
 

                                                                                                                                                                                                          
Yadnya Pangepah Hayu Dhanda Bharunana 

(Ngelungah Massal) 

Pengantar… 

 

Kelahiran (Uttpti), Kehidupan (Stithi), dan  
Kematian (Pralina) adalah sebuah proses yang 
wajar dalam kehidupan, sebuah rangkaian yang 
saling berkaitan yang dalam Agama Hindu diyakini 
tak dapat dipisahkan dari hukum Karma Phala.  
 

Dalam Sarasamuscaya disebutkan "Adalah hal 
yang utama terlahir sebagai manusia" dengan 
demikian kemuliaan kelahiran, kehidupan bahkan 
kematian di Bali selalu diikuti dengan Yadnya 
Upakara untuk mensucikan dan memuliakannya, 
dengan dasar pandangan bahwa "Atman" sebagai 
pengada kehidupan selalu dalam keadaan Suci dan 
tak terbatasi oleh keadaan Wadag/Badan. 
   
 Secara umum upacara kematian dalam Agama 
Hindu khususnya di Bali, dilaksanakan dengan 2 
(dua) cara yaitu: Penguburan jenazah (Tanem), 
dan Pembakaran jenazah (Ngaben), dua cara ini 
diperuntukan jika kematian terjadi pada usia anak-
anak (diatas 5 tahun/sudah mengalami tanggal 
gigi /Ketus gigi), usia remaja, usia dewasa, dan 
usia lanjut.  
 

Jika yang meninggal adalah anak-anak/bayi yang 
berusia dibawah 42 hari atau telah melewati 42 
hari namun belum tanggal gigi (Ketus), haruslah 
dikubur pada saat itu juga, yang kemudian dalam 
kurun waktu tertentu (tidak lebih dari 1 th) 
hendaknya dilakukan prosesi lanjutan yang 
disebut Ngelungah/Ngasturi (Lontar Yama 
Tattwa) agar Roh anak-anak tersebut tidak 
menjadi Bhuta Cuil yang dapat mengganggu 
keharmonisan hidup orang tua dan keluarganya 
 

Agama Hindu mengajarkan kita untuk selalu taat 
pada Panca Srada (lima keyakinan mutlak dalam 
hindu) salah satunya "Percaya dengan adanya 
Karma Phala" yaitu berkeyakian bahwa apapun 
yang kita perbuat (karma) pasti akan membawa 
hasil (phala), hal inilah yang akan mempengaruhi 
mentalitas, psikis, bahkan kondisi fisik seseorang 
dalam menjalani kehidupannya (penderitaan 
hidup akibat perbuatan), Namun Hindu juga 
mengajarkan bahwa adalah sebuah upaya yang 
baik jika kita menyadari kesalahan bukan 
menghapusnya dan kemudian mau secara jujur 
dan sadar memperbaiki dan tidak mengulangi 
keburukan itu. 

Sarasamuscaya II.3 
"Iyam hi Yonih Prathama yam prapya jagadipate, 

atananam Sakyate tratum  Karmabhih 

Subhalaksanaih" 

"Terlahir sebagai manusia adalah hal yang utama, 
karena hanya manusia yang mampu menolong 

dirinya sendiri dari kesengsaraan dan dosa dengan 
melakukan perbuatan kebajikan" 

 
Sarasamuscaya II.9 

"Manusyam Mahaduspraoyam 

tadidwilasitopamam, Tallabdhya yadi 

samsarannapakramati wancitah" 

"Sangat berdosa jika ia yang terlahir sebagai 
manusia yang berkesempatan dan mampu 

melaksanakan ajaran Dharma /Agama,tidak 
mempergunakannya untuk segera membebaskan 

dirinya dari kesengsaraan" 
 

Semoga dengan kebersihan hati dan pikiran segala 
kesalahan dapat kita hindari dan keharmonisan 

kehidupan dapat kita capai 

Prosesi Ngelungah sesungguhnya adalah rangkaian 
Upacara Ngaben dan Memukur yang terjalin 
menjadi satu kesatuan prosesi upacara,dimana juga 
mempergunakan Pengentas dan Sarana Don Bingin, 
sehingga tidak diperlukan lagi upacara lanjutan 
layaknya runtutan Upacara Memukur/Ngeroras 
serta Upacara Ngelinggihang/Metampian. 
 

Kematian Janin dan Keguguran 

(Warak Keruron) 
 

Ngelungah juga diperuntukan kepada kematian bayi 
yang terjadi pada masa kehamilan (berbentuk janin) 
dan juga keguguran/pengguguran (warak keruron) 
yang dalam jangka waktu lama dengan alasan 
tertentu, dan keterbatasan pengetahuan 
masyarakat, sehingga tidak diperlakukan dengan 
layak sesuai dengan Tattwa dan Ajaran Hindu di Bali 
(Atma Parisudha/Pratistha). Keadaan yang disebut 
sebagai Warak Keruron : 
- Keguguran Janin/Aborsi Spontan Alamiah (selama 
2 minggu masa pembuahan/telat menstruasi), 
akibat ketidaktahuan akan terjadinya 
kehamilan/tidak menyadari kehamilan 
- Pengguguran Janin dengan Sengaja /Aborsi Buatan, 
dengan mengkonsumsi obat dan sengaja menjalani 
tindakan aborsi. 
- Pengguguran Janin dengan Alasan Medis 
Theology Hindu memandang kejadian tersebut diatas 
tergolong perbuatan "HIMSA KARMA" 

 

Rgveda 1.114.7 menyatakan: 
“Ma no mahantam uta ma no arbhakam” 

artinya: Janganlah mengganggu dan mencelakakan 
bayi.  

Atharvaveda X.1.29: 
"Anagohatya vai bhima” 

artinya: Jangan membunuh bayi yang tiada berdosa. 



 

 

 

   

 

 

 

Pendaftaran 

 
 
Wbvh  
 

Sarana yang dibawa peserta ngelungah : 

 

HUBUNGI PANITIA : 

JM NYOMAN ARWITA  :  082 144 024 477 

KDK INDAH PURNAMA SARI :  081 239 803 254 

I.KT.GD. SURYA DARMA :  081 916 395 296 

PUTU ADI YUDANA  :  081 236 827 959 

SEKRETARIAT   :  ( 0361 ) 467761 

       081 239 672 828 

TIA AYUNI       : 083 117 599 560 

 

Yadnya Pangepah Ayu Dhanda Bharunana 

(NGELUNGAH BERSAMA) 

12 FEBRUARI 2023 
 

1. Pendaftaran Pangepah Ayu Dhanda Bharunana  

   dimulai dari Tgl 1 Desember 2022 sampai tgl 10 

Februari 2023 

 2. Pendaftaran TERBUKA UNTUK UMUM  

3. PUNIA Pemilet Rp. 750.000 

 

- Pejati 1 Soroh 

- Tirta Merajan 

- Soda Putih Kuning 

- Tigasan Putih Kuning 

- Kwangen (2biji) mekaput kasa putih 

mejinah bolong 11 keteng  

- Bokor / Talam 

- Bunga segar Secukupnya ( Ngias ) 

- Bunga Mas Imitasi 

- Carang Dadap 

- Jinah andel-andel 

- Korek Gas Tembak 

 

 

 

 

 
Yadnya Pangepah Ayu  

Dhanda Bharunana 
( NGELUNGAH BERSAMA ) 

 

Jadwal Pelaksanaan :  

              12 FEBRUARI 2023 

Galah  :  07.00 Wita sudah mulai 

- Genah : Segara Biaung 

 

Maha Gotra Pasek Sanak Sapta Rsi 

Pasraman Widya Graha Kepasekan 

Jln. Cekomaria No 777. Peguyangan Kangin 

Denpasar 

 

 

 


