kualitas dari warna. Ia adalah 

pohon secara total, dan dalam keadaan itu dia dapat melukis.

Gerakan  apapun  pada  bagian  dari  si  pengamat,  jika  dia  sudah  tak 

mewujudkan  bahwa  si  pengamat  adalah  yang  diamati,  hanya  menciptakan 

sederet  lain imajinasi  dan kembali   ia  terjebak di dalamnya. Tetapi  apakah 

yang terjadi jika si pengamat adalah yang diamati? Ikuti pelan-pelan, karena 

hal  itu  sesuatu  yang  amat  komplek  dimana  kita  sekarang  sedang  masuk 

kedalamnya. Apa yang terjadi? Si pengamat tidak bertindak sama sekali. Si 

pengamat  yang  selalu  berkata  "Saya  harus  melakukan  sesuatu  terhadap 

imajinasi ini, saya harus menekan mereka atau memberinya suatu bentuk yang 

berbeda”;  dia  selalu   aktif  dalam  memandang  yang  diamati,  beraksi  dan 

bereaksi dengan nafsu ataupun secara iseng-iseng dan tindakan secara suka 

dan tidak suka ini sebagai bagian dari si pengamat yang dinamakan tindakan 

positif  − "Saya suka oleh karenanya saya harus melaksanakannya. Saya tidak 
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suka  oleh  karenanya saya  harus  menghindarinya."  Tetapi  bila  si  pengamat 

menyadari bahwa sesuatu dimana dia bertindak adalah dirinya sendiri, maka 

tidak ada konflik antara dirinya dan imajinasi. Dia adalah itu. Dia tak terpisah 

dari  hal  itu.  Bila  dia  terpisah,  dia  berbuat,  atau  mencoba  untuk bertindak, 

sesuatu tentang hal itu, tetapi bila si pengamat menyadari bahwa dia adalah hal 

itu, maka tak ada suka atau tidak suka dan konflik berakhir.

Untuk apa dia berbuat? Jika sesuatu  adalah anda, apakah yang dapat 

anda lakukan? Anda tak dapat memberontak terhadapnya atau melarikan diri 

darinya, atau tetap menerimanya. Ia di sana. Sehingga semua  tindakan  yang 

merupakan  hasil  dari  reaksi  terhadap  suka  dan  tidak  suka  telah  mencapai 

akhir.

Kemudian  anda  akan  menemukan  bahwa  ada  suatu  kesadaran  yang 

menjadikan kegembiraan luar biasa. Ia tidak dibatasi oleh masalah pusat atau 

oleh imajinasi  apapun  − dan dari intensitas itu kesadaran mempunyai suatu 

kualitas perhatian yang berbeda dan karenanya pikiran − karena pikiran adalah 

kesadaran −  menjadi peka luarbiasa dan cerdas sekali. 

***** 
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BAGIAN  13 

Ide dan Tindakan  

Marilah sekarang kita masuk ke pertanyaan tentang apakah berpikir itu, 

signifikansi  dari pemikiran itu harus diuji  dengan hati-hati,  logis  dan sehat 

(untuk kegiatan kita sehari-hari) dan hal itu tidak memiliki signifikansi sama 

sekali.  Kecuali  kalau  kita  tahu  dua  hal,  kita  tak  mungkin  dapat  mengerti 

tentang sesuatu yang lebih dalam dimana pemikiran tidak dapat menyentuh. 

Mari kita coba untuk memahami keseluruhan struktur kompleks dari apakah 

berpikir  itu,  apakah  memori  itu,  bagaimana  asal-usul  pikiran;  bagaimana 

pikiran  mengkondisi  semua  tindakan-tindakan  kita;  dan  dalam  memahami 

semua  ini  kita  barangkali  akan  menjumpai  sesuatu  dimana  pikiran  tidak 

pernah menemukannya, dimana pikiran tak dapat membuka pintu kesana.

Mengapa pikiran telah menjadi begitu penting dalam semua kehidupan 

kita  − pikiran mengadakan ide-ide,  mengadakan respon terhadap kumpulan 

ingatan dalama  sel-sel otak? Barangkali sebagian besar dari anda sebelumnya 

sama sekali tidak pernah mengajukan pertanyaan seperti itu, atau jika pernah 

anda bisa saja berkata: "Itu tidak penting  −  yang penting emosi". Tetapi saya 

tak mengerti bagaimana anda dapat memisahkan kedua hal itu.  Jika pikiran 

tidak berlanjut  ke perasaan,  perasaan mati  secara cepat.  Sehingga mengapa 

dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kesibukan kita, kebosanan, ketakutan 

hidup, pikiran telah dibebani kepentingan yang banyak sekali semacam itu? 

Tanyakan pada diri anda seperti saya menanyakan pada diri saya sendiri   − 

mengapa seseorang menjadi budak dari pikiran  −  cerdik, pintar, pikiran yang 

dapat  mengorganisir,  yang  dapat  memulai  sesuatu,  yang  telah  menemukan 
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begitu  banyak,  yang membuat  peperangan,  menciptakan  banyak  ketakutan, 

juga kesengsaraan, yang membuat imajinasi dan mengejar rentetannya terus-

menerus   − pikiran  yang  dihibur  dengan  kenikmatan  hari  kemarin  dan 

memakai kenikmatan itu terus menerus dihari ini dan masa depan   − pikiran 

yang  telah  aktif,  mencari-cari,  brengsek,  membangun,  memelihara, 

menambah, dan menolak?

 Ide telah menjadi begitu pentingnya bagi kita daripada tindakan  − ide 

yang secara pintar terekspresi dalam buku-buku di berbagai bidang. Semakin 

licik,  semakin  halus,  ide-ide  tadi  semakin  menambah  kita  memujanya  dan 

memuja buku-bukunya. Kita adalah buku itu, kita adalah ide-ide itu, sehingga 

kita terkondisi  makin berat olehnya.  Kita terus menerus mendiskusikan ide 

dan ideal serta secara dialektik mengusulkan pendapat-pendapat. Setiap agama 

memiliki  dogma-dogmanya,  rumusan-rumusannya,  tangga-tangga  yang  kita 

miliki  untuk meraih tuhan, dan kemudian menyelidiki  ke dalam awal mula 

pikiran, kita menanyakan pentingnya seluruh struktur bangunan ide-ide. Kita 

telah  memisahkan  ide   dari  tindakan  karena  ide  selalu  masa  lampau  dan 

tindakan selalu saat kini  − yaitu, hidup adalah selalu saat ini. Kita takut akan 

kehidupan dan karenanya masa lalu, sebagai ide, telah menjadi begitu penting 

bagi kita. 

Ternyata  menarik  luar  biasa  untuk  mengamati  beroperasinya  pikiran 

yang dimiliki  seseorang,  sekedar mengamati  bagaimana seseorang berpikir, 

dimana reksi itu kita namakan memikir,  muncul dari. Tentu saja dari ingatan. 

Adakah suatu awal mula pikiran? Jika ada, dapatkah kita menemukan awal-

mulanya   yaitu   awal dari ingatan, karena jika tak mempunyai ingatan, 

kita tak akan memiliki pikiran ?
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Kita  telah  melihat  bagaimana pikiran  menopang  dan memberi  terus 

menerus suatu kenikmatan yang kita miliki  di hari kemarin dan bagaimana 

pikiran  juga  memelihara  kebalikan  dari  kenikmatan  yaitu  ketakutan  dan 

kepedihan,  sehingga yang mengalami,  yaitu si  pemikir,  adalah kenikmatan 

dan kepedihan, dan juga kesatuan yang memberi makan kepada kenikmatan 

dan kepedihan. Si pemikir memisahkan kenikmatan dari kepedihan. Dia tidak 

mengerti  bahwa  keinginan  akan  kenikmatan  membuat  dia  mengundang 

kepedihan dan ketakutan. Pemikiran dalam  hubungan antar manusia selalu 

membutuhkan kenikmatan yang diselubungi oleh aneka macam istilah seperti 

loyalitas, pertolongan, pemberian, penjagaan, pelayanan. Saya heran mengapa 

kita ingin melayani? Pompa bensin memberi pelayanan yang baik. Apa arti 

kata-kata  itu,  menolong,  memberi,  melayani?  Apa  arti  semua  itu?  Apakah 

semua bunga yang penuh keindahan, cahaya dan kasih sayang berkata "Saya 

memberi,  menolong,  melayani?”  Itulah!  Dan  karena  ia  tidak  mencoba 

melakukan apapun juga maka ia menyelimuti seluruh bumi.

Pikiran begitu licik, begitu pandai, yaitu menyimpangkan segala sesuatu 

untuk  kepentingan  yang  dimilikinya.  Pikiran  dalam  kebutuhannya  akan 

kenikmatan  menimbulkan  perbudakan  dalam  dirinya.  Pikiran  adalah  si 

penanam dualitas dalam semua hubungan kita : Ada kekerasan dalam diri kita 

karena memberi kita kenikmatan, tetapi juga ada keinginan untuk kedamaian, 

keinginan untuk menjadi halus dan baik hati. Inilah apa yang kita kerjakan 

sepanjang waktu dalam kehidupan kita.  Pikiran tidak hanya membudi-daya 

dualitas dalam diri kita, kontradiksi ini, tetapi juga menimbun ingatan-ingatan 

yang tak terhitung jumlahnya dari kenikmatan dan kepedihan yang kita miliki, 

dan dari ingatan inilah dia lahir kembali. Sehingga pikiran adalah masa lalu, 

pikiran selalu tua, seperti apa yang baru saja saya katakan.
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Seperti setiap tantangan dipertemukan dengan masa lalu  −   tantangan 

selalu dalam keadaan baru   − pertemuan kita dengan tantangan, akan  selalu 

tidak cukup secara total, menyebabkan kita diwarisi kontradiksi, konflik dan 

semua  kesengsaraan  dan penderitaan.  Otak kita  yang sempit  berada  dalam 

konflik  apapun yang  dikerjakannya.  Apakah  itu  aspirasi,  peniruan, 

penyesuaian,  penekanan,  berubah  semu,  menggunakan  obat  bius  untuk 

menggembungkan dirinya  − apapun itu dilakukan  − ia selalu dalam keadaan 

konflik dan akan menghasilkan konflik. 

Semua  itu  yang   dipikirkan  begitu  banyaknya  adalah  materialistik 

karena  pikiran  adalah  materi.  Pikiran  adalah  materi,  seperti  halnya  lantai, 

dinding, telpon, semua materi. Energi berfungsi dalam suatu pola membentuk 

materi.  Ada  energi  dan  ada  materi.  Itulah  semua   kehidupan.  Kita  boleh 

berpikir  bahwa  pikiran  bukan  materi  tetapi  seperti  itulah!  Pikiran  adalah 

materi  seperti  sebuah ideologi.  Dimana ada energi terbentuk materi.  Materi 

dan  energi  saling  berhubungan.  Yang  satu  tak  dapat  muncul  tanpa  yang 

lainnya, dan semakin harmonis di antara keduanya, semakin setimbang, sel-sel 

otak semakin lebih aktif. Pikiran telah menata diri dengan pola kenikmatan ini, 

kepedihan, ketakutan dan terus berfungsi di dalam dirinya selama ribuan tahun 

serta tak dapat memecah pola karena dia telah menciptakannya.

Sebuah fakta baru tak dapat dilihat oleh pikiran. Ia tak dapat dimengerti 

lebih  jauh oleh  pikiran,  secara verbal,  tetapi  memahami  sebuah fakta  baru 

ternyata  tidak  untuk  pikiran.  Pikiran  tidak  pernah  dapat  menyelesaikan 

persoalan  psikologi  apapun.  Biarpun  pandai,  biarpun  cerdik,  biarpun 

terpelajar,  apapun  struktur  pikiran  mencipta  melalui  ilmu  pengetahuan, 

melalui  otak  elektronik,  melalui  pemaksaan  atau  kebutuhan,  pikiran  tidak 

pernah baru dan karenanya tak pernah dapat menjawab pertanyaan luar biasa 
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apapun.  Otak  yang  tua  tidak  dapat  menyelesaikan  persoalan  dahsyat  dari 

kehidupan.

Pikiran  tidak  jujur  karena  ia  dapat  mereka-reka  segala  sesuatu  dan 

melihat  sesuatu  yang tidak ada di  sana.  Ia  dapat  membentuk  tipuan-tipuan 

yang paling luar biasa, oleh karenanya tak dapat dijadikan pegangan Tetapi 

jika  anda  mengerti  keseluruhan  struktur  dari  bagaimana  anda  berpikir, 

mengapa anda berpikir,  kata-kata yang anda gunakan, cara kehidupan anda 

sehari-hari, cara anda berbicara pada masyarakat, cara anda makan   −  jika 

anda sadar akan hal itu semua kemudian jiwa anda tak akan menipu anda, 

maka tak ada sesuatupun untuk ditipu. Sehingga jiwa bukanlah sesuatu yang 

membutuhkan, yang menaklukkan, ia menjadi luar biasa tenang, luwes, peka, 

sendirian, dan dalam keadaan itu tidak ada muslihat apapun.

Pernahkan  anda  memperhatikan  bila  anda  dalam  keadaan  perhatian 

lengkap maka si pengamat, si pemikir, si pusat, si “aku", menjadi berakhir? 

Dalam keadaan perhatian itu pikiran mulai menjadi layu.

Jika  seseorang  ingin  melihat  sesuatu  dengan  sangat  jelas,  pikiran 

seseorang harus tenang, tanpa praduga, ocehan, dialog, khayalan, gambaran-

gambaran sehingga itu  semua  harus dikesampingkan untuk melihat.  Hanya 

dalam keheningan anda dapat mengamati asal mula pikiran  −  tidak pada saat 

anda  mencari, mengajukan pertanyaan, menunggu suatu jawaban. Hanya jika 

anda benar-benar tenang secara lengkap, kebenaran berada dalam diri anda, 

semestinya anda mengajukan pertanyaan  “Apakah asal mula dari pikiran?", 

maka anda akan mulai  melihat,  keluar  dari  keheningan,  bagaimana pikiran 

terbentuk.

Jika ada suatu kesadaran tentang bagaimana pikiran mulai  maka  tak 

diperlukan untuk mengontrol  pikiran. Kita membuang begitu banyak waktu 
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dan menghamburkan begitu banyak energi melalui hidup kita, tidak hanya di 

sekolah, mencoba untuk mengontrol pikiran kita   −  "Ini pikiran baik, saya 

harus memikirkan hal itu. Ini sebuah pikiran buruk, saya harus menekannya". 

Terdapat  suatu  pertempuran  terus-menerus  sepanjang  waktu  antara  sebuah 

pemikiran  dan pemikiran  lainnya,  sebuah keinginan dan keinginan lainnya, 

suatu kenikmatan yang mendominasi semua kenikmatan lainnya.  Tetapi jika 

ada  kesadaran akan permulaan pikiran,  maka tidak ada kontradiksi  dalam 

pikiran.

Sekarang jika anda mendengar sebuah pernyataan  "Pikiran selalu tua" 

dan  "Waktu  adalah  penderitaan",  pikiran  mulai  menterjemahkan  dan 

menginterprestasikannya.  Tetapi  terjemahan dan inter-pretasi  itu  didasarkan 

pada  pengetahuan  hari  kemarin  dan  pengalaman,  sehingga  anda  akan 

menterjemahkan secara tak menentu menurut ketersyaratan anda. Tetapi jika 

anda melihat pernyataan itu dan tidak menginterpretasikannya, tetapi sekedar 

memberikan  perhatian  yang  lengkap  (bukan  konsentrasi)  anda  akan 

menemukan  bahwa  tidak  ada  si  pengamat  dan  yang  diamati,  tidak  ada  si 

pemikir dan yang dipikir. Jangan berkata “Bagaimana memulainya?” Itu suatu 

argumentasi  cerdik  yang tak akan membawa kemanapun  juga.  Anda dapat 

mengamati dalam diri anda sendiri sejauh tidak ada pemikiran  −  yang bukan 

berarti suatu keadaan amnesia, keadaan kosong  −  sepanjang tidak ada pikiran 

yang berasal dari ingatan, pengalaman atau pengetahuan, dimana itu semua 

adalah  masa  lalu,  maka  tidak ada  si  pemikir  sama sekali.  Ini  bukan suatu 

urusan mistik  atau filosofi.  Kita berhadapan dengan fakta aktual,  dan anda 

akan  melihat,  jika  anda  sudah  pergi  jauh  dalam perjalanan  ini,  anda  akan 

tanggap terhadap  tantangan, bukan dengan otak yang tua, tetapi baru sama 

sekali.   *****
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BAGIAN  14 

Pikiran yang Tenang  --   Kebenaran dan Kenyataan

Dalam kehidupan, kita umumnya dibawa ke keadaan tak pernah sunyi. 

Kecuali  jika  kita  sendirian,  hidup  kita  dikacaukan  oleh  begitu  banyak 

pengaruh, begitu banyak pengetahuan, begitu banyak ingatan dari setumpuk 

pengalaman,  begitu  banyak kesengsaraan,  derita  dan konflik  sehingga  akal 

kita menjadi makin bertambah  tumpul, bertambah tidak peka, berfungsi dalam 

rutinitas  yang  monoton.  Pernahkah  kita  berada  sendiri?  Ataukah  kita 

membawa diri kita dengan semua timbunan hari kemarin ?

Ada suatu cerita yang cukup indah, dua orang biarawan berjalan dari 

satu desa ke desa lain dan mereka bertemu seorang gadis cantik duduk di tepi 

sungai,  menangis.  Salah  seorang  biarawan  menghampirinya  dan  berkata: 

“Saudari, apa yang kamu tangisi?” Dia menjawab: ”Anda melihat rumah di 

seberang  sungai  itu?  Saya  meninggalkannya  pagi  hari  tadi  dan  tak  ada 

persoalan menyeberangi sungai, tetapi sekarang sungai telah naik airnya dan 

saya tak dapat kembali. Tidak ada sampan.”.  “Ooh” kata si biarawan,” itu 

bukan  masalah  sama  sekali”,  dan  dia  menggendongnya  dan  membawa 

menyeberang  sungai,  hingga  sampai  ke  tepi  seberang.  Setelah  dua  jam, 

seorang biarawan bertanya pada temannya ”Kawan, kita telah berjanji tidak 

akan menyentuh seorang wanita. Apa yang sudah kau kerjakan adalah suatu 

dosa yang menjijikkan. Tidakkah engkau mendapat kenikmatan, rangsangan 

kuat,  ketika  menyentuh  seorang  wanita?”  dan  biarawan  satunya  menjawab 
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“Saya  telah  meninggalkannya  dua  jam  yang  lalu.  Engkau  masih  saja 

membawa dia, bukankah begitu?”

Itulah  apa  yang  kita  lakukan.  Kita  membawa  beban-beban  kita 

sepanjang  waktu,  kita  tak  pernah  mati  terhadapnya,  kita  tak  pernah 

meninggalkan  mereka  di  belakang.  Hanya  jika  kita  memberikan  perhatian 

lengkap terhadap suatu persoalan dan menyelesaikannya secara seketika  −  tak 

pernah membawanya sampai  hari  berikutnya,  menit  berikutnya,  maka yang 

ada kesendirian. Kemudian, meskipun kita berada dalam sebuah rumah atau di 

dalam bus kota, kita memiliki kesendirian. Dan kesendirian itu menunjukkan 

suatu jiwa yang segar, suatu pikiran yang tak tahu menahu.

 Memiliki ruang dan kesendirian di sebelah dalam adalah sangat penting 

karena  secara  tak  langsung  kebebasan  berada,  bergerak,  berfungsi,  dan 

melayang.  Setelah  itu  semua,  kebaikan  hanya  dapat  berkembang  dalam 

ruangan sebagai  kebajikan,  hanya dapat  berbunga bila ada kebebasan.  Kita 

bisa saja memiliki kebebasan politik, tetapi  di sebelah dalam kita tidak bebas 

dan karenanya tidak ada ruang. Tak ada kebajikan, tidak ada kualitas semacam 

penghargaan, yang dapat berfungsi atau tumbuh tanpa ruang kosong di dalam 

diri  seseorang.  Ruang  dan  keheningan  dibutuhkan  karena  hanya  disitulah 

pikiran menyendiri, tak dipengaruhi, tidak dilatih, tak dicampuri oleh berbagai 

pengalaman yang tak berhingga, dimana ia sampai kepada sesuatu yang baru 

sama sekali.

Seseorang dapat melihat dengan jelas bahwa hanya bila pikiran hening 

maka  ada  suatu  kemungkinan  akan  kejernihan.  Tujuan  menyeluruh  dari 

meditasi dunia timur adalah untuk menumbuhkan keadaan pikiran semacam 

itu,  yaitu  mengontrol  pikiran,  dimana sama seperti  mengulang  secara terus 

menerus suatu doa untuk mengheningkan pikiran dan dalam keadaan seperti 
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itu mengharap untuk mengerti problem-problem yang dimiliki. Kecuali kalau 

seseorang memasang fondasi, yaitu menjadi bebas dari ketakutan, bebas dari 

penderitaan, kedukaan dan semua perangkap seseorang yang dipasang untuk 

dirinya sendiri, saya tidak mengerti apa hal itu mungkin untuk pikiran menjadi 

tenang  secara   aktual.  Itulah  salah  satu   hal  yang  paling  sulit  untuk 

dikomunikasikan. Komunikasi di antara kita berarti bahwa tidak hanya anda 

harus mengerti kata-kata yang saya gunakan, tetapi kita berdua; anda dan saya; 

harus  penuh perhatian  dan semangat  pada  waktu  yang sama,  bukan  sesaat 

lebih lambat atau sesaat lebih cepat dan mampu bertatap satu sama lain pada 

tingkat yang sama? Dan komunikasi seperti itu tidak akan mungkin bila anda 

menginterpretasi apa yang anda baca menurut pengetahuan yang anda miliki, 

kesenangan atau pendapat,  atau  jika anda membuat  suatu  upaya luar  biasa 

untuk memahami.

Tampak bagi saya bahwa salah satu blok penghalang paling besar dalam 

hidup  adalah  perjuangan  terus  menerus  untuk  kaya,  untuk  sukses,  untuk 

memperoleh. Kita dilatih sejak kanak-kanak untuk meraih dan meraih  −  sel-

sel otak itu sendiri mencipta dan meminta pola pengejaran ini untuk memiliki 

keamanan fisik,  tetapi  keamanan psikologis  tidak di  dalam medan prestasi. 

Kita  membutuhkan  rasa  aman dalam pergaulan,  tingkah laku dan aktifitas, 

tetapi sebagaimana kita sudah melihat, tak ada sesuatu apapun secara aktual 

sebagai  rasa  aman.  Menemukan  bagi  diri  anda bahwa tak  ada bentuk  rasa 

aman dalam hubungan apapun  −  ternyata  bahwa secara psikologis tidak ada 

apapun yang permanen  −  memberi pendekatan yang berbeda  total terhadap 

kehidupan. Ini penting, tentu saja,  untuk memiliki keamanan di sisi luar   − 

sandang, pangan, papan  − tetapi rasa aman di luar itu dirusak oleh rasa aman 

psikologis.
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Ruang  dan  keheningan  diperlukan  untuk  membebaskan  dari 

keterbatasan kesadaran, tetapi bagaimana akal pikiran yang  begitu aktif tanpa 

henti dalam mementingkan dirinya, dapat menjadi  tenang? Seseorang dapat 

mendisiplinkannya, mengontrolnya, membentuknya, tetapi siksaan macam itu 

tak  akan  membuat  pikiran  tenang;  itu  hanya  membuat  tumpul.  Tentu  saja 

sekedar memenuhi ideal untuk memiliki akal yang tenang tak bernilai sama 

sekali   karena  semakin  anda  menekannya  ia  menjadi  lebih  sempit  dan 

terjadilah  stagnasi.  Mengontrol  dalam  bentuk  apapun,  seperti  halnya 

pemaksaan, hanya meng-hasilkan konflik. Sehingga kontrol dan disiplin dari 

luar bukanlah suatu cara, tidak juga memiliki kehidupan tanpa disiplin nilai 

apapun.

Sebagian  besar  dari  kita  hidup  di-disiplin  dari  luar  oleh  kebutuhan 

masyarakat, oleh keluarga, oleh penderitaan yang kita miliki, oleh pengalaman 

yang kita miliki,  oleh penyesuaian terhadap ideologi tertentu atau pola-pola 

faktual dan bentuk disiplin itu adalah sesuatu yang paling mematikan. Disiplin 

harus  ada  tanpa  kontrol,  tanpa  tekanan,  tanpa  bentuk  ketakutan  apapun. 

Bagaimanakah disiplin ini dapat dicapai?  Itu bukan disiplin dan kebebasan; 

kebebasan  ada  pada  saat  permulaan,  bukan  pada  akhir.  Untuk  mengerti 

kebebasan, yaitu kebebasan dari penyesuaian terhadap disiplin, adalah disiplin 

itu sendiri. Tindakan paling penting dari belajar yaitu disiplin (setelah semua 

akar  kata  arti  dari  istilah  disiplin  dipelajari),  tindakan  paling  penting  dari 

belajar  membentuk  kejernihan.  Untuk  mengerti  seluruh  sifat  alamiah  dan 

struktur  dari  kontrol,  penekanan  dan  kegemaran,  membutuhkan  perhatian. 

Anda  tidak  dapat  berbuat  untuk  mengadakan  disiplin  dengan  tujuan  untuk 

mempelajarinya,  tetapi  tindakan  dari  belajar  membutuhkan  disiplin  yang 

dimilikinya dimana tanpa ada  pemaksaan.
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Agar supaya menolak otoritas (kita sedang berbicara otoritas psikologis, 

bukan otoritas  hukum)  −  untuk menolak otoritas  dari  semua organisasi   − 

keagamaan, tradisi-tradisi dan pengalaman, seseorang harus melihat mengapa 

ia  secara  normal  mematuhi   −  secara  aktual  mempelajarinya.  Dan  untuk 

mempelajari  hal  itu  harus  ada kebebasan dari  menyalahkan,  membenarkan, 

pendapat atau menerimanya. Sekarang kita tidak dapat menerima otoritas dan 

baru saja mempelajarinya  −  itulah kemustahilan. Untuk mempelajari seluruh 

struktur psikologis dari otoritas di dalam diri kita harus ada kebebasan. Dan 

jika kita sedang belajar kita sedang menolak seluruh struktur,  dan bila kita 

menolak, penyangkalan luar biasa itu adalah cahaya bagi jiwa yang bebas dari 

otoritas. Penolakan terhadap segala sesuatu yang telah dipandang berfaedah, 

seperti  disiplin  dari  luar,  kepemimpinan,  idealisme,  adalah  untuk 

mempelajarinya;  maka  tindakan  mempelajari  adalah  tidak  sekedar  disiplin 

tetapi bentuk negatif darinya, dan penolakan adalah tindakan prinsip. Sehingga 

kita  sedang  mengingkari  segala  sesuatu  yang  dipandang  penting  untuk 

memunculkan keheningan pikiran.

Jadi  kita  mengerti  bahwa  bukanlah  kontrol  yang  membawa  kepada 

keheningan.  Bukan  pula  pikiran  hening  bila  ia  mempunyai  suatu  obyek 

hening, bila ia mempunyai suatu obyek yang sedang menyerap agar ia lenyap 

dari  obyek  itu.  Ini  seperti  memberi  sebuah  mainan  yang  menarik  kepada 

seorang anak kecil; ia menjadi sangat tenang, tetapi ambilah mainannya dan 

dia  kembali  kepada  kenakalan  yang  dibuatnya.  Kita  semua  mempunyai 

mainan yang menyerap kita dan kita berpikir bahwa kita sangat hening, tetapi 

jika seorang manusia  diabdikan pada sebuah bentuk aktifitas  tertentu,  ilmu 

pengetahuan,  kesusasteraan  atau  apapun  bentuknya,  mainan  itu  sekedar 

menyerap dirinya dan dia nyata-nyata tidak tenang sama sekali.
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Hanya  kesunyian  yang  kita  tahu  yaitu  kesunyian  dimana  kebisingan 

berhenti,  tetapi  itu  bukan  kesunyian.  Kesunyian adalah  sesuatu  yang sama 

sekali berbeda, seperti keindahan, seperti cinta. Dan kesunyian ini bukan hasil 

dari suatu pikiran yang tenang, ia bukanlah hasil dari sel-sel otak yang telah 

mengerti  akan keseluruhan struktur dan berkata “Demi Tuhan, bertindaklah 

dengan tenang”. kemudian sel-sel otak itu sendiri memproduksi kesunyian dan 

itu  sendiri  bukan kesunyian.  Bukan kesunyian  sebagai  hasil  dari  perhatian 

dimana si pengamat adalah yang diamati; kemudian tidak ada friksi, tetapi itu 

bukan kesunyian.

Anda sedang menunggu saya untuk menjelaskan apakah kesunyian itu, 

sehingga  anda  dapat  membandingkannya,  menginterpretasikannya, 

membawanya pergi, dan menyuburkannya. Ia tak dapat dideskripsi. Apa yang 

dapat dideskripsi  adalah sesuatu yang dikenal, dan bebas dari yang dikenal 

hanya  dapat  terjadi  bila  ada  suatu  kematian  setiap  hari  terhadap  apa  yang 

dikenal, terhadap sakit hati, sanjungan-sanjungan, semua imajinasi yang telah 

anda buat. terhadap semua pengalaman anda  − mati setiap hari sehingga sel-

sel otak itu sendiri menjadi segar, muda, tidak tahu. Tetapi ketidaktahuan itu, 

kesegaran itu, kualitas dari kelembutan hati  dan keramah-tamahan itu, tidak 

akan menghasilkan cinta, ia bukan kualitas dari keindahan atau keheningan.

Itulah keheningan yang bukan keheningan dari berakhirnya kebisingan, 

yang hanya suatu permulaan  kecil. Ia seperti pergi melalui suatu lubang kecil 

menuju suatu keadaan yang luar biasa, lebar, samudera luas, menuju ke yang 

tak terukur, keadaan tanpa waktu. Tetapi hal ini tidak dapat anda mengerti 

secara verbal,  kecuali anda telah memahami seluruh struktur kesadaran dan 

makna dari kenikmatan, derita dan kedukaan, dan sel-sel otak itu sendiri harus 

menjadi  tenang.  Kemudian,  barangkali,  anda  dapat  menuju  ke  misteri  itu, 
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dimana tak seorangpun dapat mengungkapkan pada anda dan tak ada sesuatu 

dapat merusaknya. Akal pikiran yang hidup masih saja akal, suatu akal pikiran 

yang hidup tak memiliki pusat dan karenanya tak ada ruang dan waktu. Akal 

pikiran semacam itu adalah tanpa batas dan hanya itulah kebenaran, hanya 

itulah realitas. 

*****
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BAGIAN  15

Pengalaman  dan   Meditasi

Kita  semua  menginginkan  pengalaman  tentang  berbagai  hal   − 

pengalaman  mistis,  pengalaman  religius,  pengalaman  seksual,  pengalaman 

memiliki  sejumlah  besar  uang,  kekuasaan,  kedudukan,  dominasi.  Jika  kita 

menjadi semakin tua kita bisa menghentikan kebutuhan-kebutuhan selera fisik 

tetapi kemudian kita menginginkan pengalaman-pengalaman lebih luas, lebih 

dalam  dan  lebih  terasa  berbeda,  dan  kita  mencoba  berbagai  tujuan  untuk 

mendapatkannya   −  sebagai contoh, meluaskan kesadaran kita sebagai seni 

yang menenangkan,  atau menggunakan  berbagai  macam pil  teler  atau obat 

pembius. Ini suatu tipuan yang tua dimana sudah ada sejak  jaman kuno   − 

mengunyah  sepotong  daun  atau  bereksperimen  dengan  bahan  kimia  paling 

mutakhir untuk menghasilkan perubahan temporer dalam struktur sel-sel otak, 

suatu kepekaan yang lebih besar dan persepsi lebih tinggi yang memberi suatu 

kemiripan  bentuk  kenyataan.  Kebutuhan  untuk  menjadi  semakin  lebih 

berpengalaman  ini  menunjukkan  kemiskinan  di   dalam diri  manusia.  Kita 

berpikir bahwa melalui pengalaman-pengalaman kita dapat lolos dari diri kita 

sendiri, tetapi pengalaman-pengalaman ini dibatasi oleh apa adanya kita. Jika 

pikiran picik, cemburu, cemas, ia barangkali memakai bentuk obat bius paling 

mutakhir,  tetapi  ia masih  saja hanya melihat  kreasi  kecil  yang dimilikinya, 

proyeksi-proyeksi  kecil  yang  dimilikinya  dari  latar  belakang  keterbatasan 

yang ada. 

123



Sebagian besar dari kita membutuhkan kepuasan lengkap, pengalaman 

abadi yang tak dapat dirusak oleh pikiran, sehingga di balik kebutuhan akan 

pengalaman adalah keinginan untuk kepuasan, dan kebutuhan akan kepuasan 

mendikte  pengalaman,  dan karenanya kita  memiliki  tidak hanya pengertian 

keseluruhan bisnis  kepuasan ini  tetapi  juga sesuatu yang dialami.  Memiliki 

sejumlah besar kepuasan adalah suatu kenikmatan besar, semakin lebih kekal, 

dalam dan  luas  pengalaman  semakin  menyenangkan,  sehingga  kenikmatan 

mendikte  bentuk  pengalaman  yang  kita  butuhkan,  dan  kenikmatan  adalah 

ukuran  dimana  kita  mengukur  pengalaman.  Hal  apapun  yang dapat  diukur 

berada dalam batas-batas pemikiran dan disesuaikan untuk mencipta khayalan. 

Anda dapat  memiliki  pengalaman luar  biasa dan segera menipu diri  secara 

lengkap.  Anda  tak  bisa  tidak  akan  melihat  suatu  gambaran  menurut 

keterkondisian anda; anda akan melihat  Kristus atau Buddha atau siapapun 

yang  anda  percayai,  dan  semakin  besar  anda  mempercayai  semakin  kuat 

membentuk khayalan anda, proyeksi dari dorongan dan kebutuhan  yang anda 

miliki.

Sehingga dalam mencari sesuatu yang mendasar, seperti halnya apakah 

kebenaran itu, kenikmatan adalah suatu ukuran, anda selalu memproyeksikan 

apakah pengalaman  yang akan terjadi dan karenanya  menjadi tidak valid.

Apakah  yang  kita  maksudkan  dengan  pengalaman?  Adakah  sesuatu 

yang baru atau orisinal dalam pengalaman? Pengalaman adalah seikat memori 

menanggapi terhadap suatu tantangan dan ia hanya dapat menanggapi menurut 

latar  belakang  yang  dimilikinya,  dan  si  cerdik   adalah  anda  pada  saat 

menginterpretasi  pengalaman  yang  lebih  berkesan.  Sehingga  anda  bukan 

hanya harus menanyakan  pengalaman orang lain tetapi juga pengalaman yang 

anda  miliki.  Jika  anda  tak  mengenal  pengalaman  itu  bukanlah  suatu 
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pengalaman sama sekali. Setiap pengalaman selalu sudah dialami atau anda 

tak  mau  mengenalinya.  Anda  mengenal  pengalaman  seperti  keadaan  baik, 

buruk, cantik, suci dan sebagainya berdasarkan kondisi anda, dan  karenanya 

pengenalan suatu pengalaman tidak bisa tidak pasti keadaan lampau.

Kapankah kita membutuhkan suatu pengalaman yang nyata   −  seperti 

kita semua melakukan, bukankah begitu? −  untuk menga-laminya  kita harus 

harus  mengenalnya  dan  pada  saat  kita  mengenal  hal  itu  kita  telah 

memproyeksikannya dan  karenanya itu bukan hal nyata karena ia masih di 

dalam medan pikiran dan waktu. Jika pikiran dapat berpikir tentang kenyataan 

maka  hal  itu  tak  dapat  menjadi  kenyataan.  Kita  tak  dapat  mengenal  suatu 

pengalaman baru.  Itu kemustahilan.  Kita mengenal  sesuatu  yang telah kita 

kenal  dan  karenanya  jika  kita  berkata  bahwa  kita  sudah  memiliki  sebuah 

pengalaman  baru  maka  itu  bukan  baru  sama  sekali.  Mencari  penga-laman 

lebih jauh melalui ekspansi kesadaran, seperti keadaan yang dilakukan dengan 

berbagai  obat-obat  psychedelic,  ia  masih  saja  dalam medan  kesadaran  dan 

karenanya sangat terbatas.

Maka  kita  harus  menemukan  kebenaran  fundamental,  bahwa  suatu 

pikiran yang mencari, merindukan akan pengalaman yang lebih luas dan lebih 

dalam, adalah pikiran yang tumpul dan sangat dangkal karena ia selalu hidup 

di dalam ingatan-ingatannya.

Sekarang jika kita tidak memiliki  pengalaman sama sekali,  apa yang 

akan terjadi pada kita? Kita tergantung pada pengalaman, tantangan-tantangan, 

menjaga agar kita sadar.  Bila tak ada konflik  di  dalam diri  kita,  tidak ada 

perubahan,  tidak  ada  kekacauan,  kita  akan  menjadi  cepat  tidur.  Maka 

tantangan dibutuhkan oleh sebagian besar dari kita; kita berpikir bahwa tanpa 

itu  semua,  pikiran  kita  akan menjadi  bodoh dan berat,  dan karenanya kita 
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tergantung  pada  suatu  perubahan,  suatu  pengalaman,  memberi  kita  lebih 

banyak  kegembiraan,  lebih  bergairah,  membuat  pikiran  kita  lebih  tajam. 

Tetapi  di  dalam fakta,  ketergantungan  akan  tantangan  dan  pengalaman  ini 

mencegah kita sadar, hanya membuat pikiran kita lebih tumpul   −  ia nyata-

nyata tidak mencegah kita sadar sama sekali. Sehingga saya bertanya pada diri 

sendiri,  apakah  mungkin  untuk  menjaga  kesadaran  secara  total,  bukan  di 

tepian pada beberapa tempat dari keadaan kita, tetapi secara total sadar tanpa 

tantangan dan pengalaman apapun? Ini berarti suatu kepekaan luar biasa, fisik 

dan psikologis, itu berarti saya memiliki kebebasan akan seluruh kebutuhan, 

pada saat saya butuh saya akan mengalami. Dan menjadi bebas dari kebutuhan 

dan  kepuasan  membutuhkan  penyelidikan  ke  dalam  diri  sendiri  dan 

pemahaman  akan seluruh sifat alamiah dari kebutuhan.

Kebutuhan muncul dari dualitas: "Saya tidak bahagia dan saya harus 

menjadi bahagia". Dalam kebutuhan itu, yaitu saya harus jadi bahagia adalah 

ketidakbahagiaan. Bila seseorang  berusaha menjadi baik, di dalam kebaikan 

itu ada lawannya, kejahatan. Segala sesuatu jelas mengandung pertentangan 

yang  dimilikinya,  dan  upaya  untuk  menanggulangi  dengan  tekanan  maka 

lawannya yaitu kekuatan. Bila anda butuh pengalaman akan kebenaran atau 

realitas,  kebutuhan itu melahirkan ketidakpuasan dengan apa yang ada, dan 

karenanya  kebutuhan  menciptakan  pertentangan.  Dan  dalam  pertentangan 

terdapat  apa  yang  telah  ada.  Maka  seseorang  harus  menjadi  bebas  dari 

kebutuhan yang tak henti-hentinya, meskipun disitu tidak akan ada akhir dari 

koridor  dualitas.  Ini  berarti  mengenal  diri  anda sendiri  secara utuh dimana 

pikiran tidak mencari lebih jauh.

Pikiran  semacam  itu  tidak  membutuhkan  pengalaman,  ia  tak  dapat 

mengharapkan  suatu  perubahan  atau  mengetahui  suatu  perubahan;  ia  tidak 
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dapat berkata : "Saya tidak sadar", atau "Saya sadar". Ia adalah apa yang ada 

secara  utuh   Hanya pikiran  yang sempit,  dangkal,  frustasi,  dan  terkondisi, 

selalu mencari yang lebih. Maka mungkinkah untuk hidup di dunia ini tanpa 

hal yang lebih  −  tanpa membandingkan yang tiada habis-habisnya? Pastikah 

itu? Tetapi seseorang telah menemukan untuk dirinya sendiri.

Penyelidikan  terhadap  keseluruhan  pertanyaan  ini  adalah  meditasi. 

Istilah itu telah dipakai di Timur dan di Barat untuk suatu cara yang paling 

sial.  Terdapat  berbagai  macam sekolah  meditasi,  metode  dan  sistem yang 

berbeda. Ada sistem-sistem yang mengatakan: "Amati gerakan ibu jari anda, 

amati,  amati,  dan amati",  ada  sistem lain  yang menyarankan duduk  dalam 

posisi  tertentu,  bernapas dengan teratur atau mempraktekkan kesadaran.  Itu 

semua sama sekali mekanis. Metode lain memberi anda kata-kata tertentu dan 

mengatakan  bahwa  jika  anda  melakukan  pengulangan  hal  itu  anda  akan 

memiliki pengalaman transedental luar biasa. Itu sungguh omong kosong. Itu 

adalah suatu bentuk hipnosis diri sendiri. Dengan  mengulangi Amin atau Om 

atau  Coca-Cola  sampai  tak  berhingga  anda  tentu  saja  akan  memiliki 

pengalaman tertentu karena dengan pengulangan pikiran menjadi tenang. Itu 

semua  fenomena  yang  dikenal  dengan  baik  dan  telah  dipraktekkan  selama 

ribuan tahun di India  − ia dinamakan Mantra Yoga. Dengan pengulangan anda 

dapat  menginduksi  pikiran  menjadi  halus  dan lembut  tetapi  itu  masih  saja 

sesuatu  pikiran yang remeh,  bobrok,  dan kecil.  Anda bisa  saja  meletakkan 

sepotong  kayu yang anda pungut  dari  rak kayu di  kebun dan memberinya 

bunga  setiap  hari.  Dalam  sebulan  anda  akan  memujanya  dan  jika  tidak 

meletakkan bunga di depannya  akan menjadi sebuah dosa.

Meditasi  bukanlah  mengikuti  sistem  apapun;  ia  bukan  suatu 

pengulangan dan peniruan yang konstan. Meditasi bukan konsentrasi.  Suatu 
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untung-untungan yang favorit dimana sejumlah pengajar meditasi menyuruh 

memejamkan mata mempelajari konsentrasi  − yaitu, menempatkan jiwa pada 

suatu pikiran dan membawa keluar semua pikiran yang lain. Ini sesuatu yang 

paling  bodoh,  sesuatu  yang  buruk,  dimana  setiap  anak  sekolah  dapat 

melakukannya karena dia dipaksa.  Ini  berarti  bahwa sepanjang waktu anda 

memiliki  pertempuran  antara  desakan dimana  anda harus  berkonsentrasi  di 

satu pihak dan di lain pihak pikiran anda mengeluyur jauh keluar dari sesuatu 

lainnya, padahal anda  harus penuh perhatian terhadap setiap gerakan pikiran 

kemanapun dia ngeluyur. Bila pikiran anda berhenti mengembara itu berarti 

anda tertarik pada sesuatu yang lain.

Meditasi  membutuhkan  suatu  pikiran  yang  terjaga  secara 

mengherankan;  meditasi  adalah  pemahaman  totalitas  hidup  dimana  setiap 

bentuk  fragmentasi  telah  dibuang.  Meditasi  bukan  mengontrol  pikiran, 

bilamana pikiran dikontrol  ia menimbulkan konflik di dalam pikiran, tetapi 

jika  anda  memahami  struktur  dan  asal-mula  pikiran,  yang  baru  saja   kita 

masuki,  maka pikiran tak akan ikut  campur.  Memahami  dengan mendalam 

terhadap struktur pikiran itu adalah disiplin yang kita miliki, yaitu meditasi.

Meditasi adalah sadar terhadap setiap pikiran dan setiap perasaan, tidak 

pernah  mengatakan  ini  betul  atau  salah  tetapi  sekedar  memandangnya  dan 

bergerak dengannya. Dalam memandang itu anda mulai  memahami seluruh 

gerakan  pikiran  dan  perasaan.  Dan  keluar  dari  kesadaran  ini  muncul 

keheningan. Keheningan dikumpulkan oleh pikiran adalah stagnasi, kematian, 

tetapi  keheningan  itu  muncul  bila  pikiran  telah  mengerti  permulaan  yang 

dimilikinya, sifat alamiah dirinya, mengerti bagaimana semua pemikiran tidak 

pernah bebas tetapi selalu tua  −  keheningan ini adalah meditasi dimana yang 
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bermeditasi tak ada samasekali, pikiran telah mengosongkan dirinya dari masa 

lalu.

Jika  anda  telah  membaca  buku  ini  selama  satu  jam  dengan  penuh 

perhatian, itulah meditasi.  Jika anda sekedar mengambil  beberapa kata-kata 

dan memungut beberapa ide untuk dipikir kemudian, itu bukan meditasi lagi. 

Meditasi  adalah  keadaan  pikiran  yang  memandang  segala  sesuatu  dengan 

lebih lengkap, secara total,  tidak sekedar bagian darinya. Dan tak seorangpun 

dapat  mengajari  anda  bagaimana  menjadi  berperhatian.  Jika  suatu  sistem 

mengajari  anda bagaimana,  maka anda berperhatian kepada  sistem dan itu 

bukanlah  berperhatian.  Meditasi  adalah  satu  seni  yang  paling  besar  dalam 

kehidupan   − barangkali  yang  terbesar,  dan  seseorang  tidak  mungkin 

mempelajarinya dari orang lain, itulah keindahannya. Ia tidak memiliki teknik 

dan karenanya tak ada otoritas.  Bila anda belajar  tentang diri  anda sendiri, 

mengamati diri sendiri, mengamati cara anda berjalan, bagaimana anda makan, 

apa yang anda katakan, gosip, kebencian, cemburu  − jika anda sadar bahwa itu 

semua ada dalam diri anda, tanpa pilihan apapun, itulah bagian dari meditasi.

Sehingga meditasi dapat terjadi saat anda sedang duduk dalam bus, atau 

berjalan di hutan yang penuh sinar dan bayangan, atau mendengarkan kicauan 

burung, atau saat memandang wajah isteri dan anak-anak anda.

Dalam memahami meditasi di situ ada cinta, dan cinta bukan hasil dari 

sistem, kebiasaan, atau mengikuti suatu metode. Cinta tidak dapat dilatih oleh 

pikiran.  Cinta  barangkali  dapat  menampakkan  dirinya  bilamana  ada 

keheningan  lengkap,  suatu  keheningan  dimana  yang  bermeditasi  tidak  ada 

sama sekali; dan pikiran dapat menjadi hening jika hanya mengerti gerakan 

yang  dilakukannya  seperti  pemikiran  dan  perasaan  hanya  dapat  ada  tanpa 

membenarkan dalam mengamatinya. Mengamati dalam cara seperti ini adalah 
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disiplin,  dan disiplin  semacam ini  adalah lain,  bebas,  bukan disiplin  untuk 

penyesuaian.

*****

130



BAGIAN  16 

Revolusi Total dan Pikiran Religius 

Apa yang telah kita bahas dengan  semua hal  dalam buku ini adalah 

pembawaan dalam diri kita sendiri, dan karenanya di dalam kehidupan kita, 

suatu revolusi total yang tak memiliki apapun juga untuk dilakukan terhadap 

struktur  masyarakat  seperti  yang  ada.  Masyarakat  seperti  yang  ada  adalah 

sesuatu  yang  mengerikan  dengan  peperangan  dan agresi  yang  tanpa  akhir, 

apakah  agresi  itu  dengan  bertahan  ataupun  menyerang.  Apa  yang  kita 

butuhkan adalah sesuatu  yang baru sama sekali   −  sebuah revolusi,  suatu 

mutasi,  di  dalam  kejiwaan  itu  sendiri.  Otak  tua  tidak  mungkin  dapat 

menyelesaikan persoalan hubungan antar  manusia.  Otak tua adalah sebagai 

Asia,  sebagai  Eropa,  sebagai  Amerika  atau Afrika,  sehingga apa yang kita 

tanyakan pada diri kita adalah apakah mungkin melakukan mutasi dalam sel-

sel otak itu sendiri? 

Marilah kita bertanya pada diri kita lagi, sekarang kita telah memahami 

diri  kita  lebih  baik,  mungkinkah  bagi  seorang  manusia  yang  hidup  biasa 

sehari-hari, hidup dalam dunia yang brutal, keras, bengis  −  suatu dunia yang 

semakin   efisien  dan karenanya semakin   bengis   −  mungkinkah bagi  dia 

membuat  suatu  revolusi  tidak hanya hubungan dia  ke luar  tetapi  di  dalam 

keseluruhan pikiran, perasaan, tindakan dan reaksinya?

Setiap hari kita melihat atau membaca sesuatu yang mengerikan terjadi 

di dunia sebagai akibat dari keganasan manusia. Anda boleh berkata, “Saya 

tak  dapat  berbuat  apapun  terhadap  hal  itu”,  atau  “Bagaimana  saya  dapat 

mempengaruhi dunia?” Saya pikir anda dapat mempengaruhi secara luar biasa 

terhadap  dunia  jika  dalam  diri  anda  sendiri,  anda  tidak  ganas,  jika  anda 
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berperan  secara  aktual  sehari-hari  suatu  kehidupan  yang  damai   −  suatu 

kehidupan yang bukan persaingan, ambisi, iri hati   −  suatu kehidupan yang 

tidak menciptakan  kebencian.  Api  kecil  dapat  menjadi  suatu  ledakan.  Kita 

telah menyem-pitkan dunia pada keadaan hari ini yang penuh kekacauan oleh 

aktifitas  yang  memusat  pada  diri  kita  sendiri,  oleh  praduga-praduga  kita, 

kebencian kita, nasionalisme kita, dan bila kita berkata bahwa kita tak dapat 

berbuat  apapun  terhadap  hal  itu,  kita  menerima  kekacauan  dalam diri  kita 

sebagai  hal  tak  terelakkan.  Kita  telah  memecah  dunia  menjadi  kepingan-

kepingan dan jika diri kita sendiri terpecah belah, terfragmentasi,  hubungan 

kita dengan dunia juga akan berantakan. Tetapi jika, bilamana kita bertindak, 

kita bertindak secara total, maka hubungan kita dengan dunia mengalami suatu 

revolusi maha dahsyat.

Dari itu semua, gerak apapun adalah bermanfaat, tindakan apapun yang 

memiliki kenyataan amat mendalam, harus dimulai dengan diri kita masing-

masing.  Saya  harus  berubah;  saya  harus  melihat  apakah  sifat  alamiah  dan 

struktur hubungan saya dengan dunia  −  dan dalam melihat itu ada tindakan; 

oleh karenanya saya, sebagai umat manusia yang hidup di dunia ini; membawa 

suatu kualitas yang berbeda, dan kualitas itu, yang tampak bagi saya, adalah 

kualitas dari pikiran yang religius.

Akal pikiran religius adalah sesuatu yang berbeda sama sekali dengan 

akal pikiran yang percaya pada religi. Anda tak dapat menjadi religius dan 

masih saja menjadi seorang Hindu, seorang Muslim, seorang Kristen, seorang 

Buddhist. Akal pikiran yang religius tidak mencari samasekali, ia tidak dapat 

bereksperimen dengan kebenaran. Kebenaran bukan sesuatu yang didikte oleh 

kenikmatan atau kepedihan anda, atau oleh ketersyaratan anda sebagai seorang 

Hindu atau agama apapun yang anda ikuti. Akal pikiran religius adalah suatu 
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keadaan pikiran dimana tidak ada ketakutan dan karenanya tidak mempercayai 

apapun tetapi hanya apa adanya - apa yang senyatanya ada.

Dalam  pikiran  religius  ada  keadaan  hening  dimana  kita  baru  saja 

membahasnya, dan itu tidak dihasilkan oleh pikiran tetapi adalah buah hasil 

dari  kesadaran, yaitu meditasi  bila yang bermeditasi   tidak ada samasekali. 

Dalam keheningan itu  ada suatu  keadaan energi  dimana tidak ada konflik. 

Energi  adalah  tindakan  dan  gerakan.  Semua  tindakan  adalah  gerakan  dan 

semua  tindakan  adalah  energi.  Seluruh  perasaan  adalah  energi.  Seluruh 

pemikiran adalah energi. Semua benda hidup adalah energi. Semua kehidupan 

adalah energi.  Jika energi  itu dibiarkan mengalir  tanpa kontradiksi  apapun, 

tanpa percecokan apapun, tanpa konflik apapun, maka energi itu tanpa batas, 

tanpa akhir.  Bila  tidak ada friksi  maka tidak ada batas-batas energi.  Friksi 

inilah  yang  memberikan  keterbatasan  energi.  Maka,  memiliki  satukali 

pengertian   ini,  mengapa  manusia  masih  selalu  membawa  friksi  ke  dalam 

energi? Mengapa dia menciptakan friksi dalam gerakan ini yang kita namakan 

kehidupan ? Apakah energi murni, energi tanpa batas, sekedar sebuah ide bagi 

dia? Tak adakah kenyataan  itu?

Kita memerlukan energi tidak hanya untuk menghasilkan suatu revolusi 

total  dalam diri  kita  tetapi  juga  untuk  tujuan  penyelidikan,  untuk  melihat, 

untuk  bertindak.  Dan  sepanjang  ada  friksi  macam apapun  dalam sebarang 

hubungan kita, apakah antara suami dan isteri, antara manusia dan manusia, 

antara sebuah masyarakat dan lainnya, antara sebuah negara dengan lainnya, 

atau sebuah ideologi dan lainnya  − bila terdapat sebarang friksi di sisi dalam 

atau sebarang konflik  di  sisi  luar,  meskipun itu  boleh jadi  sangat  halus   − 

terdapat suatu penghamburan energi.
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Sejauh  ada  interval  waktu  antara  si  pengamat  dan  yang  diamati  ia 

menciptakan friksi dan karenanya terdapat penghamburan energi. Energi itu 

terhimpun pada titik tertinggi bilamana si pengamat adalah yang mengamati, 

dimana tidak ada jarak waktu sama sekali. Maka akan ada energi tanpa motif 

dan ia akan menemukan jalur tindakan yang dimilikinya karena kemudian si - 

aku sudah tidak ada.

Kita membutuhkan energi  dalam jumlah luar  biasa untuk memahami 

kekacauan  dimana  kita  hidup,  dan  perasaan,  "Saya  harus  mengerti," 

menimbulkan vitalitas untuk menemukan. Tetapi menemukan, mencari, yang 

berarti waktu, bagaimana telah kita mengerti, yang bertahap tak mengkondisi 

pikiran, itu bukan suatu cara. Waktu bukan suatu cara. Apakah kita tua atau 

muda  itu  adalah  sekarang dimana  seluruh  proses  kehidupan  dapat 

ditumbuhkan dalam suatu dimensi yang berbeda. Mencari kebalikan dari apa 

adanya  adalah  bukan  cara  sama  sekali,  tidak  juga  disiplin  buatan  yang 

ditentukan oleh suatu sistem, seorang pengajar, seorang ahli filsafat atau tokoh 

kebatinan   − itu semua begitu sangat kekanak-kanakan. Bila kita merealisasi 

hal  ini,  kita  tanyakan  pada  diri  sendiri  apakah  mungkin  untuk  menerobos 

keterkondisian yang menjadi beban berabad-abad  secara seketika dan tidak 

masuk ke dalam keterkondisian yang lain  −  menjadi bebas, sehingga pikiran 

dapat  menjadi  baru sama sekali,  peka, hidup, sadar,  bersemangat,  memiliki 

kemampuan? Itulah persoalan kita. Tidak ada persoalan yang lain karena jika 

pikiran  menjadi  baru  ia  dapat  menangani  persoalan  apapun.  Hanya  itulah 

pertanyaan yang harus kita ajukan pada diri kita.

Tetapi  kita  tidak menanyakan.  Kita  ingin  diberitahu.  Salah  satu  dari 

sesuatu yang paling aneh dalam struktur kejiwaan kita bahwa kita semua ingin 

diberitahu, karena kita adalah hasil propaganda puluhan ribu tahun. Kita ingin 
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agar  pikiran  kita  sesuai  dan  dibenarkan  oleh  orang  lain,  sedangkan 

mengajukan  suatu  pertanyaan  adalah  menanyakan  hal  itu  pada  diri  anda 

sendiri. Apa yang saya katakan hanya memiliki nilai sangat kecil. Anda akan 

melupakannya  pada  saat  anda  melemparkan  buku  ini,  atau  anda  akan 

mengingat  dan  mengulang  kalimat-kalimat  tertentu,  atau  anda  akan 

membandingkan dengan apa yang sudah anda baca di sini dengan sejumlah 

buku lain  −  tetapi anda tidak akan berhadapan dengan kehidupan yang anda 

miliki. Dan itulah seluruh persoalan  −  kehidupan anda, diri anda, kekerdilan 

anda,  kedangkalan anda,  kebrutalan  anda,  kekerasan anda,  kerakusan anda, 

ambisi anda, kenyerian sehari-hari anda dan derita yang tanpa akhir  −  itulah 

apa yang anda telah mengerti dan tak seorangpun di bumi atau di surga akan  

menyelamatkan anda darinya kecuali diri anda sendiri.

Memahami  segala  sesuatu  yang  berlangsung  dalam  kehidupan  anda 

sehari-hari, aktifitas anda sehari-hari  −  saat anda mengambil pena, saat anda 

bicara, saat anda keluar untuk pergi atau saat anda berjalan sendirian di hutan 

−  dapatkah anda dengan sekali tarik nafas, dengan sekali pandang, mengenal 

diri  anda  secara  sangat  sederhana  seperti  apa  adanya  anda?  Jika  anda 

mengetahui diri anda sendiri seperti adanya anda, kemudian  anda mengerti 

keseluruhan  struktur  dari  usaha  keras  manusia,  tipu  muslihatnya, 

kemunafikannya, serta pencariannya. Untuk melaksanakan hal ini anda harus 

jujur luar biasa terhadap diri anda sendiri di seluruh keadaan anda. Bila anda 

bertindak berdasarkan kepercayaan atau prinsip-prinsip  anda,  anda menjadi 

tidak jujur karena saat anda bertindak menurut apa yang anda pikirkan, anda 

berkeinginan menjadi diri anda bukan apa adanya anda. Adalah sesuatu yang 

brutal  untuk  memiliki  idealisme.  Jika  anda  memiliki  ideal  apapun, 

kepercayaan atau prinsip-prinsip,  anda mungkin  tak  dapat  memandang  diri 
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anda secara langsung. Maka dapatkah anda menjadi negatif secara lengkap, 

tenang dengan  lengkap,  tak  pernah memikir,   tidak pula  ketakutan,  segera 

hidup secara luar biasa, penuh kegairahan?

Keadaan pikiran yang sudah tak mampu lebih jauh untuk berusaha keras 

adalah pikiran yang sebenarnya religius, dan dalam keadaan pikiran itu anda 

mungkin  bertemu  dengan  sesuatu  yang  dinamakan  kebenaran  atau 

kesunyataan atau kebahagiaan atau Tuhan atau keindahan atau cinta. Sesuatu 

ini  tak  dapat  diundang.  Silahkan  dimengerti   bahwa itu  fakta  yang  sangat 

sederhana. Ia tak dapat diundang, ia tak dapat dicari,  karena pikiran begitu 

pandir, begitu kecil, emosi anda begitu bobrok, jalan hidup anda begitu kacau 

untuk kebesaran itu, sesuatu yang maha luas itu, untuk diundang ke dalam 

gubuk anda yang kecil, sudut kehidupan anda yang telah terinjak-injak dan 

diludahi.  Anda  tidak  dapat  mengundangnya.  Untuk  mengundangnya   anda 

harus  mengenalnya dan anda tidak mengenalnya.  Tidak jadi  masalah  siapa 

yang mengatakan itu, saat dia berkata " Saya tahu", dia sudah tidak tahu. Pada 

saat anda berkata bahwa anda sudah menemukannya maka anda sudah tidak 

menemukannya. Bila anda berkata bahwa anda pernah mengalaminya maka 

anda  sudah  tak  pernah  mengalaminya.  Itu  semua  adalah  seluruh  cara 

mengeksploitasi manusia lain, teman anda atau musuh anda.

Kemudian seseorang bertanya pada dirinya apakah mungkin mencapai 

sesuatu  hal  ini  tanpa  mengundang,  tanpa  mencari  atau  tanpa  eksplorasi  - 

sekedar hal itu terjadi seperti  udara dingin yang masuk ke dalam saat anda 

membiarkan jendela terbuka? Anda tidak dapat mengundang angin tetapi anda 

harus membiarkan jendela terbuka, bukan berarti bahwa anda sedang dalam 

suatu  keadaan  menunggu;  yaitu  bentuk  lain  dari  tipu  muslihat.  Itu  bukan 
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berarti anda harus membuka diri anda untuk menerima, itu adalah bentuk lain 

dari pikiran.

Tidak  pernahkah  anda  bertanya  pada  diri  anda  sendiri  bahwa  umat 

manusia kehilangan sesuatu hal ini? Mereka mempunyai anak-anak, mereka 

menikmati  seks,  kehalusan budi,  suatu kualitas untuk berbagi rasa bersama 

dalam perdagangan, dalam berkawan, dalam persahabatan, tetapi sesuatu ini  − 

mengapa mereka tidak mendapatkannya?  Tak pernahkah anda terkejut  dari 

sikap kemalasan pada saat anda sedang berjalan dengan diri anda sendiri pada 

sebuah jalan yang kotor, atau sedang duduk dalam bus, atau sedang liburan di 

tepi pantai, atau berjalan di hutan dengan banyak burung-burung, pepohonan, 

sungai kecil dan binatang hutan   − tak pernahkah hal itu menyebabkan anda 

bertanya  mengapa  manusia,  yang  telah  hidup  berjuta-juta  tahun,  tidak 

mendapatkan hal  ini,  bunga luar  biasa yang tak pernah layu? Mengapakah 

anda, sebagai umat manusia, yang begitu mampu, begitu pandai, begitu licik, 

begitu  bersaing,  yang  memiliki  teknologi  maha  hebat,  pergi  ke  angkasa, 

masuk ke bumi dan ke dalam laut, dan membuat otak-otak elektronik luarbiasa 

− mengapa anda tak mampu mendapatkan benda satu ini yang juga materi? 

Saya  tidak  tahu  apakah  anda  pernah  begitu  serius  menghadapi  persoalan 

mengapa hati anda kosong?

Apa yang akan menjadi jawaban anda jika anda mengajukan pertanyaan 

ini  pada  diri  anda   −  jawaban  anda  secara  langsung  tanpa  berdalih  atau 

kelicikan  apapun?  Jawaban  anda  akan  ada  hubungannya  dengan  intensitas 

dalam  mengajukan  pertanyaan  serta  urgensinya.  Tetapi   anda  tak  pernah 

bersemangat  tidak  pula  berminat,  dan  itu  karena  anda  tidak  mendapatkan 

energi,  energi  keadaan  bergairah   −  dan  anda  tidak  dapat  menemukan 

kebenaran apapun tanpa gairah  −  gairah dengan kemarahan di belakang hal 
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itu,  gairah dimana tidak ada keinginan yang disembunyikan.  Gairah adalah 

sesuatu yang agak menakutkan, karena jika anda memiliki  gairah, anda tak 

tahu kemana dia akan membawa anda.

Maka  ketakutan   barangkali  menjadi  penyebab  mengapa  anda  tidak 

pernah  mendapat  energi  dari  gairah  itu,  untuk  menemukan  bagi  diri  anda 

sendiri mengapa kualitas cinta ini hilang dalam diri anda, mengapa tak ada api 

di dalam hati anda? Jika anda sudah menguji hati dan jiwa anda dengan sangat 

dekat,  anda  akan  tahu  mengapa  anda  tidak  mendapatkannya.  Jika  anda 

bergairah  dalam  penemuan  anda  untuk  menemukan  mengapa  anda  tidak 

pernah mendapatkannya, anda akan tahu bahwa itu ada. Melalui  penolakan 

lengkap itu sendiri, yang merupakan bentuk tertinggi dari kegairahan, sesuatu 

itu  adalah cinta,  nampak keberadaannya.  Seperti  kerendahan hati,  anda tak 

dapat  membudidayakan cinta.  Kerendahan hati  menjadi  ada  bila  ada  suatu 

keakhiran total  dari  kesombongan   − kemudian anda tak akan pernah tahu 

apakah hal itu menjadi rendah hati. Seseorang yang tahu bahwa ia memiliki 

kerendahan  hati  adalah  seorang  manusia  yang  sombong.  Dalam cara  yang 

sama jika anda memberi pikiran anda dan hati anda, syaraf anda, mata anda, 

seluruh keadaan anda untuk mendapatkan cara hidup, untuk melihat apa yang 

ada secara aktual, dan pergi melewatinya, dan menolak secara lengkap, secara 

total,  kehidupan  anda  hidup  sekarang  ─  dalam  penyangkalan  luar  biasa 

terhadap  keburukan,  kebrutalan,  sesuatu  yang  lain  menunjukkan 

keberadaannya. Dan anda tak akan pernah tahu apapun akan hal itu. Seseorang 

yang tahu bahwa dia hening, seseorang yang tahu bahwa dia cinta, maka sudah 

tidak tahu apakah cinta itu atau apakah keheningan  itu.    

*****  
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