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KUMPULAN FALSAFAH ADILUHUNG 

 
 
Mentautkan langit dan Laut 
 
CARA orang Jawa belajar mengasah rasa dari air, beragam. Ada yang 
‘kungkum”, berendam di sumber mata air pada tengah malam, ada yang 
mandi air bunga dan masih banyak lagi. Ada yang mengatakan, ‘nempur’, 
‘tuk pitu’(methuk pitulungan), ‘tuk telu’, ‘tuk sewelas’(metuk kawelasan) , dan 
lain sebagainya. Dalam budaya Jawa pemahaman akan nasihat dibarengi 
dengan tindak- Ngelmu iku kelakone kanthi laku, lekase lawan khas, tegese 
khas nyantosani....’. Meski demikian pelakon harus mampu membaca isi dari 
petuah tersebut. Suatu ketika Sultan Hamengku Buwono X pernah 
mengatakan bahwa kalau ingin jadi pemimpin yang benar-benar demokratis 
harus mempunyai sifat baik seperti yang dipunyai oleh air. 
 
Air mempunyai sifat empat perkara: Ketika dalam keadaan normal, air 
mempunyai sifat yang biasa tenang. Dan tidak pernah menghancurkan atau 
menyingkirkan benda-benda yang menghalangi arusnya. Malah kalau ada 
batu atau pohon air senantiasa menghindarinya. Dengan amat ‘luwes’, air itu 
melewati halangan tanpa adanya kurban, walaupun tujuannya sampai. 
Seolah-olah air tak mempunyai kekuatan, tak berdaya. Tetapi sesungguhnya 
di situ tersimpan kekuatan yang maha dahsyat. 
 
Kedua, lautan seperti lebih berkuasa daripada sungai, lantaran airnya lebih 
banyak. 
 
Tetapi yang mengherankan, air lautan itu berada di bawah sungai, dan 
sungai berada di bawah mata air. Ini mengandung makna bahwa legitimasi 
kekuasaan itu berawal dari sikap yang ‘andhap asor’ dan siap melayani 
rakyatnya. Semua itu membawa imbalan, karena air sungai itu semua 
mengalir ke samudera. 
 
Sifat air lainnya adalah bisa untuk bercermin. Artinya pemimpin harus 
mempunyai sikap dan tindak yang baik -Laku utama- supaya bisa dicontoh 
oleh rakyatnya. 
 
Pemimpin harus bisa bercermin kepada rakyatnya. Air juga mempunyai sifat 
mengalir ke bawah. Artinya mencari masalah yang paling dasar dan penting. 
 
Di tengah masyarakat agung, diwujudkan dengan rasa cinta terhadap 
sesama hidup. Sejarah mencatat, tokoh-tokoh besar dunia maupun nasional 
pasti mempunyai cinta kasih dan hormat terhadap sesama hidup. Penguasa 
mempunyai kewajiban jadi pengayom dan ‘pengayem’-penjaga 
ketenteraman masyarakat kecil. 
 
Dengan demikian bisa diartikan pula bahwa air merupakan ungkapan rasa 
manusia. Air perlambang rasa yang hidup. Oleh karena itu ada semacam 
ungkapan Jawa atau aromisma yang mengatakan bahwa “kalamun harsa 
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sumurup urubing tirta, gondhelana talining mega”. Ini hanya akan 
mengungkap masalah rasa manusia yang bisa hidup kalau manusia mampu 
mengendalikan hawa nafsu. Mega dilambangkan sebagai nafsu yang terus 
bergelora. 
 
Itulah mengapa nenek moyang kita dulu menamai nama-nama kota seperti 
Banyumas, Banyuwangi sebagai sebuah harapan dan tujuan bahwa 
penduduknya agar sadar bahwa rasa harus senantiasa diasah, dilatih agar 
bersinar dan tajam bahkan bisa mewujudkan keharuman nama. 
 
Belum lagi kalau manusia ingin mencapai kesempurnaan hidup, yang dikejar 
hanyalah pertautan antara ‘laut dan langit’, laku utama-laku keutamaan dan 
‘Laladan lungit’ wilayah sakral kejiwaan. 
 
Di dalam pemahaman ini laut mengibaratkan kesabaran yang tinggi yang 
selalu memuat luapan air kali dari mana pun. Dan uniknya segala sampah 
disingkirkan ke tepi. Jadi kalau kita melihat laut yang ada hanyalah kilauan 
kebersihan. Ini menunjukkan bahwa jiwa manusia haruslah seperti jiwa laut 
yang menyingkirkan segenap sampah kehidupan ke tepi. Laut wujud dari 
cermin kehidupan untuk menggalang laku keutamaan. Keselarasan, 
keindahan dan kebaikan yang tercermin. Sementara langit yang 
dimaksudkan di sini adalah ‘laladan lungit’, wilayah pemahaman yang 
sangat pribadi dalam kehidupan manusia. Wilayah ini sangat sulit untuk 
dipahami bersama secara umum. Biasanya dipahami dalam bentuk pribadi 
personal yang khas. Oleh karena itulah manusia Jawa sering mengatakan 
‘nora golek kasampurnaning urip, ananging ngupaya urip kang sampurna’. 
Sebab hidup sendiri sudah tidak sempurna. Manusia telanjur terpatrikan 
dengan sifat, ‘lali, luput lan apes’. Lupa, salah dan sial. Oleh karena itulah 
untuk mewujudkan kebaikan di masyarakat sebagai laku keutamaan 
manusia Jawa hanya mengandalkan laku keutamaan dengan semangat 
menebarkan keharuman nama. ‘Nyebar ganda arum’-ngeksi ganda. Sebab 
hidup manusia di dunia ini kalau dicermati hanyalah memberikan bukti 
kebaikan-aweh bukti becik-terhadap sesama hidup. 
 
Kegandrungan ‘Hamemayu Hayuning Diri’ 
 
Di dalam kehidupan Jawa, para leluhur bangsa ini sudah memberikan 
pengalaman hidup yang tersaji dalam pitutur luhur yang dikemas dalam 
berbagai bentuk. Ada yang tersaji dalam bentuk tembang, tembung, 
pakaian, makanan dan laku-laku budaya yang masih lestari. Pusaka leluhur 
yang diwariskan biasanya terkelompokkan dalam beberapa bagian, antara 
lain dalam kaitan dengan semangat membangun diri atau ‘bangun jiwa’, 
yang disertai tekad dan budi, kemudian membangun masyarakat. 
 
Dalam kaitan dengan membangun jiwa manusia Jawa senantiasa diingatkan 
untuk selalu sadar diri. Di dalam tuntunan hidupnya manusia Jawa 
diingatkan dengan piweling dan piwulang yang bunyinya antara lain begini: 
 
“ing samubarang gawe aja wani mesthekake, awit akeh lelakon kang akeh 
banget sambekalane, sing orang bisa dinuga tumibane. Jer kaya nunine 
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pepenge ‘menawa manungsa iku pancen wajib ihktiyar, nanging pepesthene 
dumunung ing astane Pangeran Kang Maha Wikan’. Mula orang samesthine 
yen manungsa iku nyumurupi bab-bab sing durung kelakon. Saumpama 
nyumurupana, prayoga aja diblakake wong liya, awit temahane mung bakal 
murihake bilahi”.  
 
(Di dalam setiap bekerja jangan memastikan, sebab banyak kejadian yang 
terhalang rintangan dan halangan, yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya. 
Oleh karena itulah manusia hanya dituntut untuk selalu berupaya keras, dan 
Tuhanlah yang akan menentukan. Oleh karena itulah tidak sepatutnya 
manusia meramalkan apa yang bakal terjadi. Dan kalau pun tahu tidak boleh 
diberitahukan kepada orang lain, karena bisa membuat celaka.) 
 
Dalam mengerjakan setiap karya disarankan untuk senantiasa sabar. 
Menurut pepatah Jawa, ‘Sabar iku mustikaning laku’, sabar merupakan inti 
sebuah penghayatan hidup. Selaras dengan semangat yang berbunyi 
“Sabar iku kuncining swarga”. Ateges marganing kamulyan’. Artinya 
merupakan jalan menuju kemuliaan. 
 
“Sabar, lire momot kuwat nandhang sakehing coba lan pendadaraning 
ngaurip, nanging ora ateges gampang pepes kentekan pengarep-arep. 
Sewalike malah kebak pengarep-arep lan kuwawa nampani apa bae kang 
gumelar ing salumahe jagad iki.” Sabar berarti berhati lapang kuat menderita 
berbagai cobaan dan pendadaran hidup, namun tidak berarti mudah patah 
dan kehilangan pengharapan. Sebaliknya penuh keyakinan pengharapan 
dan berani menerima apa yang tergelar di jagad raya ini. 
 
Dan yang perlu disadari bersama bahwa dunia ini tidaklah lestari. Tidak ada 
yang tetap di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Dunia selalu berubah. 
Oleh karena itulah leluhur Jawa memberikan piweling:” Yen sira kabeneran 
katunggonan bandha lan kasinungan pangkat, aja banjur rumangsa ‘Sapa 
sira sapa ingsun’, tansah ngendelake panguwasane tumindak degsura 
marang sapadha-padhane tumitah. Elinga yen bandha iku gampang sirna, 
lan pangkat sawayah-wayah bisa oncat”. Artinya, kalau kamu kebetulan 
sedang mendapatkan keuntungan dengan diberi berkah oleh Allah dengan 
harta benda yang melimpah dan pangkat dan kekuasaan yang luas, lalu 
menggunakan kekuasaannya untuk berbuat menindas sesama hidup. 
Ingatlah bahwa harta benda duniawi ini gampang sirna. Bisa jadi dalam 
sejam habis ditelan api, atau bencana. Dan kekuasaan tiba-tiba saja bisa 
hilang diambil kembali oleh Yang Kuasa, entah sakit, entah dengan jalan 
bagaimana. 
 
Oleh karena itu sungguh sangat bijaksana kalau orang ketika mendapatkan 
kebahagiaan dan keberuntungan tansah berucap syukur. Ingatlah akan 
pitutur luhur ini “Iba becike samangsa wong kang lagi kasinungan kabegjan 
lan nampa kabungahan iku tansah eling gedhe ngucap syukur marang Kang 
Peparing Gesang. Awit elinga yen tumindak kaya mangkono mau kejaba 
bisa ngilangi watak jubriya uga mletikake rasa rumangsa yen wong dilairake 
ing donya iku sejatine mung dadi lelantaran melu urun-urun tetulung marang 



www.alangalangkumitir.wordpress.com 
AAK Culture Library 
 
 

 
www.alangalangkumitir.wordpress.com 
AAK Culture Library 

4 

sapadha-padhane titah, mbengkas kasangsaran, munggahe melu ngreksa 
hayuning jagad.” 
 
Sangatlah bijak orang yang tengah mendapatkan kebahagiaan dan 
menerima kesenangan itu senantiasa ingat untuk berucap syukur kepada 
Sang Pemberi Hidup. Sebab ingatlah kalau tindakan seperti itu selain bisa 
menghilangkan watak dan sifat curiga juga menyebabkan lahirnya rasa 
merasa kalau orang dilahirkan di dunia itu seharusnyalah hanya menjadi 
wahana dan sarana untuk ikut berpartisipasi di dalam menolong sesama 
hidup dan menghancurkan kesengsaraan, dan juga ikut serta memelihara 
keindahan jagad raya ini. 
 
Kegandrungan Memburu ‘Wahyu Dyatmika’ 
 
PEMAHAMAN akan wahyu di sini tentu tertumpu pada pemahaman Jawa. 
Dan sebuah kewajiban manusia Jawa yang berorientasi kepada hidup arif 
bijaksana selaras dengan makna kata Jawa, adalah berbakti dan 
‘manembah’ kepada Sang Pencipta Kehidupan. Bakti manusia Jawa 
berwujud darma berpartisipasi dalam ‘memayu hayuning bawana’. Oleh 
karenanya diperlukan ketajaman daya pikir, kepekaan rasa dan tertatanya 
naluri manusiawi. Keadaan ini oleh orang Jawa disebut sebagai memburu 
‘wahyu dyatmika’. Untuk itulah dibutuhkan ‘lakubrata’ dan ‘maneges’.  
 
Ada pula yang menyebut wahyu jatmika. Menurut Ki Sondong Mandali, 
seorang pemerhati budaya Jawa disebut ada perbedaan sedikit antara 
‘dyatmika’ dan ‘jatmika’. Makna dyatmika adalah ‘tenang, tak tampak 
gelisah, enak dipandang, atau mempunyai pesona dengan aura kebaikan 
tentu saja. Dengan begitu sebetulnya dyatmika bermakna rohani, sementara 
jatmika berorientasi kepada kelahiran. Mempunyai keduanya sangat baik. Di 
dunia pewayangan digambarkan pada simbol pribadi putra sulung Pandawa 
yakni Puntadewa. Raden Ngabehi Rangga Warsita dalam Serat Pustaka 
Raja Purwa membeberkan bahwa laku bekti kepada Ingkang Murbeng 
Gesang dilandasi tapa brata. Disebutkan oleh Pengarang besar Jawa itu 
bahwa berbakti kepada Allah dilakukan dalam dua perkara besar yakni 
melantunkan puja dan puji, serta tapabrata. Orang tidak diperkenankan 
memuja Allah tanpa laku keprihatinan. 
 
Dan menurut Rangga Warsita laku kebenaran untuk menata diri adalah 
selalu berupaya memuja dan berdarma kepada Pangeran dalam wujud 
sikap, ‘anarima, eling, tata, santosa dan panalangsa”. 
 
Perwujudan didalam kehidupan dijelaskan bahwa sikap ‘anarima’ berarti 
memuat watak selalu mensyukuri apa yang diterimanya. Dilatih dengan 
mengurangi makan, mengendalikan keinginan dan nafsu. Karena kedua 
mengarah kepada keserakahan. 
 
Kedua adalah sikap ‘eling’, yakni ingat bahwa hidup manusia itu tidak lepas 
dari ‘pati’. Oleh karena itu wajib menjaga ketenteraman dunia. Tidur itu 
ibarat mati. Oleh karena itu latihannya mengurangi tidur. Tidak sekadar tidak 
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tidur, tetapi selalu berupaya mengisi kehidupannya dengan memburu nilai-
nilai keilahian didalam ketidaktiduran itu. 
 
Yang ketiga tata, didalam latihan mengendalikan syahwat, supaya diatur 
dalam aras senyawa alam dan sanggama ilahi. Orang Jawa membedakan 
membuat anak, putra dan atmaja. 
 
Keempat ‘santosa’, artinya kuat. Kekuatan tanpa tanding adalah sabar. Buah 
kesabaran adalah kesentosaan. 
 
Yang kelima ‘panalangsa’ dan ini berkaitan dengan ‘rasa’. Tempatnya di 
dalam hati sanubari. Latihannya diam. Didalam sikap diam dilatih 
kebijaksanaan hidup. 
 
 
Kalau manusia sudah mampu melakoni kelima latihan itu dengan sempurna, 
maka untuk menjalankan darma hidup yakni memayu hayuning bawana 
bakal bisa dijalani. 
 
Jadi kesimpulan yang bisa ditarik bahwa lakubrata dalam pemahaman Jawa 
hanya sebagai sarana agar bisa menjalankan puja puji kepada Pangeran. 
Dengan begitu bukan lakubrata itu sendiri yang disebut sebagai sembah. 
 
 
Kegairahan ‘Jawa Sejati’ Memburu ‘Sang Murwaneng Koto’  
 
“CUKLA-CUKLI bremara sandi, ngisep sarining tawang” Demikian ungkapan 
manusia Jawa yang sering dilantunkan Ki Dalang dalam menggelar sebuah 
lakon. Menempuh gelapnya alam sembari mencari makna kehidupan sejati, 
kembali kepada ‘Sang Murwaneng Koto’ atau ‘Gusti Ingkang Hakarya 
Gesang’.  
 
Jauh sebelum bangsa manca bertandang ke Nusantara, menjajakan 
dagangan, menawarkan atau memaksakan sikap pikirnya, orang Jawa sejati 
sudah mempunyai peradabannya sendiri yang disebut dengan peradaban 
‘budhi’. 
 
Sebelum ada peradaban bernafaskan keagamaan, orang Jawa telah lama 
berpikir mengenai nilai-nilai spiritual. Ada paham keselamatan dan jalan 
penyelamatan sendiri. Dikenal ‘Sesembahan’ sendiri yang disebut Gusti, 
‘Sang Murwaneng Koto’, ‘Pangeran, Ingkang Paring Gesang’-Sang Pemberi 
Kehidupan, dan masih banyak sebutan lagi. Dengan demikian jalan 
peradaban menyangkut sikap pola pikir perihal keselamatan dan 
penyelamatan dari luar, bagi orang Jawa, adalah nilai tambah yang 
disyukuri.  
 
Akan halnya nilai-nilai yang dirasa tak cocok, orang Jawa umumnya 
menganggap angin lalu saja.  
 
Dengan akalbudi dan rasanya tiap manusia secara pribadi bahkan mampu 
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“menciptakan” apa saja di dalam kalbunya, termasuk “menghadirkan” 
keberadaan Sang Paring Gesang sendiri. 
 
Selanjutnya dalam permenungan Murbandono, seorang redaktur Radio 
Hilversum, diungkapkan, dalam kerangka semacam itu ‘Ingkang Paring 
Gesang’ itu bagi orang Jawa adalah sumber yang memberikan penghidupan 
dan keselarasan serta memberi corak perwujudan ihwal hubungan tiap 
pribadi dengan jagat kerohanian. 
 
Paham budaya Jawa itu disebut ‘Manunggaling Kawula lan Gusti’. Ini adalah 
sikap hidup yang meyakini bahwa tugas dan kewajiban hidup manusia 
adalah mencapai keselarasan dengan kekuatan pamungkas dan kesatuan 
puncak. Di sini manusia sebagai pribadi berserah pasrah diri di haribaan 
Gustinya. Sumarah! 
 
Untuk sampai ke taraf itu maka orang Jawa berpikir, merenung, bertapa, 
mati raga, membaca dan macam-macam, singkatnya mencari sendiri - tanpa 
perantara selain berguru kepada kinerja olah batin nuraninya sendiri - Sang 
Paring Gesang. Itulah yang disebut Laku. 
 
Laku adalah puncak, hanya berbeda satu huruf dengan sebuah kata Jawa 
yang artinya adalah sanggama mulia, yang sejatinya merupakan saudara 
kembar dalam alam kedewasaan yang bertanggungjawab di dalam paham 
Jawa. 
 
Berkat “ibadah” Laku itulah maka orang Jawa tidak cemas akan gebyar-
gebyar Suksma atau Hal-hal Aneh yang ada di luar nalarnya. Mereka 
mencerna semua itu di dalam kalbunya yang paling dalam. Mereka 
berusaha memasuki dan sekaligus dimasuki alias dirembesi alam terbuka 
yang lembut dan sayup-sayup dengan Rasa hati- nurani yang sejati. 
 
Upaya insan Jawa untuk memahami keberadaannya di antara semua 
makhluk yang tergelar di jagad raya, membawanya ke ziarah pengembaraan 
rohani yang belum selesai, entah kapan selesai, dan barangkali tidak akan 
pernah selesai. Pertanyaan tentang ‘sangkan paraning dumadi’ dalam ziarah 
tersebut terus bergulir dari zaman ke zaman sejak zaman purbakala 
manakala insan Jawa menyadari keberadaan dirinya - keakuannya - di 
hadapan yang lain-lain. Pertanyaan sederhana tetapi amat mendasar 
tersebut, ternyata mendapatkan jawaban yang justru merupakan 
pertanyaan-pertanyaan baru dan sangat beragam, terpulang pada mutu dan 
kematangan sang penanya, sang peziarah rohani sendiri. Tergantung pada 
kedewasaan Jiwa Jawinya. 
 
Berkat kelahiran dan perkembangan ilmu pengetahuan selama berabad-
abad berdampak pula pada perkembangan kecerdasan dan kesadaran 
manusia. Dampak tersebut menjadi kian rumit bagi kehidupan manusia 
umumnya. Dan bagi orang-orang Jawa, kerumitan itu terjadi justru manakala 
Laku mereka dalam mencari Ingkang Paring Gesang diperkaya atau 
dipermiskin yang dalam paham Jawa sama saja, menurut prinsip ada yang 
tiada dan tiada yang ada adalah sama- manakala dihadapkan pada paham-
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paham kerohanian yang datang dari luar semisal dari Timur Tengah 
termasuk Arab, Barat, India dan Tiongkok. 
 
Namun kerumitan itu tidak membuat pencarian insan Jawa akan hakikat jati 
dirinya di hadapan ‘Gusti Sang Paring Gesang’ berhenti, justru makin 
berkembang, dan tak bisa dihentikan oleh kekuatan macam apapun. Dalam 
pencarian ini tidak jarang mereka terbentur-bentur pada kegelapan rimba 
raya perbedaan dan pemahaman mengenai banyak hal besar, misalnya 
perihal kebaikan, kebenaran, cinta kasih, iman, pengharapan, surga, neraka, 
alam kelanggengan, dan seterusnya. Kadang-kadang orang merasa sudah 
tidak bisa mencari lagi, hanya dengan akal nalar budi nurani berdasar 
benak. Itulah sebabnya, maka insan-insan Jawa mengembangkan pencarian 
dengan akal nalar budi nurani yang bukan hanya berdasar benak dan nalar, 
namun juga dengan hati dan naluri. Dengan Rasa! 
 
Dengan Rasa itulah sebagian orang Jawa merasa telah bisa menemukan 
apa yang dicari, dengan catatan, hanya bagi dirinya sendiri! Masalah dan 
perkara baru terjadi, ketika pengembaraan Rasa tersebut diungkapkan ke 
luar. Mulai terjadi perbedaan-perbedaan sampai benturan-benturan, 
khususnya menyangkut kelembagaannya di dalam hidup bermasyarakat. 
Artinya, benturan-benturan tersebut menyangkut hal luar, menyangkut nilai-
nilai tambah, yang tidak ada sangkut pautnya dengan hakikat Sang Paring 
Gesang alias Gusti sendiri. 
 
 
Yang disebut pewahyuan dalam agama, dalam paham Jawa, adalah 
penafsiran manusia di jagat sekitar Timur Tengah akan Rasa mereka 
sendiri. Jadi, deret panjang peristilahan dalam berbagai lembaga 
keagamaan yang mengacu pada pewartaan atau perwahyuan dari Sang 
Maha Rahasia sehingga menimbulkan deret panjang istilah jabatan dan 
martabat keagamaan, semuanya itu berasal dari tafsir manusia juga. 
Keabsahan, wewenang, ajaran pamungkas, dll sejenis itu yang terdapat di 
dalam lembaga-lembaga keagamaan secara kesejarahan pada ujungnya 
akan menuju pada ihwal perkara perebutan kekuasaan duniawi belaka. 
Begitulah secara singkat paham Jawa yang sejati mengenai agama-agama 
Samawi. 
 
Dan, perebutan kekuasaan duniawi itulah yang pada abad ke-21 ini menjadi 
wacana amat dahsyat yang melahirkan peristiwa-peristiwa yang tidak kurang 
dahsyatnya. Perkara bom-boman, teror-berteror, kafir-mengkafirkan, dan 
perwujudan nyata lain yang amat jauh dari perdamaian yang manusiawi itu, 
pada ujungnya menyangkut tiga perkara. 
 
Pertama, perkara perebutan tahta-tahta kekuasaan duniawi. Kedua, 
perebutan sumber-sumber kekayaan alam raya yang bisa menjadi rupiah, 
dinar, dolar, euro dan seterusnya. Ketiga, perebutan dalam perkara saudara 
kembar Laku, yakni saling memperebutkan laki-laki, perempuan, - terpulang 
jenis kelamin pihak-pihak terkait - inilah yang membuat Laku menjadi 
telantar. 
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Karena itu, orang-orang Jawa yang sejati - bisa memeluk agama apa saja 
atau “sekadar” beragama Jawa - akan menyikapi gegap gempita perang 
gagasan dengan mengatasnamakan lembaga-lembaga agama itu sebagai 
suatu keangkuhan terhadap peradaban dan sebagai lelucon yang amat 
berbahaya. Masalahnya, gegap gempita itu menyangkut pemahaman akan 
Kegaiban dan Rahasia yang mengatasi pengalaman manusia di buminya 
yang nyata. 
 
Dengan demikian gegap gempita tersebut merupakan kesia-siaan yang 
amat mahal harganya, sebab telah menimbulkan korban-korban yang tiada 
terkira. Sejauh menyangkut ‘Gusti Ingkang Paring Gesang’, menurut paham 
Jawa, tidak tersedia rumus pamungkas dan ajaran yang satu-satunya 
tentangNya. Sebab hal ini bersangkut paut dengan pengalaman kerohanian 
yang sangat bersifat pribadi. Deret panjang kaidah dan ajaran yang apapun 
rumusannya dan bagaimanapun kelahirannya, tak akan mampu 
membuahkan hasil yang seragam bagi pribadi-pribadi yang berbeda. 
Pengalaman kerohanian adalah perjalanan dan upaya manusia untuk 
mencapai taraf pemerdekaan diri, yaitu bebas dari segala bentuk 
kemelekatan dan kepemilikan yang membelenggu, baik yang bersifat 
jasmani maupun rohani, termasuk merdeka dari ajaran-ajaran dan petuah-
petuah yang picik. Inilah yang menjadi bahan menuju Eling dan Waspada. 
 
Wewarah Jawa Terkait Erat dengan Teologi Jawa  
 
“Saeba becike samangsa wong kang lagi kasinungan kabegjan lan nampa 
kabungahan iku tansah eling gedhe ngucap syukur marang Kang Peparing. 
Awit elinga yen tumindak kaya mangkono mau kejaba bisa ngilangi watak 
cubriya uga mletikake rasa rumangsa yen wong dilairake ing donya iku 
sejatine mung dadi lelantaran melu urun-urun tetulung marang sapadha-
padhane titah, mbengkas kasangsaran, munggahe ngreksa hayuning jagad”. 
Alangkah baiknya kalau orang yang sedang mendapat keberuntungan dan 
menerima kegembiraan itu senantiasa ingat untuk bersyukur kepada Tuhan. 
Sebab, ingatlah bahwa perbuatan seperti itu disamping mampu 
menghilangkan watak angkuh (merendahkan orang lain) juga bisa 
menumbuhkan kesadaran bahwa manusia dititahkan hidup di dunia itu 
sesungguhnya wajib menolong sesama titah, mengatasi kesengsaraan, dan 
muaranya menjaga dan memelihara ‘hayu’-nya alam semesta. 
 
Wewarah cuplikan dari Waosan macapatan, Ki Sondong Mandali ini, 
mengajarkan keutamaan bagi orang yang sedang mendapat kemurahan 
Tuhan untuk selalu ingat bersyukur. Ingat bersyukur tersebut akan 
menghilangkan watak menganggap rendah orang lain dan akan 
menumbuhkan kesadaran sebagai titah Tuhan yang sesungguhnya. Yaitu 
titah manusia yang memiliki kesadaran akan kewajibannya dititahkan Tuhan 
di dunia. Dengan jelas diajarkan bahwa kewajiban hidup manusia di dunia 
adalah mengoperasionalkan rasa kemanusiaannya. Yaitu saling tolong 
menolong untuk secara bersama-sama mengatasi kesengsaraan umat 
manusia. Kewajiban tersebut merupakan implementasi pelaksanaan 
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kewajiban utama manusia dititahkan hidup oleh Tuhan : “memayu hayuning 
bawana”.  
 
Di sisi lain ada semacam peringatan isinya “ Aja sok ngendel-endelake 
samubarang kaluwihanmu, apamaneh mamerake kasugihan lan 
kapinteranmu. Yen anggonmu ngongasake dhiri mau mung winates ing lathi 
tanpa bukti, dhonge pakarti kaya mangkono iku ngengon awakmu dadi ora 
aji. Luwih prayoga turuten pralampitane tanduran pari. Pari kang mentes 
mesthi tumelung, kang ndhongak mracihnani yen kothong tanpa isi”. 
 
Artinya jangan menyombongkan kelebihan dirimu, terutama dalam hal 
menyombongkan kekayaan dan kepandaian. Apalagi kalau kesombongan 
yang kamu pamerkan tersebut hanya omong kosong tanpa bukti, 
sesungguhnya sikap seperti itu akan membawa dirimu menjadi tidak 
terhormat. Lebih baik ikutlah perlambang tanaman padi. Yang berisi pasti 
menunduk, sedang yang kosong (gabuk) akan mencuat ke atas. 
  
Piwulang Kautaman (Wewarah) ini mengajarkan untuk tidak berlaku 
sombong karena memiliki kelebihan dari orang lain. Terutama kesombongan 
yang bertolak dari kelebihan harta dan kepandaian. Sikap sombong yang 
demikian itu akan membawa yang bersangkutan kehilangan kehormatan di 
tengah masyarakat. Menurut tuntunan Jawa, kehilangan kehormatan 
merupakan suatu malapetaka hidup bagi seseorang. Oleh karena itu 
diseyogyakan untuk mampu memiliki kesadaran untuk menata diri dengan 
istilah “memayu hayuning pribadi”. Bahwa manusia oleh Tuhan diciptakan 
dalam keadaan hayu (baik, sempurna), namun kehayuan tersebut tidak 
mutlak abadi. Sangat mungkin berubah menjadi nista yang disebabkan oleh 
pekerti yang tidak baik. Salah satu pekerti tidak baik tersebut adalah 
kesombongan atau keangkuhan yang disebabkan memiliki kelebihan (harta / 
kepandaian) dari orang lain. Karena Jawa memiliki aras peradaban agraris 
(sawah), maka untuk memberi gambaran kebaikan diberikan contoh 
(perlambang) tanaman padi. Yang berisi selalu menunduk, sedang yang 
gabuk (kosong) mendongak ke atas. Maksudnya untuk menggambarkan 
bahwa orang yang ‘berisi’ (memiliki pengetahuan) pasti mengenal 
kesantunan dan tidak sombong. Sebaliknya, yang suka bersikap sombong 
dan memamerkan kelebihan menandakan ‘gabuk’ (kosong, tidak punya 
pengetahuan). Ekstrimnya tidak beradab. Perlambang ‘ilmu padi’ adalah asli 
Nusantara yang agraris sawah. Bukan impor dari manapun.  
 
 
Teologi Jawa 
 
Teologi Jawa memang rumit dan lagi agak rawan. Sebab berkaitan dengan 
sesembahan. Menurut Ki Sondong Mandali seorang budayawan Jawa, Dzat 
Sesembahan Jawa mempunyai pengertian ‘Tan kena Kinayangapa’. Yang 
bisa disebut kemudian adalah derivatnya atau turunan, emanasi yang 
kesekian yang kemudian disebut Sang Hyang Wenang. 
 
Sang Hyang Wenang mencipta jagad raya beserta isinya dari “antiga” 
(endhog, biji, benih) yang diremas (ada yang menyebut dibanting) sehingga 
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menjadi tiga unsur : bumi langit, cahya dan teja, serta Manikmaya. Ketiganya 
sama-sama “kasuksma” atau “sinamadan” (kapurbawasesa) oleh Sang 
Hyang Wenang. Bumi dan langit wujud materi, cahya dan teja itu pancaran 
aura, sedang Manikmaya itu “dzat urip” (roh).  
 
Selanjutnya Manikmaya dipisah jadi Hyang Manik dan Hyang Maya (Ismaya, 
Taya). Hyang Manik sebagai ‘sesotya’ (inti) sedang Hyang Maya sebagai 
embanan (plasma). 
 
Hyang Manik yang mempunyai purbawasesa atas jagad dan isinya, sedang 
Hyang Maya yang ngemban- momong jagad beserta isinya. Kalau 
dirasionalisasi secara luas, kenyataan semua “benda angkasa” yang digelar 
di jagad raya itu “teratur” semua. Tidak ada yang jalannya tidak aturan 
seenaknya sendiri. Dan lagi pasti menggunakan “susunan” pusat (inti) 
dengan yang mengitari (plasma). Matahari sebagai pusat dikitari planet-
planet. Bumi jadi pusat dikitari satelit. Begitu itu sampai paling besar hingga 
yang paling kecil yang disebut atom. Ada proton yang dikitari elektron. Kalau 
di “sel urip” ada ‘inti sel’ ada “plasma sel”. Hubungan “inti” dan “plasma” 
sudah diajarkan Jawa sejak jaman kuna makuthi meski ungkapan tidak 
seperti yang diajarkan seperti di sekolahan sekarang. 
 
Pemahaman inti dan plasma lebih jelas lagi di dalam “manungsa urip”, 
Hyang Manik jadi pancer (urip sejatine manungsa), sedang Hyang Ismaya 
jadi “sedulur 
 
papat” yang ‘ngembani urip’. Ajaran ini lebih dijelaskan lagi pada manusia di 
dalam kandungan ibu. Pancer berwujud si janin jadi inti, sedang ‘sedulur 
papat berwujud’- “kawah ari-ari getih puser” jadi plasma. Inti dan plasma 
bersatu ‘tan bisa dipisah’, Manikmaya. 
 
Untuk memahami hal ini memang susah, sebab tidak semua orang paham 
akan kepercayan adanya “sedulur papat kalima pancer”. Ada yang 
menganggap ini ‘gugon tuhon-klenik-tahayul’.  
 
Padahal kerap dikedepankan bahwa ‘sembah sejati Jawa; adalah hidup 
baik, benar dan tepat menuju ‘titising pati’. 
 
 
Hambar, Hidup Tak Mengenal ‘Rasa Sejati lan Sejatining Rasa’  
 
 
ORANG Jawa nggone rasa. Artinya, hidup orang Jawa berselimut rasa. 
Begitu pepatah yang populer. Orang yang ingin menjadi Jawa, perlu 
menyelami rasa. Orang yang telah Jawa, berarti segala sikap dan 
perilakunya rasa yang bermain. Rasa merupakan kulit daging. Maka ada 
istilah raos Jawi (rasa Jawa). Yakni, suatu kesadaran hidup yang dilandasi 
oleh ke-Jawa-an. 
 
Orang yang hidup angon rasa, artinya memelihara rasa, akan menanggung 
malu besar-besaran. Itulah sebabnya, olah rasa menjadi wajib dalam siklus 
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kehidupan Jawa. Seni olah rasa menjadi cabang ngelmu yang amat rahasia. 
Kegagalan olah rasa, hidup akan sia-sia. Karena, orang tersebut akan 
menanggung beban rasa selama hidup, sulit terhapuskan.  
 
Seni olah rasa yang paling menggetarkan dalam praktik kehidupan Kejawen 
adalah bawa rasa. Laku ini merupakan arena sakral untuk mengupas 
gagasan tentang rasa Jawa yang terdalam. Yang menjadi tonggak 
pembicaraan adalah surasa, yakni rasa yang hebat. Rasa yang bernilai plus, 
lebih, yakni rasa sejati dan sejatining rasa. Saling bertukar rasa (nggelar 
ngelmu rasa) biasanya mencari saat tepat. Yakni, ketika tengah malam 
(madya ratri), biasanya Malem Selasa Kliwon atau Malem Jemuwah Kliwon. 
Hari yang dianggap sakral dan penuh hikmah. 
 
Rasa sejati dan sejatining rasa adalah bangunan spiritual yang penuh 
makna. Orang yang tahu hal ini belum tentu mampu menghayati. Apalagi 
yang sekadar tahu kulitnya, atau bahkan salah memahami, hidupnya 
mungkin tak akan menggunakan rasa. Maka ada orang hidup yang 
sebenarnya tak hidup. Mereka hidup hanya raga saja, rasa telah hilang. 
Mereka telah mati rasane, artinya tak memiliki rasa apa saja. Rasa malu, 
senang, susah, gembira, sakit, sosial, telah habis. Dapat anda bayangkan, 
ketika di jalan berjumpa dengan orang gila tak berpakaian, dengan orang 
yang lari dari kamar mandi sementara handuk yang dikenakan lepas. 
Keduanya sama-sama telanjang bulat, namun orang gila telah mati rasanya, 
sedangkan orang yang mandi akan tersipu malu. 
 
Jika demikian, rasa itu ada ketika orang sadar pada dirinya. Rasa itu muncul 
pada saat hidup menggunakan rasa. Pada waktu rasa tak berfungsi, habis 
sudah riwayatnya. Dengan kata lain, orang gila itu sebenarnya telah mati. 
Orang gila itu tak memakai rasa, apalagi rasa sejati dan sejatining rasa jelas 
tak punya. Begitu pula jika ada orang normal kok hilang rasanya, berarti 
sama halnya dengan bangkai yang hidup. Tegasnya, rasa itu yang akan 
membedakan orang itu hidup sejati atau tidak. 
 
Dalam diri seseorang ada ribuan atau bahkan jutaan rasa. Ribuan dan 
jutaan rasa ini menjadi bawahan rasa sejati dan sejatining rasa. Ada rasa 
igin menang sendiri. Ada rasa ingin mengalah terus. Rasa ingin balas 
dendam, rasa hidup, rasa tanggap, rasa mati, rasa unggul, rasa cinta, dan 
sebagainya. Seluruh elemen rasa akan membakar jiwa manusia. Sifat 
semua rasa adalah halus, tersembunyi. Hanya orang yang cerdas (landhep 
pangrasane) saja yang mampu menerka rasa orang lain. 
  
Dalam segala bentuk, rasa akan berkibar. Rasa akan bercampur dengan 
keinginan, pikiran, dan hawa nafsu. Seluruh hal ini hampir sulit dipisahkan. 
Hanya bisa dibedakan ketika seluruh rasa itu lari dari rasa sejati dan 
sejatining rasa. Namun, perlu disadari bahwa dalam berbagai ilmu yang 
saya kejar, hampir belum bisa menjelaskan rasa sejati, apalagi sejatining 
rasa. Ilmu yang beratribut psikologi saja masih ragu memaknai kedua hal ini. 
Teori rasa secara umum, hampir patah semangat jika dikejar sampai hakikat 
kedua masalah ini. Hanya seorang guru spiritual Kejawen, yang dapat 
membeberkannya. 
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Oleh karena itu, untuk memahami ihwal yang pelik ini perlu paham Kejawen. 
Inti Kejawen adalah puncak penghayatan mistik. Baik mistik maupun 
Kejawen adalah dua hal yang tak terpisahkan dengan kebatinan Jawa. Jika 
demikian, pemahaman atas rasa sejati dan sejatining rasa perlu perenungan 
dalam melalui kebatinan. Sebaiknya tak perlu harus negatif thinking dengan 
persoalan ini, karena pemahaman atas rasa membutuhkan ngelmu, tak 
sekadar ilmu.  
 
Menurut seorang guru sejati, rasa sejati dan sejatining rasa sesungguhnya 
tak dapat dikatakan. Jika ada yang mampu menerangkan, itu pun 
sebenarnya masih pada tataran lahir. Sebab, rasa sejati dan sejatining rasa 
sebenarnya bersifat subjektif, tak terbatas. Mungkin hanya bisa dirasakan 
oleh seseorang yang benar-benar paham atas rasa. Rasa adalah amat 
rahasia. Ada lagi yang menyebut rahsa. Antara rasa dan rahsa, mirip. 
Keduanya amat halus, terkait dengan sukma atau ruh. Pada saat rasa itu 
mencapai titik kulminasi, barulah sampai rasa sejati. 
  
Rasa sejati itu dalam nurani Jawa (hati, kalbu). Maka, jika orang Jawa 
bersalaman, tangan kiri berada pada pulung ati, itu berarti rasa yang dijaga. 
Hanya dengan rasa sejati, orang Jawa dapat melakukan kontak langsung 
dengan kesejatian rasa (essence). Rasa sejati yang dapat menemukan 
sejatining rasa. Rasa sejati adalah suatu kawasan batin dalam jagad emosi. 
Wilayah ini amat intuitif, yang menuntun rasa khadim, yang menuntun 
pribadi sampai jenjang mistik tingkat tinggi. Tataran ini sebuah realitas batin 
yang tenang menuju pada intisari (core).  
 
Jika rasa sejati dan sejatining rasa telah diolah halus, akan memunculkan 
feeling. Yakni daya intuitif yang peka terhadap fenomena apa saja. Jika rasa 
biasa itu masih mengenal mulur mungkret (melebar-mengecil), rasa sejati 
dan sejatining rasa tak kenal itu. Yang terakhir ini abadi, tetap, sebagai 
pamomong rasa yang lain. Rasa-rasa lain yang amat kasar, dibimbing oleh 
rasa sejati dan sejatining rasa menuju pada titik tertentu. Jika suatu saat 
orang dicubit teman merasa sakit, mungkin saat dicubit pacar (kekasih), 
sakit itu berubah (hilang). Atau, sakit yang sebenarnya tak sakit, sakit yang 
gembira. Di tingkat ini berarti orang tersebut telah mampu merasakan rasa 
sejati. 
  
Rasa sakit tadi masih tergolong rasa luar, badaniah (rasa njaba). 
Sebaliknya, jika merasa sakit tetapi tak sakit, itulah rasa dalam (rasa njero, 
batiniah) yang menjadi embrio rasa sejati. Namun, orang tersebut belum 
sampai pada sejatining rasa. Tingkat ini, baru dapat dicapai melalui proses 
panjang dan penuh khidmat. Sejatining rasa baru dapat terasa pada waktu 
seseorang mampu menemukan kesejatian, bahwa rasa itu dari pencipta 
rasa. Rasa itu akan menciptakan perpaduan mikrokosmos (jagad cilik) dan 
jagad makrokosmos (jagad gedhe), hingga sampai pada tataran sukma 
sejati (the ultimate of the soul).  
 
Manusia Jawa sampai bisa memahami rasa sejati dan sejatining rasa akan 
menjadi man of ultimate truth, artinya manusia sejati. Dia itu sebagai jalma 
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pinilih, istimewa. Karenanya, bukan tidak mungkin kalau dia akan tahu 
sadurunge winarah, maksudnya sebelum ada kejadian telah tahu apa yang 
mungkin terjadi. Dia sebagai jalma limpat seprapat tamat, tahu sedikit saja 
telah paham hal-hal lain yang lebih luas. Dengan berbekal rasa sejati dan 
sejatining rasa itu, yang bertindak dalam hidup tak sekadar dirinya, 
melainkan ada hembusan suara Tuhan. Ini sebagai kesejatian rasa. 
 
Oleh sebab itu rasa sejati dan sejatining rasa tak akan berubah. Abadi. 
Apabila ada orang berbuat jahat, mencuri, selingkuh, menempeleng orang, 
dan sejenisnya sebenarnya karena rasa sejati dan sejatining rasa 
dinonaktifkan. Ketika orang tega menyakiti dan membunuh orang lain pun 
tak berarti dia tak memiliki rasa sejati dan sejatining rasa. Dia tahu persis 
apa yang diperbuat. Yang melakukan sebenarnya tahu, kalau yang sedang 
dilanggar dari norma susila itu keliru. Rasa tahu jika salah itu sebenarnya 
bunyi rasa sejati dan sejatining rasa. Kedua rasa ini tak mungkin dibohongi. 
 
Pada saat pasangan suami istri melakukan hubungan badan, apabila salah 
satu pihak sedang tidak mood, sebenarnya keduanya sama-sama tahu. 
Keduanya sama-sama paham, sedang melupakan rasa sejati dan sejatining 
rasa. Berarti yang sedang dilakukan sekadar tuntutan biologis. Mereka 
belum atau sedang tidak menyelami dana rasa mulya, artinya kemuliaan 
rasa yang suci. Buktinya, salah satu pihak ada yang membayangkan 
kemolekan istri orang, bintang film, pacar tempo dulu, dan seterusnya, 
berarti hubungan seks sekadar netepi wajib. 
 
Amat celaka sebenarnya manakala hidup tampa bimbingan rasa sejati dan 
sejatining rasa. Dalam segala hal, akan semakin kocar-kacir jika rasa ini 
lepas. Seorang anggota DPR, barangkali tahu kalau yang dilakukan itu 
salah, tapi demi partainya mereka lakukan apa pun. Seorang hakim, tahu 
jika putusannya sebenarnya tak adil. Seorang polisi tahu jika olah TKP-nya 
penuh kebohongan atau dibuat-buat, dan masih banyak contoh lain lagi. 
Seluruh hal itu diketahui karena rasa sejati dan sejatining rasa ada dalam 
suskmanya. Hanya saja, dia diabaikan, dianggap tak menguntungkan 
dirinya. Maka banyak orang yang bertindak jauh dari rasa sejati dan 
sejatining rasa. Celaka kan? 
 
Silakan saja, kapan saja di mana saja, manakala manusia telah main-main 
dengan rasa sejati dan sejatining rasa, akan seperti Buta Cakil yang mati 
terbunuh oleh kerisnya sendiri. Ini ibarat orang yang mati rasanya, akibat 
gagal menerapkan rasa sejati dan sejatining rasa. Yang lebih parah lagi, 
orang tersebut akan seperti Prabu Puntadewa yang sedang kehilangan 
mondholan atau udheng-nya. Dia seperti sedang kehilangan pusaka pribadi 
Jamus Kalimasada..Darah putih dalam dirinya seakan tersumbat, berbahaya 
kan. 
 
Maka dari itu, pencarian rasa sejati dan sejatining rasa ini tak boleh berhenti. 
Tak boleh menyerah. Entah sampai kapan. Jika lengah sedikit saja, 
akibatnya fatal. Orang yang telah ditinggalkan rasa sejati dan sejatining 
rasa, jelas kehilangan tali rasa, artinya simpul rasa. Akibatnya, hidup 
semakin hambar, tak ada artinya. Begitu kan? Coba renungkan, karena 
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kisah ini sebenarnya masih bisa dipanjangkan, sampai tak terhingga. 
Sampai pada tataran Bima berguru pada Dewa Ruci, Arjuna bertapa di 
Indrakila, Kalinyamat bertapa di Wukir Danaraja, Panembahan Senapati 
bertemu Ratu Kidul pada sebuah batu hitam (watu item), Kresna Gugah, 
Jaka Tingkir bercumbu dengan Rara Sampur, Damarwulan Ngenger, dan 
seterusnya barangkali sebagai pilar pencarian diri pada rasa sejati dan 
sejatining rasa. Oleh karena dalam kaitan ini yang terpenting adalah purba 
rasa, artinya menguasai rasa sejati dan sejatining rasa secara total. 
 
 
Laku Papat : Lebar, Lebur, Luber dan Labur 
 
 
BUDAYA Jawa, mempunyai banyak makna dan penuh dengan simbol. 
Begitu pula dengan perayaan lebaran, riyaya atau hari raya Idul Fitri, pun 
banyak dimaknai dengan simbol atau perlambang ketupat atau kupat. 
KUPAT bisa dimaknai dengan ngaku lepat. Sebab seseorang akan menjadi 
satriya kalau berani mengakui kesalahan dan dosa-dosanya, baik kepada 
Tuhan YME maupun sesama.  
 
Namun demikian ada juga yang mengartikan kupat itu dengan laku papat 
yakni lebar,lebur, luber dan labur, dengan begitu siapa yang bisa nglakoni 
keempat laku tersebut pasti akan mendapat rahmat dan barokah yang 
agung dari Yang Maha Kuasa. 
 
LEBAR, dalam bahasa Jawa juga disebut bubar yakni selesai melakukan 
ibadah puasa tapa brata, waktu penempaan baik fisik maupun batin, ngayahi 
kuwajiban agung yang berat selama sebulan di bulan Ramadan. Dengan 
selesainya tugas luhur tersebut, masyakarat Jawa menyimbolkan dengan 
memakan ketupat Lebaran atau kupat luwar, sebagai makna telah keluar 
dari pendadaran untuk menuju manusia takwa dengan penuh kemenangan. 
Kemenangan disini adalah berhasil mengekang hawa nafsu, terutama nafsu 
angkara murka dengan menahan makan-minum, menjauhi semua perbuatan 
jahat lewat indera yang dimiliki seperti mata, telinga, hidung juga kaki dan 
tangan serta anggauta tubuh yang lain. Nutupi babahan nawa sanga, yakni 
dengan penuh ketakwaan melakukan apa yang menjadi perintah Nya serta 
menjauhi apa yang menjadi larangan Nya, semata-mata mencari 
kebahagiaan dunia-akherat. 
 
LEBUR, sepertinya sudah menjadi tradisi di negara kita dalam kehidupan 
bermasyarakat, setelah melakukan salat Id, sesama insan melakukan 
salam-salaman saling memaafkan satu sama lain yang kemudian diteruskan 
dengan silaturahmi ke tempat orang tua, sanak, saudara, teman dan handai 
taulan yang lain. Tujuannya yakni silaturahmi, menyambung, merekatkan tali 
persaudaraan sehingga semuanya kembali Fitri, suci layaknya kertas putih 
belum terkena tetesan tinta. Suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Fitroh 
karena segala dosa dan kesalahan telah lebur menjadi debu dan hilang 
dihembus udara. 
 
Sementara juga ada yang melakukan ziarah kubur ketempat para 
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leluhurnya, hal ini agar manusia itu senantiasa eling suatu saat nanti akan 
menyusulnya. 
 
Sedangkan melakukan salam-salaman, tujuanya sama yakni nglebur dosa 
satu sama lain, sehingga kembali kepada manusia yang suci. Untuk itu 
bulan Sawal juga sering dikatakan sebagai bulan peningkatan, apakah 
amalan dan ibadahnya selama bulan puasa berhasil atau tidak yang 
tujuannya hanya satu yakni takwa. 
 
LUBER, yakni seseorang harus mempunyai watak yang agung, luhur 
memberi maaf kepada siapa saja yang memintanya, meski sebelumnya 
menjadi musuh sekali pun. Dipihak orang tua selalu akan memberikan 
segala doa restunya untuk seluruh anak cucu, ngluberake donga pangestu 
agar apa yang menjadi harapan, gegayuhan anak cucu terlaksana dengan 
baik. Orang tua selalu berdoa untuk kebahagiaan anak cucunya, baik 
kepentingan dunia maupun akherat nanti. Untuk itulah maka bagi anak cucu, 
mempunyai kewajiban mikul dhuwur mendhem jero kepada orang tua atau 
leluhurnya demi tercapai cita-citanya. 
 
LABUR, sesuai dengan makna Idul Fitri yang berarti kembali suci seperti 
layaknya labur yang warnanya putih, bersih atau suci. Yakni setelah 
melakukan tiga hal telung perkara yakni lebar, lebur, luber akhirnya menjadi 
putih bersih, layaknya bayi yang baru keluar dari kandungan. Tidak punya 
dosa atau kesalahan yang lain, masih dalam kondisi suci bersih pindha 
netesing kupu. Seekor kupu yang indah, itulah gambaran orang yang 
melakukan ibadah puasa dengan penuh iman dan segala kepatuhannya, 
nanti setelah habis puasa Ramadan akan menjadi orang yang bahagia, 
indah dan selalu dekat dengan Yang Maha Kuasa karena menjadi manusia 
yang tattakun atau takwa. 
 
Itulah makna kupat dari laku papat yang harus ditempuh , sehingga setelah 
melakukan ibadah puasa akan selalu disayang oleh Tuhan-Nya. 
 
 
 
 
 
 


