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dapat segera diatasi. Salah satu cara mengendalikan dan menjaga 
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Buku ini tidak mungkin akan bisa diwujudkan seperti 

sekarang tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. 
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Dengan meditasi, seseorang senantiasa dilatih 
berkonsentrasi (avadhana) agar bisa menetapkan 
perhatian ke suatu hal (ekagatha). Begitu pula, 
praktik meditasi membantu 
mengkoordinasikan tubuh dan pikiran kita 
menjadi lebih efektif, sehingga ia akan bisa 
menjaga keseimbangan mental dan mencapai 
ketenangan yang mendalam (Dhyana Vahini). 
 

Meditasi telah dikenal di India sejak lebih dari 7000 tahun 

yang lalu dan terus berkembang serta dipraktikkan oleh sebagian 

masyarakat sampai saat sekarang. Meditasi telah tercatat dalam 

sejarah umat manusia sebagai salah satu cara untuk meningkatkan 

ketenangan, ketenteraman, kedamaian, kesucian dan kebahagiaan 

dalam kehidupan. Buku paling tua yang menerangkan meditasi 

adalah Yoga Sutra karya Patanjali. Buku ini cukup besar 

pengaruhnya terhadap penerbitan buku-buku meditasi berikutnya. 

Selain Yoga Sutra, buku yang cukup tua usianya dan banyak 

membahas meditasi adalah Srimad Bagavatam karya Bhagavan 

Vyasa, khususnya dalam skanda XI, sloka 32-46.  

Namun belakangan ini makin banyak terdapat tulisan yang 

berusaha mengilmiahkan praktik meditasi agar dapat diterima oleh 

lapisan masyarakat yang makin kritis dan rasional. Upaya ini bisa 

dikatakan sedikit tertunda, karena banyak dipengaruhi oleh 

ketidaktahuan masyarakat tentang meditasi dan adanya prasangka 

yang beraneka ragam. Kalangan cerdik pandai umumnya kurang 

mengetahui kekayaan yang terkandung dalam meditasi, sehingga 

PENGERTIAN 
MEDITASI 
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Berbagai metode dalam mencapai tujuan hidup 
sejatinya sudah ada dalam berbagai tradisi sejak 
dulu. Beberapa diantaranya, seperti: tai chi,  tari 
spiritual tandava dan kaoshikii, yogasanas, 
pranayama, mudra, bandha dan meditasi 
bertujuan mengembangkan potensi manusia 
sebagai alternatif eksistensinya dalam 
perubahan sosial yang berlangsung. Metode-
metode tersebut tidak hanya bagi kesehatan dan 
kebugaran fisik semata, tetapi juga bertujuan 
mengembangkan potensi manusia seutuhnya, 
baik fisik, psikis/ mental, dan juga mencapai 
pencerahan spiritual. 

 

2.1  Tai Chi 

Tai Chi adalah proses meditasi dalam gerakan olahraga. 

Gerakannya merupakan seni yang sempurna dengan filosofi 

yang tinggi. Metode ini disamping memerlukan konsentrasi 

pada setiap gerakannya juga harus terfokus pada penghayatan 

dan penyatuan dengan alam. Berbagai gerakan Tai Chi yang 

lembut diyakini dapat membantu proses penyembuhan 

berbagai penyakit, termasuk melancarkan sirkulasi darah dalam 

tubuh, mencegah stress serta meningkatkan keseimbangan dan 

kelenturan tubuh. Pada intinya gerakan-gerakan dalam Tai Chi 

akan memberikan manfaat pada seluruh tubuh fisik, pikiran, 

dan mental. 

Orang yang secara rutin berlatih Tai Chi akan dapat 

meningkatnya aliran energi dan chi dalam tubuhnya yang akan 

BEBERAPA TRADISI 

YANG BERHUBUNGAN  

DENGAN MEDITASI  
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Untuk membangun dan menumbuhkan 
konsentrasi selama bermeditasi, kamu harus 
mengurangi keinginan-keinginan dan 
mengesampingkannya. Lihatlah segala sesuatu 
sebagai saksi yang melihat tanpa menaruh 
kepentingan apapun dan jangan tercebur dan 
terikat. Bila ikatan anggota tubuhmu telah 
dilepaskan, kamu akan merasakan bahagia dan 
cerah (Dhyana Vahini). 
 

Terdapat hubungan yang erat antara meditasi dengan 

konsentrasi dan pengendalian pikiran. Swami Vivekananda 

menyatakan bahwa dengan bermeditasi kita dilatih memusatkan 

pikiran pada obyek tertentu. Bila pikiran mendapatkan konsentrasi 

atas satu obyek, maka ia dapat pula dikonsentrasikan terhadap 

setiap obyek lainnya.  

Sementara, dalam buku Dhyana Vahini dijelaskan bahwa 

bila pikiran yang bertingkah dan lari ke segala arah dipusatkan 

dalam perenungan Nama Tuhan (namasmaranam) akibatnya akan 

seperti pemusatan sinar matahari melalui sekeping kaca pembesar, 

cahaya yang bercerai berai terpusat menimbulkan api yang dapat 

membakar dan memusnahkan. Demikian pula bila gelombang-

gelombang pikiran, budi dan berbagai perasaan manas terpusat 

melalui kaca pembesar atman, mereka akan mewujudkan diri 

sebagai cahaya keilmuan Ilahi yang dapat membakar habis 

kejahatan dan memberi terang sukacita. 

Setiap orang dapat mencapai sukses dalam jabatan atau 

pekerjaannya hanya dengan konsentrasi dan pemusatan perhatian 

KONSENTRASI DAN 
PENGENDALIAN 

PIKIRAN 
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Jagalah kesehatan rohanimu dengan sikap 
lapang dada yang utama. Jaga jugalah kesehatan 
jasmanimu, karena kesehatan yang buruk dapat 
merupakan gangguan dan rintangan yang besar 
bagi para sadhaka. Badan menolak untuk 
diabaikan, ia membutuhkan perhatian apabila 
diserang penyakit. Badan itu adalah keretanya, 
indera-indera adalah bagian-bagian 
mekaniknya dan bensinnya berupa sadhana, 
kamu harus menjaganya supaya tetap berfungsi 
(Swami Sathya Narayana). 

 

Eksprimen ilmu telah menunjukkan bahwa reaksi organisme 

manusia terhadap meditasi adalah kebalikan dari reaksinya 

terhadap stress, seperti: menenangkan sistem syaraf pusat, 

menenangkan denyut jantung, merendahkan tekanan darah 

sebanyak 20 % dan menenangkan pernafasan sampai kurang dari 

setengah tingkat normalnya. Mengenai hal ini Anandamitra dengan 

mengutip John White menjelaskan bahwa ketika semua proses 

tubuh dalam keadaan rileks, orang yang bermeditasi akan 

merasakan istirahat yang benar-benar, lebih dalam daripada tidur, 

dan banyak energi terkumpul untuk aktivitas berikutnya. Dia 

merasakan bertambahnya kegesitan fisik dan kejernihan mental, 

dan berbeda dengan istirahat biasa yang terkadang menimbulkan 

kelambanan dan kemalasan. 

 Daniel Golene dalam sebuah penelitiannya terhadap 

karyawan perusahaan Barat yang telah berlatih meditasi dua kali 

MENJAGA 

KESEHATAN FISIK 

DAN MENTAL 
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Memang lebih baik pengetahuan daripada 
praktik mekanis. Lebih baik dari pengetahuan 
adalah meditasi. Tetapi lebih baik lagi adalah 
penyerahan kemelekatan pada hasil, karena 
kedamaian segera menyusul. (Bhagavad Gita). 
Meditasi membawa kebijaksanaan. Bila tidak 
dipraktikkan meditasi meninggalkan 
ketidaktahuan. Ketahuilah dengan baik apa 
yang menuntunmu maju dan apa yang 
menahanmu, dan pilihlah jalan yang menuntun 
ke kebijaksanaa (Buddha). 
 

Meditasi dalam buku Dhyana Vahini, adalah kegiatan batin, 

sehingga memerlukan keheningan pribadi yang mendalam, usaha 

mengosongkan pikiran, dan mengisi diri dengan cahaya yang 

timbul dari percikan Tuhan di dalam diri kita. Ini merupakan 

disiplin yang tidak dapat diajarkan melalui buku pedoman atau 

diberikan dalam kursus.  Ada perbedaan antara konsentrasi 

(ekaagratha), kontemplasi (chinthana) dan meditasi (dhyaana). 

Apabila sesorang mengarahkan perhatian pada suatu subyek secara 

sengaja dan memusatkannya di sana disebut konsentrasi. 

Konsentrasi hanya berkaitan dengan beberapa pengalaman indera. 

Bila batas kesadaran yang lebih tinggi tercapai, maka meditasi 

dimulai. Meditasi adalah proses yang terjadi di tempat yang 

melampaui wilayah indera. Di antara konsentrasi pada taraf 

penginderaan dan meditasi yang melampaui indera, ada garis 

pembatas, di situlah kontemplasi berlangsung. Kontemplasi adalah 

MELATIH 
PENGUASAAN 

DIRI 
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Meditasi yang tidak selalu inheren dengan 
mistik—dapat dilatih untuk menyehatkan 
tubuh fisik dan psikis sekaligus mendamaikan 
pikiran. Dengan meditasi, seseorang dilatih 
berkonsentrasi (avadhana) agar bisa menetapkan 
perhatian ke suatu hal (ekagatha). Praktik 
meditasi membantu mengoordinasikan tubuh 
dan pikiran menjadi lebih efektif, sehingga bisa 
mendapatkan keseimbangan mental, 
ketenangan dan kedamaian batin. 
 

Setiap orang pasti mendambakan hidup sehat dan damai, 

lepas dari tekanan-tekanan hidup yang memicu stress. Hidup 

tenang dan damai adalah impian setiap insan di muka bumi ini. 

Oleh karena pikiran merupakan akar permasalahan stress, penting 

bagi kita untuk mengendalikannya agar problema yang ada dapat 

segera diatasi. Salah satu cara mengendalikan dan menjaga 

keseimbangan pikiran adalah dengan bermeditasi. 

 

6.1 Sehat Fisik dan Psikis 

Berbagai eksprimen seperti yang telah dielaborasi oleh 

Soeripto, menunjukkan reaksi organisme manusia terhadap 

meditasi adalah kebalikan dari reaksinya terhadap stress, 

seperti: menenangkan sistem syaraf pusat, menenangkan denyut 

jantung, merendahkan tekanan darah hingga 20 % dan 

menenangkan pernafasan sampai kurang dari setengah tingkat 

normalnya. Hal inilah yang menyebabkan ketika bermeditasi--

karena semua proses tubuh dalam keadaan rileks, akan dapat 

MEDITASI, 

KESEHATAN DAN 

KEDAMAIAN 
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Meditasi oleh sebagian kalangan diyakini 
sebagai salah satu cara dalam menghadapi 
berbagai problema kehidupan sekarang ini. 
Proses konsentrasi (avadhana) hingga penetapan 
perhatian ke suatu hal (ekagatha). Praktik 
meditasi juga membantu mengkoordinasikan 
tubuh dan pikiran menjadi lebih efektif, 
sehingga bisa menjaga keseimbangan mental 
untuk mencapai ketenangan dan kedamaian 
batin. 
 

Sebagai sebuah cara hidup, meditasi telah lama dipraktikkan 

dalam peradaban Cina, India, dan Afrika Kuno hingga kebudayaan 

Eropa yang relatif masih baru. Dalam buku Yoga Sutra Patanjali, 

disebutkan meditasi merupakan aliran pikiran yang tidak putus-

putusnya terhadap obyek konsentrasi (tatra pratyiyakatanata 

dhyanam). Meditasi juga merupakan pengetahuan tradisional yang 

dapat membantu seseorang mengkoordinasikan tubuh dan 

pikirannya menjadi lebih efektif, sehingga memungkinkan untuk 

menjaga keseimbangan mental dan mencapai ketenangan yang 

mendalam.  

Berbagai upaya untuk mendefinisikan meditasi 

sesungguhnya akan lebih menyulitkan ketimbang membantu, 

karena kata-kata yang dipakai menjelaskan dapat menghalangi arti 

dan bukan menyingkapkannya. Guru besar Tao, Chuang-tzu pada 

abad ke-14 pernah mengatakan bahwa kata-kata ada untuk 

memberi arti, namun sekali saja kita memahami arti tersebut, kita 

dapat menyingkirkan kata-katanya. Jadi, arti dan manfaat meditasi 

MEDITASI DAN 

PENINGKATAN  

KESADARAN 
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Meditasi sangatlah penting bagi kemajuan 
spiritual seseorang, oleh karena itu dalam 9 
pedoman prilaku Meditasi ditempatkan di 
urutan pertama. Hanya melalui Meditasi 
“pengetahuan diri yang abadi mengijinkan 
engkau untuk mengatasi semua rasa sedih dan 
penderitaan; pengetahuan ini akan 
menganugrahkan semua kebahagiaan 
kepadamu. Engkau akan bahagia 
selamanya.” (Meditation and Helth). 

 

8.1 Meditasi Cahaya 

Bila manusia ingin mengubah hidupnya lahir maupun 

batin menjadi suatu keindahan dan kemuliaan maka Meditasi 

adalah Sadhana terbaik yang dapat dilakukan. Hanya melalui 

meditasilah para Rsi dan pribadi-pribadi yang Agung telah 

menguasai kegiatan mental mereka, mengarahkan ke jalan 

satvik dan menetapkan diri mereka sendiri untuk merenungkan 

Tuhan sepanjang waktu hingga akhirnya berhasil mencapai 

penyatuan dengan Nya.  

Tiga hal yang perlu diperhatikan saat melakukan meditasi 

yaitu: 

1. Sikap tubuh saat Meditasi (duduk dengan nyaman dan 

tulang punggung tegak lurus) 

2. Pernafasan (bernafas yang pelan wajar dan alami, pernafasan 

sangat terkait dengan kesehatan) 

3. Konsentrasi dan kontemplasi (tanpa konsentrasi tidak ada 

kesuksesan/keberhasilan) 

PANDUAN 

MEDITASI 

CAHAYA 
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Berlatih meditasi secara teratur. Meditasi 

mengarah pada kebahagiaan abadi. Karena itu 

bermeditasi, bermeditasilah (Swami Sivananda 

Sarasvati).  

 

Latihan ini mengajarkan meditasi mindfulness secara dasar. 

Pertama-tama, duduklah di kursi dengan sandaran yang tegak 

atau bisa juga bersila di lantai. Fokuslah pada pernapasan, rasakan 

sensasi udara yang mengalir ke lubang hidung dan keluar dari 

mulut. Perut yang naik dan turun saat menarik dan membuang 

napas. Setelah bisa konsentrasi dengan cara ini, mulailah 

memperluas fokus. Sadari suara, sensasi, dan ide di pikiran. 

Dekap dan pertimbangkan setiap pikiran atau sensasi tersebut, 

tanpa menilai baik atau buruknya. Jika pikiran mulai berpacu, 

kembalikan lagi fokus ke pernapasan. Kemudian kembangkan lagi 

kesadaran kita. Begitu seterusnya. 

Belajar untuk tetap berada di masa sekarang. Pendekatan 

meditasi mindfulness tidak terlalu formal, sehingga dapat 

membantu agar tetap fokus di masa saat ini dan berperan penuh 

dalam hidup. Pilih momen apapun untuk melatih kesadaran 

informal. Misalnya ketika sedang makan, minum, mandi, berjalan, 

berlari atau bermain dengan teman, anak, dan cucu. Selanjutnya, 

ikuti langkah-langkah di bawah ini agar latihan Anda lebih 

maksimal. 

• Anda dapat memulainya dengan mengarahkan perhatian 

kepada sensasi di tubuh Anda 

PANDUAN 

MEDITASI 

MINDFULNESS 
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