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Oleh  

I.B. Putu Suamba 

 

1. Pendahuluan 

Pada hari yang sangat penting ini, kita kembali berada di Pura Luhur Uluwatu, 

yang merupakan sebuah pura Sad Kahyangan, dan sekaligus pura Dang Kahyangan 

yang sangat kita sucikan. Hari ini adalah hari Suci Siwaratri, yaitu hari untuk 

melakukan Siwapuja yang jatuh pada Panglong Ping 14 Sasih Kapitu, Catur Dasi 

Kresnapaksa Maghamasa. Pelaksanaannya ditandai dengan pemujaan kepada Siwa, 

prinsip tertinggi alam semesta, Brata Siwaratri yang terdiri atas Jagra  (tidak tidur), 

Upawasa (puasa), dan Mona (Brata diam). Disamping itu, besok pagi secara khusus 

diadakan upacara menghaturkan persembahan (punya) kepada para pandita, yaitu 

bertepatan dengan Tilem Sasih Kepitu. Pemaknaan betapa pentingnya punya di 

dalam pendakian spiritual sebagai bagian dari Brata Siwaratri kiranya perlu 

mendapat perhatian kita semua sehingga upacara yajna yang terkesan selama ini 

sangat ritualistik mempunyai dimensi sosial kemasyarakatan yang menyentuh seluruh 

aspek kehidupan. Dengan demikian agama Hindu tidak hanya terkesan mengurusi 

masalah-masalah kerokhanian (niwrtti) tetapi juga keduniawian (prawrtti) 

 

 2.Wrata di dalam Siwaratri 

Wrata (brata) sebagai aspek etika ajaran agama Hindu banyak dibahas dalam 

kesusastraan berbahasa Sanskerta, seperti purana, wiracarita  dan di dalam khasanah 

kesusastraan Hindu di Indonesia yang berbahasa Kawi. Kitab-kitab yang tergolong 
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sasana, seperti Siwa Sasana, Wrati Sasana, Silakrama, Slokantara, Sasananing 

Aguron-goron dan lain-lain banyak mengulas mengenai wrata. Hal ini membuktikan 

bahwa wrata sangat penting sebagai fondasai pelaksanaan yoga. Vrta memberikan 

tuntutan kepada diri kita bagiamana sebaiknya mendisiplinkan diri kita yang penuh 

dengan konflik dan penderitaan. Dengan wrta diri kita dikondisikan sedemikian rupa 

sehingga menjadi kondusif untuk mengembangkan kesadaran diri yang lebih tinggi. 

Dari kesadaran yang sempit menjadi luas; dari kesadaran diri menjadi kesadaran 

kosmis. Wrata pun banyak jenisnya dan waktunya sangat beragam ada yang pendek 

ada yang panjang. Yang jelas dengan wrata kita menempa diri agar secara fisik dan 

mental tahan menghadapi cobaan-cobaan pikiran dan indria yang selalu ingin 

dipuaskan. Pelaksanaan wrata intinya mengendalikan atau mengurangi keterikatan 

indria-indria dengan objek-objeknya. Orang yang melaksanakan wrata disebut vrtti. 

Selama ini ada tiga wrata (brata) yang dikaitkan dengan Siwa Puja 

Siwaratri, yaitu  jagra (melek), upawasa (pantang makan-minum), dan mona (diam 

tidak berkata-kata). Yang paling diutamakan adalah jagra (melek) selama 36 jam 

mulai pagi hari pada panglong ke-14 sampai senja hari panglong ke-15 (Tilem) 

Kapitu ), sedangkan yang lainnya boleh dilakukan berdasarkan kemampuan. Mona 

dan Upavasa dilaksanakan selama 24 jam, mulai pagi hari panglong ke-14 sampai 

pada pagi hari panglong ke-15 (Tilem)
2
. Maka wrata itu pun diklasifikasikan 

menurut tingkatannya, yaitu tingkat uttama melaksanakan jagra, upavasa dan mona 

brata; tingkat madya melaksanakan jagra dan mona brata; dan nista jagra saja. 

Jadi, jagra merupakan unsur yang paling dipentingkan. Sarana upakara banten pun 

mengikutinya
3
.   

 Di dalam teks Siwaratrikalpa, salah satu teks utama yang dijadikan dasar 

pelaksnaan Siwaratri juga disebutkan agar pagi harinya setelah jagra semalam suntuk 

yang melaksanakan Siwa Puja Siwaratri melaksanakan atau menghaturkan dana-

                                                 
2
 IBG. Agastia. Siwa Smreti. Denpasar: Yayasan Dharma Sastra, 2003, hal. 57. 

3
 Mengenai sarana upacara dan tata cara pelaksanaan Brata Siwaratri lihat  Drs. IB. Wijaya Kusuma. “Tatacara 

pelaksanaan Upacara Siwaratri”, Materi Bahasan Paruman Sulinggih Propinsi Bali tahun 1995 oleh Proyek 
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punya kepada pendeta. Ri moksa nikanang kulem ri teka ning rahina masunga 

dana ring sabha/ suwarna-Siwalingga dana ri mahadwija parasusila wedawit/ 

asing lwira nikang dating sungana dana sakawasa hayo jugatulak/ teher 

kaluputeng turu ri rahinanya sagawaya hayo kurang tutur//  (Ketika malam sudah 

berlalu dan menjelang pagi hari patut memberikan dana-punia pada tempat tertentu; 

“Siwalinnga” dari emas dipersembahkan kepada sang pendeta utama; setiap orang 

yang datang patut diberikan dana-punia sesuai dengan kemampuan dan jangan sekali 

ditolak; dilanjutkan dengan tidak tidur pada siang harinya dan jangan bekerja tanpa 

kesadaran). Keutamaan brata ini disebutkan:  Huwus pwa katekan prasiddha 

mangulah brata winuwusaken tekap mami/ kasor saphala ning mayajna-tapa-

dana nguni-uni-n atirtha de nika/ ri purwa ni dadinya yadyapi sahasra niyuta ya 

mamuktya pataka/ tathapi ya hilang tekap ning umulah brata saphala 

Siwadisarwari// (Setelah mereka berhasil melaksanakan “brata” sesuai dengan 

ajaran-Ku; pahala “yajna” tapa amal kebajikan terlebih lagi melaksanakan 

tirthayatra dikalahkan olehnya; dalam penjelmaannya kembali walaupun seribu 

hingga sejuta kali ia menemukan sengsara; namun bagi orang yang melakukan “Brata 

Siwaratrikalpa” akan terbebas dari semua penderitaan itu
4
. Betapa janji Siwa kepada 

pengikut ajarannya yang taat akan memberikan anugrah (anugraha) yang demikian 

besar. Lubdhaka yang melakukannya secara kebetulan, artinya tidak dilandasai oleh 

kesadaran atas signifikansi wrata Siwaratri telah mampu membawa dirinya bersatu 

dengan Siwa di Siwa Loka. Kisah ini tentu dapat dijadikan semacam pendorong, 

inpsirator bagi kita semua melaksanakan wrata Siwaratri.  

 3.Wrata dalam  Kesusastraan Weda 

Di dalam teks-teks berbahasa Sansekerta, dikatakan dana merupakan bagian 

dari wrata. Prof. Kane  menjelaskan makna dan signifikansi „vrta‟ dan menyatakan 

turunan dan perkembangan semantik kata “vrta” telah menimbulkan banyak 

kontroversi. Kata „vrta‟ diturunkan dari akar kata „vr‟ artinya memilih dan dapat juga 

                                                 
4
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berarti (i) keinginan, perintah, hukum, tata laksana; (ii) sikap patuh, penurut, 

pelayanan; (iii) wilayah; (iv) tatanan, urut-urutan teratur, wilayah; (v) pemanggilan, 

kantor, aktivitas kebiasaan, (vii) pelaksaaan tapa atau religi atau pantangan, sumpah, 

kerja suci, (viii) sumpah secara umum, tujuan pasti dan (ix) makna-makna lain yang 

khusus.
5
 Ide wrata menurut Kane mempunyai tempat yang signifikan di dalam masa 

Weda. Di dalam Rg-Weda, wrata merupakan hukum atau aturan-aturan yang 

diletakkan oleh dewa-dewa. Di dalam kitab-kitab Brahmana dan Upanisad, wrata 

digunakan di dalam pengertian (i) sumpah atau pantangan seperti pantangan makanan 

atau tindakan sebagai sumpah religius, dan (ii) makna khusus dimaksudkan untuk 

keberlanjutan ketika sesorang terlibat di dalam ritus agama. Yaska di dalam Nirukta-

nya  memberikan makna ini.. Pada zaman Brahmana, kata „wrata‟ digunakan di 

dalam pengertain kedua yang diturunkan dari makna „kewajiban religius‟, yaitu (i) 

pola perilaku (Aitereya Brahmana VIII.28) dan (ii) upawasa, yaitu tindakan melek 

di dekat api Garhapatya atau berpuasa bagi orang yag melakukan yajna (Aitereya 

Brahmana VII.2).  

 Kitab-kitab Purana membahas lima atau sepuluh topik (pancalaksana atau 

dasalaksana), yaitu penciptaan, pralaya dan penciptaan kembali, geneologis 

kedewataan, siklus Manu, geneologis raja-raja, cara-cara hidup, inkarnasi dewa-dewa, 

emansipasi akhir, jiva dan Brahman. Di luar topik di atas  mereka membahas hal-hal 

seperti dana, mahadana, wrata, tirtha (tempat-tempat suci), sraddha (ritual 

menghormati leluhur), seni dan arsitektur, ikonografi, dsb.  Hal-hal tersebut 

disampaikan secara mitilogis dan melalui legenda.
6
 

 Prof. Kane  mengatakan bahwa wrata menyangkut beberapa hal seperti mandi 

(snana), penyalaan api (homa), pemujaan (puja) terhadap dewa kepada mana wrata 

dialamatkan, puasa (upavasa), memberi makan kepada brahmana, gadis atau wanita 

yang belum kawin atau bagi orang miskin dan malang, pemberian (dana) dan aturan-

                                                 
5
 Kane P.V., “Wrata-s….” dikutip oleh Dr. (Smt) Alka. Bakre dalam Religion in Social Flux ( As Seen in the 

Main Purana-s) diterbitkan oleh Eastern Book Linkers, Delhi, 1998, hal. 211. Prof. Kane P.V. juga menulis 

History of Dharmasastra (lima vol.) yang diterbitkan oleh Bhandarkar Oriental Research Institute, Pune. 
6
 S.G. Kantawala. Legends in Puranas. New Delhi: Rashtriya Sanskrit Sansthan, 1995, hal.2. 
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aturan selama masa wrata.
7
  Dengan demikian pemberian (dana) merupakan sebuah 

wrata yang dilakukan kepada yang patut menerimanya, yaitu brahmana atau 

pandita atau vipra. Tidak hanya kepada pandita melainkan kepada orang-orang yang 

dianggap lemah atau bernasib malang yang patut mendapatkan pertolongan. Wrata 

tidak hanya wajib dilakukan tetapi menjadi bagian integral dari wrata Siwaratri. 

Siwaratrikalpa karya Mpu Tanakung dengan jelas menyebutkan perbuatan 

menghaturkan dana-punya kepada pandita dan masyarakat umum yang patut 

menerimanya. Perbuatan ini lebih sederhana bisa dilakukan oleh siapa saja sehingga 

lebih merakyat dibandingkan dengan melakukan ritual yajna yang terikat oleh aturan-

aturan yajna. Dengan pelaksanaan dana agama dirasakan lebih menyentuh hati 

masyarakat luas sehingga semakin terasa signifikansinya. 

 Pentingnya menghaturkan dana-punya kepada pandita atau brahmana  atau 

wipra beserta istri atau guru ditekankan sekali oleh kitab-kitab purana; mulai dari 

dana yang sifatnya sederhana hingga  yang lebih besar, misalnya air, pakaian, tempat 

tidur, sandal, payung, camara, kasur, bantal, buah-buahan, hingga patung perak, 

patung emas, emas, daksina, sapi.
8
 Pemberian dana kepada brahmana yang akhli di 

dalam Weda dipandang sebagai tindakan yang lebih terpuji dan memberikan phahala 

yang tinggi.
9
 Dana-dana ini tidak hanya bernilai mahal secara material namunjuga 

bisa murah sehingga siapa saja dapat melakukannya. Melalui perbuatan 

mempersembahkan dana ini, aspek-aspek ritual yajna mendapatkan sentuhan-

sentuhan sosial kemasyarakayatan di dalam mewujudkan jagaddhita. Kesejehateraan 

sosial merupakan landasan menapakati kehidupan spiritual mengejar cita-cita 

tertinggi, yang disebut nishreya atau nivrtti kedharman. Aspek-aspek artha dan 

kama dapat diwujudkan melalui prawrtti marga sementara moksa melalui nivrtti 

marga. 

                                                 
7
 Dr. (Smt) Alka. Bakre Religion in Social Flux (As Seen in Main Puranas), Delhi: Eastern Book Linkers, hal 

212-3. 
8
 Ibid. hal. 227. 

9
 Sabara pada Purvamimmamsasutra oleh Jaimini, IV. 2.27.28. 
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 Pelaksanaan Siwa Puja dalam Siwaratri terasa semakin tahun semakin meluas 

dan mendapatkan pemaknaan yang lebih dalam. Jika dulu Siwa Puja Siwaratri masih 

dilakukan pada kalangan terbatas sekarang, dengan memahami signifikansinya, puja 

ini telah meluas baik di kota-kota maupun di desa-desa adat. Kondisi ini tentu suatu 

hal yang menggembirakan apalagi generasi muda, pelajar dan mahasiswa semakin 

banyak terlibat. Pemahaman terhadap wrata Siwaratri selama ini masih kepada tiga 

vrta disebutkan di atas. Melihat acuan yang ada baik di dalam kitab-kitab purana 

yang terkai dengan Siwaratri maupun kitab kitab berbahasa Kawi, antara lain 

Siwaratrikalpa gubahan Mpu Tanakung disebutkan di atas memperlihatkan bahwa 

pemberian dana-punya juga merupakan sebuah wrata yang intergral di dalam Siwa 

Puja Siwaratri. 

 Pemaknaan ajaran agama Hindu yang menekankan pada aspek ritual terasa 

aspek-aspek sosial kemasyarakatannya sedikit disentuh walaupun pemikiran itu telah 

dimulai, yaitu bagaimana membawa ajaran agama yang abstrak tersebut bisa 

menyentuh masyarakat yang serba kekurangan yang tidak akan tertarik dengan hal-hal 

spiritual. Svami Vivekananda, misalnya memperkenalkan Wedanta Praktis 

(Practical Wedanta), yaitu mengimplementasikan ajaran-ajaran Wedanta (monisme) 

yang abstrak menjadi aksi sosial yang nyata, yang dapat dirasakan langsung oleh 

masyarakaat luas terutama kepada mereka yang bernasib malang atau tidak beruntung. 

“Melayani orang lain adalah pada prinsipnya adalah menyembah Tuhan” (Serving 

others is worshipping God) merupakan moto utamanya.
10

 Ini merupakan aksi nyata 

membawa konsep Advaita yang ada di asrama-asrama yang ditekuni oleh 

sekelompok orang ke luar asrama, ke tengah-tengah masyarakat luas. Tindakan ini 

merupakan sebuah pemberian dana dalam bentuk pengetahuan dan tindakan. Ini pula 

sebuah wrata, yaitu tindakan pengendalian terhadap indria dari keinginan memiliki 

materi maupun non material yang dapat membelenggu sang diri. Ketakmelekatan 

(vairagya) menjadi sasaran setiap wrata, termasuk wrata Siwaratri. 
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 Lihat IB. Putu Suamba, “Svami Vivekananda: Daridra-Narayana” dalam Cintamani No.06/Juni Th. 2002 
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 4.Papa dan Punya 

Dalam pada itu adalah tutur yang dapat menguasai  aturu (tidur). Orang yang 

aturu (tidur) menjadi lupa (lupa) yang dapat membawa ke ke-papa-an
11

. Orang yang 

tidak tidur disebut atutur. Atutur juga berarti atanghi. Kitab Wrhaspati-tattwa 

menyebutkan: “Ikang raga tar pegat irikang janma manusya, panganturu ya 

wisesakenya alawas pwa ya makawisesa ng pangan turu, ksaya tekang cetana 

kasedek dening tamah, apan jatinikang mamangan menak turunya, ikang turu 

magawe lupaning atma, lupa pwekang inabhyasanya, gatinya denikang wuk 

turu…” [ nafsu dan keinginan tak pernah putus dalam diri manusia sehingga manusia 

mengutamakan makan dan tidur, kesadaran manjadi lenyap karena dikuasai oleh 

kenafsuan, kemalasan dan keserakahan, karena orang yang suka makan juga suka 

tidur, tidur menyebabkan Atma lupa pada hakikat dirinya, karena dikuasai oleh 

kegemaran tidur …]. Orang yang dibelenggu oleh turu (tidur) dan sehingga lupa 

itulah yang disebut orang papa sebagai kebalikan dari punya. Oleh karena itu lontar 

Wrhaspati-tattwa lebih lanjut menjelaskan bahwa “Ndya teka luputa ring papa, 

matangnyan lepasa sakeng papa neraka” [bagaimana seseorang dapat lepas dari 

papa sehingga terbebas pula dari papa-neraka]. Sanghyang Siwa dalam kitab 

tersebut menjelaskan: “Yan matutur ikang Atma ri jatinya (kalau sadar Sanghyang 

Atma pada hakikat dirinya].  Kekawin Arjuna Wiwaha mengungkapkan, “…sang 

saksat metu yan hana wwang amuter tutur pinahayu”  

[ yang nyata-nyata ke luar kalau ada orang yang memutar kesadaran suci (tutur) ke 

jalan yang benar]. Dengan demikian Atma tetap tak  terlekati oleh indria-indria 

dengan objek-objeknya sekalipun seseorang masih hidup di dunia ini. Ibarat bunga 

teratai yang tetap murni, bersih dan suci sekalipun ia hidup di tengah-tengah lumpur. 

 Istilah tutur (bahasa Kawi) juga berarti smerti (ingat) dalam bahasa 

Sansekerta. Pendapat ini pernah disampaikan oleh Zoetmulder.(1982). Mpu Kanwa 

dalam Arjuna Wiwaha mengatakan, “Yan langgeng ikang Siwa smerti dating 
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 Penjelasan makna ‘papa’, ‘naraka’ dan ‘punya’ lihat IBG. Agastia, “Papa-Naraka” dalam kolom Siwa-

Buddha Tattva pada Cintamani No. 02/ Th. I/Pebruari 2002. 
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sredha Bhatara swara” [kalau tetap kukuh senantiasa ingat kepada Hyang Siwa 

tentu Beliau akan memberikan anugrah]. Sementara karya lain menyebutkan, 

“Gumengo Siwa smerti nahan karaning anemu ng prayojana” [menuruti dan 

melaksanakan pemusatan pikiran kepada Hyang Siwa adalah penyebab mencapai 

tujuan.]. Tetapi di pihak lain menurut Van der Tuuk, istilah smerti maupun tutur 

mengandung unsur-unsur dasar yang sama:  kewibawaan untuk mengajarkan sesuatu 

yang dihafalkan oleh si murid. Sementara Haryati Soebadio dalam bukunya 

Jnanasiddhanta menyatakan tutur berarti pelajaran dogmatis yang diteruskan 

kepada murid-murid yang memenuhi syarat
12

. 

 Yang jelas tutur tetap dijadikan suluh (obor) kesadaran dalam kehidupan 

sehari-hari, tidak hanya ingat pada saat melaksanakan pe-jagra-an dalam Siwaratri. 

Suluh-tutur ini hendaknya dipegang teguh kemana pun kita melangkah agar jalan 

hidup tetap terterangi. Pada malam yang paling gelap ini, suluh-tutur dinyalakan, 

kesadaran diputar berdasarkan kerinduan yang mendalam menemui titik terang sang 

sangkan paraning sarat (penyebab segala yang ada). Setidaknya, malam ini dapat 

dijadikan semacam momen introspeksi diri, melihat kembali sang diri yang 

sesungguhnya bukan badan wadag ini. Melihat masa lalu untuk menapaki hari esok 

yang lebih cerah. Hidup senantiasa berproses dari avidya (kegelapan) ke widya 

(terang), dari asat (berubah) ke sat (langgeng), dari asuri (sifat keraksasaan) ke daiwi 

(sifat kedewataan). Di sinilah tutur terasa signifikansinya.  Dengan tutur sang diri 

menjadi jagra, mengerti tentang hakikat dirinya bahwa sesungguhnya diri kita adalah 

kesadaran eternal itu sendiri. Wrata terlaksana karena jagra dan wrata dimaksudkan 

untuk mencapai ke-jagra-an tersebut.  

 

5.Penutup 

Pelaksanaan Siwa Puja dalam Siwaratri dilandasi oleh sumber-sumber sastra 

baik berbahasa Sanskerta maupun Kawi. Lubdhaka, seorang papa berhasil mencapai 

dan bersatu dengan Siwa karena keutamaan brata-nya yang dilaksanakan pada 
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 Lihat Haryati Soebadyo. Jnanasiddhanta, Jakarta: Jambatan, hal. 3. 
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Siwaratri. Pelaksanaan Siwa Puja Siwaratri tidak lepas dari wrata, yaitu jagra, 

upawasa dan mona brata sebagai landasan yoga. Karena wrata-nya, Laubdhaka 

mendapatkan punya yaitu bersatu dengan Siwa. Kitab-kitab purana mengatakan 

dana merupakan bagian dari wrata. Dengan wrata aspek-aspek sosial kemasyarakat 

ajaran Hindu  menjadi lebih merakyat dan meluas sehingga dirasakan signifikansinya 

oleh masyarakat luas.  Yang diperlukan sekarang memperluas kesadaran jagra 

menjadi kesadaran dana-punya. 

Kita bisa mulai dari yang sederhana, dengan saudara-saudara kita ayng ada di 

sekitar kita. Asalkan ada kemauan yang dilandasi oleh niali-nilai Brata Siwaratri 

mempersembahkan punya kepada yang patut menerimanya bukanlah tindakan yang 

sulit. Perlu latihan  dan ketatapan hati.  

Kami akhiri Dharma Wacana ini dengan suatu harapan kiranya hal-hal tadi 

bisa dijadikan renungan manakala kita melaksanakan Siwapuja dalam Siwaratri. 

Mudahan ada manfaatnya. 

Denpasar, 20 Januari 2004. 

 

                              

 

 

 

 

 

 


