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Meditasi Vipassana yang sudah dilepaskan dari doktrin-doktrin Buddhisme saya namakan sebagai 

Meditasi Post-Vipassana. Sedangkan Meditasi atau Kontemplasi Mistik Kristen yang sudah 

dilepaskan dari doktrin-doktrin Kristen saya namakan Meditasi atau Kontemplasi Post-Mistik 

Kristen. 

 

Meditasi Vipassana yang sudah dilepaskan dari doktrin-doktrin Buddhisme ini—juga dogma agama-

agama dan doktrin-doktrin intelektual dari praktisinya—bisa memperkaya dan memperkuat akar 

religiositas dalam tradisi di mana para praktisinya berasal, bahkan bisa membawa para praktisinya 

melampaui batas-batas cakrawala religiositas dari tradisi religiusnya sendiri.  

 

Tulisan ini adalah upaya awal untuk menunjukkan titik singgung praksis kesadaran Post-Vipassana 

dan praksis keheningan Post-Mistik Kristen. Dari tulisan ini akan tampak bahwa Meditasi Post-

Vipassana bukan hanya tidak bertentangan dengan religiositas kekristenan, tetapi juga bisa 

memperkuat akar-akar kekristenan dan bahkan melampaui batas-batas pengalaman religius 

kekristenan.  

 

Vipassana dan Post-Vipassana 

 

Vipassana dalam tradisi Buddhist Theravada merupakan praktik kesadaran yang ditujukan untuk 

melenyapkan keserakahan (lobha), kebencian (dosa), dan kegelapan batin (moha), yang semuanya 

merupakan akar sebab dari dukkha, sehingga tercapai pembebasan dari kelekatan pada jasmani dan 

batin (nama-rupa); dan pembebasan itu disebut Nibbana. 

 

Tujuan tersebut dicapai di masa depan dengan pengerahan daya-upaya (viriya), pengerahan 

konsentrasi pada objek utama secara maksimal, sehingga tercapai berbagai pencerahan (nyana), dan 

akhirnya tercapai pembebasan (nibbana). 

 

Meskipun tujuannya sama, yaitu pembebasan dari dukkha atau mencapai nibbana, terdapat banyak 

teknik Vipassana menurut tradisi guru-gurunya. Kebanyakan tuntunan Vipassana masih sangat 

                                                           
1
 Tulisan ini dibuat dalam rangka menyambut ulang tahun ke-60 Bhante Sri Pannyavaro Mahathera dan ulang tahun 
kebhikkhuan-nya ke-37 pada tahun 2014. 

2
 Penulis adalah seorang Imam Jesuit yang ditahbiskan tahun 1999 dan kini tinggal di Jakarta. Belajar meditasi Sadhana 

tahun 1984, Meditasi dan Kontemplasi Ignatian tahun 1989, Vipassana di Sri Lanka tahun 2006, Zen di India tahun 2007, 
Meditasi Mengenal Diri tahun 2007, dan mengajarkan Meditasi Tanpa Objek mulai 2008 hingga sekarang. Beberapa buku 
karyanya: Revolusi Batin Adalah Revolusi Sosial (Kanisius 2009), Meditasi sebagai Pembebasan Diri (Kanisius 2010), Titik 
Hening Meditasi Tanpa Objek (2011), Pencerahan: Kebenaran, Cinta dan Kearifan Melampaui Dogma (Kanisius 2013). 
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dipengaruhi oleh doktrin-doktrin Buddhisme, dengan rujukan utama Sattipatthana Sutta. Tuntunan 

dan praktik kesadaran Vipassana yang masih terikat pada doktrin-doktrin Buddhisme saya namakan 

sebagai “Vipassana Tradisional”. Termasuk Vipassana Tradisional adalah hampir semua aliran 

Vipassana yang kita kenal, yaitu Vipassana versi Mahasi Sayadaw, Ajahn Chah, Dipa Ma, dan S.N. 

Goenka.  

 

Berbeda dengan Vipassana Tradisional, tuntunan dan praktik kesadaran Vipassana yang dilepaskan 

dari doktrin-doktrin Buddhisme, saya namakan Post-Vipassana atau Vipassana Murni.  

 

Disebut Vipassana Murni karena tuntunan dan praktik Vipassana sudah dilepaskan dari doktrin-

doktrin Buddhisme. Rujukan yang dipakai adalah tuntunan Vipassana yang diajarkan oleh Sang 

Buddha Gautama kepada Bahiya. Dalam Bahiya Sutta, Sang Buddha Gautama tidak mengajarkan 

“doktrin Buddhisme”, melainkan vipassana secara murni tanpa dilandasi doktrin apapun.3 

 

Disebut Post-Vipassana, karena secara metodologi praktik Post-Vipassana berbeda secara mendasar 

dengan praktik Vipassana Tradisional. Dalam Post-Vipassana, pembebasan dari dukkha atau 

pencapaian nibbana yang berarti berakhirnya konsep diri (atta) secara radikal, tidak diletakkan 

sebagai tujuan di masa depan, tetapi sebagai praksis aktual saat ini.  

 

Dengan kata lain, sebagai praksis aktual, tujuan Post-Vipassana adalah sadar (sati; choiceless 

awareness) secara terus-menerus terhadap fenomena jasmani dan batin pada saat munculnya, dari 

saat ke saat, sekarang dan di sini, hingga terjadi transformasi batin yang hanya bisa didekati melalui 

saat ini. Secara lebih tegas bisa dikatakan bahwa dalam Post-Vipassana tidak terdapat tujuan di masa 

depan dan tidak ada teknik atau metode untuk mencapainya; tidak terdapat pengerahan daya-upaya 

(viriya), dan bukan praktik berkonsentrasi pada objek utama. 

 

Meditasi Mengenal Diri (MMD) yang diajarkan oleh dr. Hudoyo Hupudio, MPH sejak awal tahun 

2000-an di Indonesia adalah satu-satunya aliran Post-Vipassana atau Vipassana Murni yang saya 

kenal.4 Sepengetahuan saya, tuntunan Vipassana yang diajarkan Bhante Sri Pannyavaro Mahathera, 

terutama sejak kurang lebih 7 tahun belakangan ini, agaknya lebih dekat dengan Post-Vipassana atau 

Vipassana Murni daripada Vipassana Tradisional. 

                                                           
3
 Bahiya bukanlah seorang pertapa, bukan bhikku murid Sang Buddha, dan selama hidupnya tidak pernah mendengar 

doktrin Buddhisme. Ia mencapai pembebasan terakhir (kearahatan) seketika begitu mendengar tuntunan Vipassana dari 
Sang Buddha. Berikut kutipan Bahiya Sutta: “Kalau begitu, Bahiya, engkau harus berlatih demikian: berkaitan dengan apa 
yang terlihat, hanya ada yang terlihat. Berkaitan dengan apa yang terdengar, hanya ada yang terdengar. Berkaitan dengan 
apa yang tercerap, hanya ada yang tercerap. Berkaitan dengan apa yang teringat, hanya ada yang teringat. 
Demikianlah engkau harus berlatih. Bila bagimu hanya ada yang terlihat berkaitan dengan apa yang terlihat, hanya ada yang 
terdengar berkaitan dengan apa yang terdengar, hanya ada yang tercerap berkaitan dengan apa yang tercerap, hanya ada 
yang teringat berkaitan dengan apa yang teringat, maka, Bahiya, tidak ada engkau sehubungan dengan itu. Bila tidak ada 
engkau sehubungan dengan itu, maka tidak ada engkau di situ. Bila tidak ada engkau di situ, maka engkau tidak ada di sini, 
atau di sana, atau di antara keduanya. Inilah, hanya inilah, akhir dukkha.” (Udana 1.10) 
 
4
 Meditasi Mengenal Diri (MMD) adalah Meditasi Vipassana Murni yang sesungguhnya dimaksud oleh Sang Buddha 2.500 

tahun yang lalu dan yang diilhami oleh praktik meditasi Jiddu Krishnamurti pada abad ke-20. MMD ini diajarkan sejak 
awal tahun 2000 oleh pendirinya dr. Hudoyo Hupudio, MPH. Informasi dan diskusi tentang MMD bisa dilihat di sini 
http://meditasi-mengenal-diri.org. 

http://meditasi-mengenal-diri.org/
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Bhante Pannyavaro tentu saja tidak pernah menggunakan istilah Post-Vipassana atau Vipassana 

Murni. Tetapi esensi dari istilah tersebut saya tangkap dari berbagai kesempatan perjumpaan pribadi 

dengan beliau dan juga saya temukan dalam ceramah-ceramah Dhammanya, seperti kutipan berikut 

ini: 

“Di dalam Meditasi Vipassana, ajaran/konsep tentang SILA tidak relevan lagi, karena sudah tercakup 

dalam SADAR-ELING. Berbeda dengan ajaran semua agama--termasuk Agama Buddha-- mengatasi 

pikiran buruk bukan ditolak dan dilawan dengan pikiran baik, melainkan cukup disadari saja, tanpa 

ditolak.” 5 

 

“Sebenarnya cara yang baik untuk mengatasi hal-hal yang mengganggu pikiran … adalah dengan 

menyadari pada saat timbul pikiran…Tidak usah dilawan dengan dalil agama, tidak usah dicarikan 

alasan filosofis; dengan disadari, maka hal itu akan hilang sendiri. Ketegangan itu akan berhenti, 

ganjalan itu akan berhenti. Tetapi, nanti bisa muncul kembali karena kadar kelekatan, kelengketan 

itu cukup kuat… Kalau penyesalan itu muncul kembali, kemudian diikuti dengan penderitaan, 

dengan ketegangan, maka sadari kembali. Dalam bahasa daerah disebut: 'eling’ kembali. Saat kita 

sadar, saat kita eling, itu akan berhenti.” 6  

 

Bagi Bhante Pannyavaro, istilah Vipassana atau Post-Vipassana barangkali tidak penting; yang 

terpenting adalah bagaimana praktik kesadaran tersebut dijalankan. Namun demikian, pembedaan 

istilah tersebut bagi saya mempertegas apa esensi dari “kesadaran Post-Vipassana” atau “kesadaran 

Vipassana Murni”, yang bersifat universal, bisa dipraktikkan oleh Buddhist maupun non-Buddhist, 

dan bebas dari doktrin-doktrin Buddhisme.  

 

Esensi dan Akhir Perjalanan Mistik Kristen 

 

Kesadaran Post-Vipassana menolong saya untuk memahami lebih tegas apa esensi dari perjalanan 

mistik Kristen dan menolong secara lebih baik bagaimana merealisasikan akhir perjalanan mistik 

Kristen dari saat ke saat, sekarang dan di sini.  

 

Kata kunci dalam praksis aktual Post-Vipassana atau Vipassana Murni adalah “kesadaran” 

(“keelingan”, “choiceless awareness”); sedangkan kata kunci dalam praksis Mistik Kristen adalah “doa 

hening” (“prayer of quiet”) atau “keheningan kontemplasi” (“contemplative silence”), “keheningan 

mistik” (“silentium mysticum”) atau cukup disebut dengan “keheningan” (“silence”). 

 

Pada umumnya, orang memahami bahwa tujuan akhir dari perjalanan mistik Kristen adalah 

mencapai penyatuan diri dengan Tuhan (mystical union). Tujuan tersebut dicapai dengan melewati 

                                                           
5
 Sri Pannyavaro Mahathera, Ceramah Dhamma di Solo 2007. 

6
 Wejangan Sri Pannyavaro Mahathera pada penutupan Retret MMD Seminggu di Vihara Mendut, 1 Januari 2009; dimuat 

dalam buku VIPASSANA – BHAVANA, MEDITASI MENGENAL DIRI, Bab 3 dengan judul “Kesadaran Itu Membebaskan”, 
Suwung 2009. 
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terlebih dahulu tahap pemurnian (purification) dan penerangan atau pencerahan (illumination). 

Ketiga tahap tersebut dilalui secara tumpang tindih, bukan secara linear. 

 

Hampir semua literature mistik Kristen berbicara hanya dalam tiga kerangka mistikal ini, baik dari 

tradisi katafatik maupun apofatik.7 Hanya Bernadette Roberts yang secara jelas dan tegas melihat 

dari pengalaman mistikalnya, bahwa akhir perjalanan mistik Kristen bukanlah penyatuan diri 

dengan Tuhan, melainkan berakhirnya diri secara total dan bersifat menetap. Orang seperti 

Bernadette Roberts saya masukkan dalam kelompok Post-Mistik Kristen.8  

 

Berkaca dari perspektif pengalaman tanpa-diri sebagai akhir perjalanan Post-Mistik Kristen, kita bisa 

memetakan secara lebih baik esensi dari seluruh perjalanan mistik Kristen.  

 

Dalam perjalanan mistik Kristen, proses pemurnian (purification) tidak lain adalah proses 

pembebasan diri dari ego sebagai pusat hidup yang digantikan oleh “pusat ilahi” atau “titik hening” 

atau Tuhan. Bernadette Roberts tidak berbicara secara lebih khusus tentang proses-proses purifikasi, 

tetapi topik purifikasi—dan kaitannya dengan penyatuan dengan Allah—sudah menjadi topik kajian 

dari banyak mistik Kristen, di antaranya adalah Pseudo-Dionysius (abad 5), Meister Eckhart (1260-

1328), penulis The Cloud of Unknowing (abad 14), Teresa Avila (1515-1582), Theresa Lisieux (1873-1897), 

Johanes Salib (1542-1591), termasuk Ignatius Loyola (1491-1556). 

 

Penulis The Cloud of Unknowing, seorang anonim Inggris, misalnya, menyebut terdapat dua jalan 

purifikasi, yaitu “purifikasi aktif” dan “purifikasi pasif”. Purifikasi aktif adalah segala usaha untuk 

membebaskan diri dari dosa melalui usaha-usaha aktif seperti laku tapa, matiraga, penyangkalan 

diri, dan pengakuan dosa. Menurutnya, cara-cara tersebut belum akan mencabut akar kedosaan 

tanpa orang masuk ke dalam “keheningan kontemplasi” atau “”keheningan mistik” sebagai jalan 

purifikasi pasif.9 

                                                           
7
 Dalam tradisi Kristen, pada umumnya terdapat dua jalan besar dalam mendekati Tuhan, yaitu jalan katafatik (disebut 

pula jalan positif, via affirmativa, kataphatic theology) dan jalan apofatik (disebut pula jalan negative, via negativa, 
apophatic thelogy). Dalam tradisi katafatik, Allah dikenal melalui afirmasi: Allah adalah ini dan itu—misalnya Allah adalah 
cinta; dalam tradisi apofatik, Allah dikenal paling baik dengan negasi: Allah bukan ini dan bukan itu—misalnya Allah 
adalah bukan cinta dan bukan benci.  

8
 Bernadette Roberts (lahir 1931) adalah seorang perempuan Amerika dari keluarga Katolik yang taat. Selama hidupnya 

tidak pernah belajar Vipassana atau meditasi cara Timur. Ia sudah menyukai keheningan sejak kecil dan selepas remaja 
masuk Biara Kontemplatif Karmel. Pada usia 25 tahun, ia mengalami apa yang pada umumnya disebut sebagai puncak 
perjalanan mistik Kristen, yaitu penyatuan diri dengan Tuhan. Karena merasa telah sampai pada akhir perjalanan mistik 
Kristen, ia keluar biara dan menjalani hidup yang biasa sebagai seorang perempuan berkeluarga. Selang sekitar 20 tahun 
kemudian, ia mengalami runtuhnya diri secara total dan runtuhnya Tuhan personal. Ia menuliskan pengalaman 
mistikalnya dalam buku The Experience of No-Self: A Contemplative Journey, State University of New York Press, 1993; Edisi 
pertama diterbitkan oleh Iroquois House, tahun 1982). Terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia dikerjakan oleh dr. Hudoyo 
Hupudio, MPH. dengan judul Pengalaman Tanpa-Diri (tanpa penerbit, 2009). Kutipan yang digunakan untuk tulisan ini 
diambil dari terjemahan Bahasa Indonesia. Dua buku yang lain adalah The Path to No-Self: Life at the Center, Shambhala 
Publications (1

st
 edition, 1985) danWhat is Self? A Study of the Spiritual Journey in Terms of Consciousness, Sentient 

Publications (1
st

 edition, 2005). 

9
 The Cloud of Unknowing (Awan Tidak-Tahu) dan The Book of Privy Counselling (Buku Nasihat Pribadi) ditulis pada abad 

ke-14 oleh seorang anonim berkebangsaan Inggris. Terjemahan dari bahasa Inggris kuno ke dalam bahasa Inggris modern 
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Menurutnya, “keheningan kontemplasi” atau “keheningan mistik” adalah jalan terbaik dan jalan 

paling kuat untuk membebaskan diri dari dosa dan untuk mencapai penyatuan dengan Tuhan dalam 

keabadian. Dari pengalaman Bernadette Roberts, kita mengetahui bahwa “keheningan” bukan hanya 

membawa si kontemplatif mengalami purifikasi, iluminasi dan unifikasi, tetapi juga melampauinya. 

 

Dalam “keheningan”, si kontemplatif disarankan oleh penulis The Cloud of Unknowing untuk 

bertahan dalam “awan pelupaan” (cloud of forgetting), yaitu dengan melepaskan pikiran, semua 

bentuk pikiran termasuk pikiran yang baik dan suci, pikiran-pikiran tentang diri dan hal-hal 

duniawi. Berhadapan dengan Allah, si kontemplatif disarankan untuk bertahan dalam “awan tidak-

tahu” (cloud of unknowing), yaitu dengan melepaskan segala ide, konsep, gambaran, pikiran tentang 

Allah, karena gambaran tentang Allah bukanlah Allah itu sendiri. 

 

Batin yang sudah dimurnikan, setelah ego mengalami keruntuhan, lalu mengalami daya-daya terang 

yang mencerahkan (illumination). Kebenaran yang sejati muncul dengan sendirinya ketika batin 

“tahu” atau “melihat” tanpa terperangkap dalam kata-kata, definisi-definisi dan segala sesuatu yang 

ingin dilekati oleh pikiran. 

 

Bagi Bernadette Roberts proses penemuan kebenaran yang mencerahkan terus berlanjut sampai 

saatnya diri sepenuhnya lenyap. Untuk bisa mengalami perubahan, pencerahan sekali tidak cukup. 

Dan ketika kita mengalami pencerahan, momentum perubahan seringkali hilang begitu saja dan 

tidak menjadi pencerahan yang menetap karena kita cenderung memasukkan pengalaman 

pencerahan dalam kerangka acuan kita sendiri. Tentang hal ini, ia menulis sebagai berikut: 

 

“Saya ingin menyampaikan suatu pelajaran tertentu yang saya pelajari dalam perjalanan ini. Saya 

belajar bahwa satu pencerahan saja tidak cukup untuk menghasilkan perubahan yang sesungguhnya. 

Dalam perjalanan waktu, setiap pencerahan cenderung tersaring kembali ke dalam kerangka acuan 

kita yang biasa, dan begitu itu kita sesuaikan, maka ia tenggelam di dalam pikiran—pikiran yang 

cenderung mengotori setiap pencerahan. Rahasianya agar pencerahan bisa menjadi cara tahu dan 

melihat yang menetap ialah dengan tidak menyentuhnya, tidak melekat kepadanya, tidak 

mendogmatisasikannya, bahkan tidak memikirkannya. Pencerahan-pencerahan datang dan pergi, 

tetapi untuk dapat menetap kita harus mengalir bersamanya; kalau tidak, tidak mungkin ada 

perubahan.”10 

 

Sementara proses pencerahan terus berlanjut, keberadaan ego atau diri yang rendah (lower self) atau 

diri yang palsu (false self) yang sudah runtuh digantikan oleh diri yang halus. Diri yang halus ini 

biasa disebut diri sejati (true self) atau diri yang tinggi (higher self). Diri yang halus inilah yang 

mengalami penyatuan dengan Tuhannya (unification). Namun dalam penyatuan ini, diri tetap 

                                                                                                                                                                                                 
dikerjakan oleh William Johnston, S.J., Image Books, 1973; terjemahan ke dalam bahasa Indonesia oleh Frans Harjawiyata, 
OCSO, 15 September 2003.  

10
 Bernadette Roberts, Pengalaman Tanpa-Diri, 2009, Hal. 16. 
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memiliki karakter individualitasnya dan tidak pernah kehilangan makna ontologis dari kepribadian 

diri.11 

 

Bernadette Roberts menulis begini:  

“Jadi, diriku lenyap berarti, pada saat yang sama, diriku ditemukan di dalam Tuhan sebagai peserta 

di dalam kehidupan ilahi. Jadi tidak ada lagi rasa apa pun tentang kehidupan-“ku”, melainkan 

kehidupan “kami”—Tuhan dan diri. Di dalam keadaan yang menetap ini Tuhan—“titik hening” di 

pusat keberadaan—senantiasa dapat diakses oleh tatapan pemeditasi—suatu titik yang dari situ 

kehidupan diri muncul, dan yang ke situ kadang-kadang ia lenyap.”12 

 

Apa yang terjadi dengan puncak pengalaman kesatuan mistikal ini dalam kaitannya dengan 

keheningan? Bernadette Roberts menuliskan kesaksiannya begini: 

 

“Dalam keadaan unitif ini, keheningan interior (interior silence) yang terus berlanjut sangat mirip 

dengan doa-diam (prayer of quiet) yang terus-menerus sehingga, karena sudah terbiasa berlangsung 

terus-menerus, tampak sangat alamiah dan, pada dirinya, membentuk tulang punggung kehidupan 

unitif. Selain itu, entah selama waktu doa atau ketika batin tidak terokupasi, semua aspek masuk ke 

dalam keheningan ini dan tetap lenyap dalam Allah dalam periode yang lama. Di sini juga, karena 

diamnya memori, kita menjadi akrab dengan cita rasa tertentu akan kehilangan-diri yang tidak luar 

biasa dan tidak permanen.”13 

 

Pengalaman kesatuan “diri”—diri yang sejati atau diri yang tinggi (true-self, higher-self)--dengan 

Tuhannya itupun akhirnya lenyap ketika kesatuan mistikal tersebut telah mencapai kepenuhannya 

dan mulailah perjalanan memasuki tahap tanpa-diri (no-self). Ketika diri sepenuhnya runtuh, maka 

Tuhan personal juga runtuh. Itulah tahap pasca-penyatuan (post-unification) sebagai tahap terakhir 

perjalanan mistik Kristen. 14 

                                                           
11
 Ego adalah “pusat awali dari kesadaran” (original center of consciousness) yang dialami sebagai “kehendak-diri” (self-will), 

“pusat energi” (energy center) atau “diri-yang-merasa” (feeling-self); sedangkan diri (self) adalah kesadaran (consciousness) 
itu sendiri.  Runtuhnya ego berarti runtuhnya pusat awali kesadaran; runtuhnya diri (self) berarti runtuhnya seluruh 
kesadaran (consciousness). Pembedaan antara ego dan diri (self) serta tanpa-ego (no-ego) dan tanpa-diri (no-self) sangat 
penting untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami pengalaman mistikal Bernadette Roberts.  Lihat Bernadette 
Roberts, What is Self?, Ibid., 2005, Part 1. 

12
 Bernadette Roberts, Pengalaman Tanpa-Diri, 2009, Hal. 2. 

13
 Bernadette Roberts, The Path to No-Self: Life at the Center, State University of New York Press, 1991, Hal. 10-11. 

14
 Bernadette Roberts menemukan bahwa runtuhnya diri (self=consciousness) atau runtuhnya seluruh pengalaman diri 

(entire self experience), termasuk  pengalaman diri akan yang ilahi, identik dengan runtuhnya kelima Skandha dalam 
Buddhisme. Kelima Skandha itu bukan hanya disempurnakan atau ditransformasikan, atau bukan hanya dibersihkan dari 
“kotoran-kotoran batin”, atau “kosong” dari diri abadi atau diri permanent—itu semua barulah sebatas “pengalaman tanpa-
ego”--; melainkan runtuh seluruhnya. Kelima Skandha adalah pembentuk esensi dari diri. Kelima Skandha tersebut adalah 
sebagai berikut: 

- Rupa = pengalaman kebertubuhan dan pengalaman-pengalaman fisik lainnya terkait dengan kesadaran. 

- Vedana = emosi dan rasa-perasaan halus yang beragam yang tidak pernah kita pikirkan sebagai “diri”. 
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Bernadette Roberts menjelaskan pengalaman runtuhnya kesatuan diri dengan Tuhannya sebagai 

berikut: 

“Dengan menatap terus-menerus keluar kepada Yang Tak-Diketahui, keheningan itu mereda dan 

kosongnya diri menjadi sukacita. Tetapi pencarian akan pusat ilahi atau titik-hening—Tuhan di 

dalam—mengungkapkan bukan hanya satu kekosongan, melainkan dua; oleh karena bila tidak ada 

diri, tidak ada pula Yang Lain, tanpa diri personal tampak tidak ada pula Tuhan personal; oleh 

karena tanpa subyek, tidak mungkin ada obyek. Titik-hening atau yang menyatu telah lenyap, dan 

bersama itu lenyap juga setiap rasa kehidupan yang dimiliki oleh diri—suatu diri yang tak dapat lagi 

dirasakan ada. Apa yang tinggal tak diketahui. Tiada kehidupan, tiada kehendak, tiada energi, tiada 

perasaan, tiada pengalaman, tiada di dalam, tiada kehidupan spiritual atau psikis. Namun, ada 

kehidupan di sana, karena segala sesuatu berjalan seperti biasa.” 15 

 

Setelah diri dan Tuhannya runtuh, apa yang tertinggal? Yang tertinggal adalah sesuatu Yang Tak-

Diketahui (the Unknown), Inti Keallahan (the Godhead), yang cukup ia sebut dengan “Itu” (“That”) 

atau “Keesaan” (“Oneness”) atau “Apa-yang-Ada” (“What-It-Is”).  

 

“(Batin) tahu bahwa Keesaan--Apa-yang-Ada atau Tuhan--tidak pernah bisa menjadi obyek (atau 

subyek) dari penglihatan oleh karena ia adalah tindakan melihat itu sendiri. Di sini celah antara 

subyek dan obyek dari Mata yang melihat dirinya tertutup tanpa dapat dibatalkan lagi; Tuhan 

bukanlah yang melihat atau yang dilihat, melainkan tindakan "melihat". Setelah perjalanan panjang, 

akhirnya batin beristirahat dan bersukacita dalam pemahamannya sendiri. Sekarang ia siap untuk 

mengambil tempatnya yang semestinya dalam keseketikaan dan kepraktisan saat-kini. Tidak ada lagi 

pencarian, tidak perlu lagi batin tahu akan apa yang sekarang diketahuinya berada di atas dirinya 

selamanya. Di dalam keadaan tak-tahu ini batin puas berada selamanya.” 16 

 

Dalam keheningannya, titik hening atau Tuhan akhirnya lenyap bersamaan dengan lenyapnya diri. 

Dalam keheningannya pula, Yang Tak-Diketahui bisa dikenali, Apa-yang-Ada bisa dilihat. Saya 

                                                                                                                                                                                                 
- Samma = persepsi; indera dan kesadaran  yang berfungsi berkaitan—selama kesadaran tetap ada—dengan apa 

yang ada. Semua pengetahuan, ide, konsep timbul dari hubungan ini. Namun demikian persepsi INDERAWI 
murni timbul ketika terdapat kekosongan kesadaran (void of consciousness) atau ketika kesadaran (consciousness) 
berhenti. 

- Sankara = pengalaman energi, kekuatan-kehidupan, kekuatan-kehendak. Ini adalah bahan bakar yang 
menggerakkan mekanisme refleksif dari batin. 

- Vijnana = kesadaran (consciousness), termasuk ketidaksadaran (unconsciousness). Termasuk di sini mekanisme 
refleksif dari batin atau otak, si diri-yang-tahu (the knower) dan diri-yang-memilih (the discriminator), diri-yang-
membuat gambaran (the image-maker) dan seterusnya. 

Lihat Bernadette Roberts, What is Self? Ibid., Hal. 111-117. 

15
 Bernadette Roberts, Pengalaman Tanpa-Diri, Ibid., Hal. 57. 

16
 Bernadette Roberts. Ibid., Hal 60. 
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menyebut keheningan ini sebagai “keheningan tanpa-diri”, karena dalam keheningan ini tidak ada 

lagi diri dan hanya dalam keheningan ini batin mampu melihat Yang Tak-Diketahui. 

 

“Tampaknya ada satu langkah di atas tanpa-diri, yakni melihat Apa-yang-Ada tanpa-obyek dan 

tanpa-subyek; dan masing-masing dari kedua langkah ini, yakni sampai kepada tanpa-diri, dan pada 

akhirnya melihat Apa-yang-Ada, memiliki jenis keheningan yang khas sendiri. Kedua jenis 

keheningan inilah--terutama yang pertama--yang ingin saya fokuskan, oleh karena mereka tidak 

seperti keheningan-keheningan yang pernah saya alami, atau yang dapat saya pegangi, sebelum 

perjalanan ini.” 17 

 

Menjadi jelas sekarang bahwa “keheningan doa” atau “keheningan kontemplasi” yang dibicarakan 

oleh Bernadette Roberts berbeda dengan konsep keheningan dari kebanyakan mistik Kristen. Bagi 

mereka perjalanan dalam keheningan memuncak kepada kesatuan mistikal-- suatu keheningan di 

mana “diri” masih ada. Dalam pengalaman Bernadette Roberts, keheningan seperti itupun akhirnya 

runtuh; “pusat keheningan” sebagai diri dan “titik keheningan” sebagai Tuhan akhirnya lenyap. Lalu 

muncul keheningan yang lain, “keheningan tanpa-diri”. Keheningan tanpa-diri inilah yang 

memungkinkan batin mampu melihat Apa-yang-Ada. 

 

“Dengan cara ini, titik-hening itu berangsur-angsur—melalui masa bertahun-tahun di pasar—

menarik sistem (afektif) itu ke dalam keheningannya; dan begitu keheningan itu sempurna, 

kontinuum itu lenyap, diri lenyap, dan karena bersifat relatif terhadapnya, titik-hening itu juga 

lenyap. Jadi pada akhirnya, penyatuan dengan Tuhan belum sungguh-sungguh sempurna sampai 

tidak ada apa-apa lagi yang tinggal untuk menyatu. Antara diri (pusat hening pada kontinuum 

afektif) dan Tuhan (titik-hening) tidak ada celah yang tertinggal. Apa yang tinggal adalah apa yang 

Ada, semua yang Ada, dan identitasnya tak diragukan lagi.” 18 

 

Pada fase terakhir dari kehidupan unitif, diri lenyap secara final. Dalam keheningan, tidak ada lagi 

kesadaran-diri (self-awareness), juga tidak lagi membangkitkan rasa energi atau kekuatan dari 

dalam, tanpa gerak ke dalam atau ke luar diri. Keheningan tanpa-diri ini ia sebut dengan 

“keheningan interior yang sempurna” (perfect interior silence). 

 

“Ciri utama dari keheningan ini, kesadaran-diri menghilang secara total. Juga, keheningan ini tidak 

lagi membangkitkan nyala api—energi atau kekuatan dari dalam—karena semua diam tak-bergerak 

sama sekali. Jadi, setelah bertahun-tahun dalam gerak ke dalam dan unitif, dan lebih lama lagi dalam 

gerak keluar tanpa kepentingan diri, di sini pada akhirnya tidak terdapat gerak sama sekali; dan di 

sini juga, berakhirlah kehidupan unitif. Tampaknya keheningan interior yang sempurna (perfect 

interior silence), dengan berakhirnya secara final kesadaran-diri, adalah wahana yang perlu untuk 

merentangkan jurang antara diri dan tanpa-diri, setelah kehidupan yang baru terbuka, sebuah 

kehidupan yang tetap tak-bisa-dibayangkan sampai itu dijalani.”19 

                                                           
17

 Bernadette Roberts, Ibid., Hal. 64. 

18
 Bernadette Roberts, Ibid., Hal 124. 

19
 Bernadette Roberts, The Path to No-Self: Life at the Center, State University of New York Press, 1991, Hal. 13-14. 
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Apa yang dialami oleh Bernadette Roberts bukan sekedar perubahan kesadaran, melainkan 

berhentinya kesadaran-diri ketika diri lenyap sepenuhnya secara permanen. Dari sana mulailah 

suatu cara “tahu” dan cara “melihat” secara baru; “tahu” dan “melihat” secara demikian adalah 

“bertindak” tanpa berkehendak, tanpa berpikir, tanpa-diri yang bertindak. 

 

“Maka perjalanan ini tidak lebih dan tidak kurang merupakan masa penyesuaian terhadap suatu cara 

melihat baru, suatu masa transisi dan pengungkapan, sementara berangsur-angsur ia mengalami ‘itu’ 

yang tinggal ketika diri tidak ada. Ini bukan perjalanan bagi orang yang mengharapkan cinta dan 

kenikmatan, alih-alih, ini perjalanan bagi orang yang keras kepala yang telah teruji dengan api dan 

telah sampai pada keyakinan yang kuat, tak tergoyahkan akan ‘itu’ yang terletak di luar apa yang 

diketahui, di luar diri, di luar penyatuan, dan bahkan di luar cinta dan keyakinan itu sendiri.” 20 

Pengalaman tanpa-diri Bernadette Roberts berada di luar kerangka tradisional perjalanan mistik 

Kristen, berada di luar kerangka dogma-dogma atau doktrin-doktrin Kristen. Pengalaman mistikal 

ini memiliki otoritas kebenarannya sendiri secara otentik dari dalam dan orang lain hanya akan bisa 

memahaminya dari pengalamannya sendiri ketika berada pada titik yang kurang lebih sama 

meskipun tidak ada pengalaman dua orang atau lebih yang persis sama. 

 

“Batin yang relatif tidak dapat berpegang pada kebenaran ini; ia tidak dapat memahami, 

menyampaikan--atau bahkan mempercayai--apa yang telah mengungkapkan dirinya. Identitas ini 

tidak pernah bisa dikomunikasikan oleh karena ia adalah satu-satunya yang ada yang tidak pernah 

dapat diobyektifkan atau disubyektifkan.” 21 

 

Jadi, perjalanan mistik Kristen memiliki dua gerak. Gerak pertama adalah dari pemurnian 

(purification) sampai penyatuan (unification). Perjalanan rohani di sini berawal dari ego menuju diri 

yang halus (true-self, higher-self) dan dari diri yang halus menuju penyatuan dengan Tuhan.22 

 

Gerak kedua mulai setelah penyatuan berakhir . Perjalanan yang baru mulai dari setelah penyatuan 

dengan Tuhan menuju “kehidupan tanpa-diri”.23 Pada tahap pasca-penyatuan ini, diri dan Tuhan 

                                                           
20

 Bernadette Roberts, Pengalaman Tanpa-Diri, Ibid., hal. 5. 

21
 Bernadette Roberts, Ibid., hal. 60. 

22
 "Pada pokoknya, saya yakin bahwa kehidupan meditasi terdiri dari dua gerak yang berbeda dan terpisah, yang ditandai 

dan dibatasi dengan baik oleh sifat pengalaman itu sendiri. Gerak pertama adalah menuju penyatuan diri dengan Tuhan, 
yang tampak sejajar dengan proses integrasi secara psikologis, di mana tekanannya adalah pada cobaan-cobaan batiniah 
dan malam-malam gelap, yang dengan itu diri menegakkan kesatuan yang permanen dengan Tuhan, yang adalah titik-
hening dan pusat dari keberadaannya sendiri. Di dalam proses ini kita mendapati bahwa diri tidak lenyap; alih-alih, suatu 
diri baru terungkap, yang berfungsi dari pusat ilahi yang paling dalam, paling batiniah. ..." [Ibid., hal.3-4] 

23
 Bernadette Roberts memberikan catatan penting tentang perbedaan arti “kesatuan mistikal” dan “kehidupan tanpa-diri”: 

“Ada perbedaan besar antara penyatuan Tuhan dan diri, dan kesatuan imanen dari Tuhan mengatasi segala ciptaan dan 
diri. Juga, ada perbedaan besar antara penyatuan Apa yang Tak Tercipta dengan energi tercipta (diri), dan energi Tak 
Tercipta yang eksis dalam dirinya semata-mata. Yang dialami oleh diri adalah energi tercipta, sedangkan energi Tak 
Tercipta bersifat non-eksperiensial (tak dapat dialami oleh diri).” (Ibid., Hal. 80.)  
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keduanya lenyap. Yang tinggal adalah Inti Keallahan (the Godhead) atau Yang Tak-Diketahui (the 

Unknown). 

Arah perjalanan Mistik Kristen ternyata adalah menuju penyatuan dengan Tuhan dan dari 

penyatuan dengan Tuhan menuju "kehidupan tanpa-diri." Hidup tanpa-diri adalah inti dari 

kehidupan Post-Mistik Kristen; yang ada di situ hanyalah Yang Tak-Diketahui (The Unknown). 

 

Beberapa Titik Kongruensi 

 

Dari perspektif “kesadaran” Post-Vipassana dan “keheningan tanpa-diri” Post-Mistik Kristen di atas, 

bisa ditemukan beberapa titik kongruensi. 

 

Pertama, esensi dari perjalanan mistik Kristen—purifikasi, ilmuniasi, unifikasi—dan terutama akhir 

perjalanan Post-Mistik Kristen—pasca-unifikasi—tidak diletakkan di masa depan, melainkan sebagai 

praksis aktual saat ini, dengan menyadari ego/diri/pikiran dari saat ke saat, secara terus menerus, 

sekarang dan di sini, hingga ego/diri/pikiran berakhir secara total. Kesadaran Post-Vipassana dan 

keheningan tanpa-diri Post-Mistik Kristen bertemu pada titik yang sama, bahwa kehidupan tanpa-

diri sudah berlangsung saat ini, dari moment ke moment, dalam praksis kesadaran atau keheningan. 

 

Kedua, dalam “keheningan kontemplasi”, orang bukan hanya menemukan “jalan terbaik dan paling 

kuat” untuk pemurnian jiwa, dan selanjutnya mengalami penerangan dan penyatuan diri dengan 

Tuhannya, melainkan juga membawa kepada berakhirnya diri secara total (no-self) dan dengan 

demikian melampaui penyatuan mistikal. Pada akhirnya dalam keheningan kontemplatif Post-Mistik 

Kristen maupun dalam kesadaran Post-Vipassana, tidak ada diri (no-self), tidak ada inti-diri (anatta). 

 

Ketiga, tidak ada metode, teknik atau jalan untuk mencapai keheningan tanpa-diri; begitu pula tidak 

ada teknik untuk mencapai kesadaran Post-Vipassana. Sebuah metode, teknik atau jalan selalu 

menyiratkan adanya diri, tujuan, usaha dan waktu. Kelima hal itu (diri, tujuan, metode, usaha dan 

waktu) telah dinegasikan di dalam kesadaran/keelingan. Dalam Meditasi Post-Vipassana, kesadaran 

atau keelingan terjadi seketika, tanpa teknik atau metode, setiap kali ketidaksadaran atau 

ketidakelingan disadari. Begitu pula dalam Post-Mistik Kristen, titik keheningan tanpa-diri muncul 

dengan sendirinya ketika ketidakheningan (gerak ego/diri/pikiran) disadari secara pasif dan 

berhenti. 

Keempat, berakhirnya ego/diri/pikiran dan tercapainya tanpa-diri bukanlah hasil dari pengerahan 

daya-upaya oleh ego/diri dan bagi orang Kristen itu dipandang merupakan hasil kerja rahmat. 

Rahmat datang dari Allah; bagian yang perlu dilakukan oleh manusia adalah bertahan dalam 

kesadaran pasif atau kesadaran tanpa-memilih atau bertahan dalam keheningan tanpa-diri secara 

terus-menerus dalam waktu yang lama. 

                                                                                                                                                                                                 
Istilah “kesatuan” itu sendiri sudah mengandaikan adanya dua entitas yang bersatu. Maka adalah tepat dikatakan bahwa 
gerak tahap kedua tidak bisa disebut lagi sebagai “kesatuan mistikal”. Akhir dari gerak kedua, oleh Bernadette Roberts, 
cukup disebut dengan “kehidupan tanpa-diri”. 
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Kelima, dari perspektif kesadaran post-vipassana, runtuhnya dualitas subjek-objek memungkinkan 

“tahu” dan “melihat” segala sesuatu sebagai “apa adanya”; itulah awal sekaligus akhir “tindakan diri”, 

sekarang dan di sini, dari saat ke saat.24 “Tahu” dan “melihat” dengan cara demikian berarti 

“bertindak” tanpa berkehendak, tanpa berpikir, tanpa diri yang bertindak; ini dinamakan "tindakan 

langsung" atau "tindakan seketika" (direct/instant action).25 

 

Penutup 

 

Tidak ada rintangan paling besar bagi para pejalan spiritual kecuali konsep-konsep, ide-ide, dogma-

dogma agama dan doktrin-doktrin intelektual di benaknya sendiri. Maka ungkapan Zen berikut ini 

bisa menantang kita untuk menguji sejauh mana kita berkomitment untuk mengalami pembebasan 

dari segala keterkondisian: “Kalau engkau bertemu Sang Buddha di jalan, bunuh dia!” (Master Lin 

Chi, abad ke-9). Saya membayangkan betapa kita akan memiliki lebih banyak orang yang 

tercerahkan kalau orang-orang Kristen berani mengatakan kepada dirinya sendiri: “Kalau engkau 

bertemu Kristus di jalan, salibkan dia!” (JS) 

                                                           
24

 "... Langkah pertama adalah langkah terakhir. Langkah pertama adalah melihat, melihat apa yang Anda pikirkan, melihat 
ambisi Anda, melihat kecemasan Anda, kesepian Anda, keputusasaan Anda, rasa kesedihan yang luar biasa ini, melihatnya, 
tanpa menyalahkan, tanpa membenarkan, tanpa menginginkannya menjadi lain. Hanya sekadar melihatnya, seperti apa 
adanya. Bila Anda melihatnya seperti apa adanya, maka terjadilah tindakan yang sama sekali lain, dan tindakan itu adalah 
tindakan terakhir. Bukan? Jadi, bila Anda melihat sesuatu sebagai palsu atau sebagai benar, maka persepsi itu adalah 
tindakan terakhir, yang adalah langkah terakhir." Krishnamurti in India 1970-71, pg. 50. 

http://www.jkrishnamurti.org/krishnamurti-teachings/view-daily-quote/20091107.php 

25
 "Kita berkata itu hanya mungkin bila ada pengamatan. Bila batin dapat mengamati dengan sangat intens, maka 

pengamatan itu sendiri adalah tindakan yang mengakhiri kepahitan. Kita juga menyelami masalah apakah tindakan itu: 
apakah ada tindakan yang bebas, spontan, tanpa melalui kehendak. Ataukah tindakan didasarkan pada ingatan kita, pada 
ideal kita, pada kontradiksi kita, pada luka batin kita, dan sebagainya? Apakah tindakan selalu menyesuaikan diri dengan 
suatu ideal, suatu prinsip, suatu pola? Dan kita katakan, tindakan seperti itu bukan tindakan sama sekali, oleh karena ia 
menciptakan kontradiksi antara 'apa yang seharusnya' dengan 'apa yang ada'. ... Kita katakan, semua ini membawa 
kontradiksi, konflik, kesengsaraan; itu bukan tindakan. Melihat adalah tindakan; melihat itu sendiri adalah tindakan, yang 
terjadi ketika Anda menghadapi bahaya; maka di situ ada tindakan seketika." Flight of The Eagle, Chapter 12 - Saanen, 6th 
Public Dialogue, 8th August 1969. 

 


