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NGELMU LAKUNING URIP 

 

Demikianlah perjalanan seorang Jaka Sasana , ketika telah buntu perasaannya, 

mengurangi makan dan tidur sampai kurus badannya. Kemudian berjalan tidak 

tentu tujuannya sampai menuruni dan melewati jurang akhirnya masuk kedalam 

hutan yang angker yg tidak pernah didatangi manusia. 

 

Melihat ke empat penjuru , tidak ada suara mahluk sama sekali. Kemudian angin 

berhembus membawa bau semerbak mewangi. Harumnya memenuhi udara. 

Karena belas kasih Dewa kepadanya akhirnya tampak terlihat yang gaib , yaitu ada 

desa yang berjejer-jejer sangat luasnya. 

 

Terdengarlah suara sedih merintih-rintih, tiada jelas arahnya. Tak lama kemudian 

ada sesosok mahluk yang tinggi besar , matanya ada tiga, wujudnya sangat 

menjijikkan, mendekati Jaka Sasana serta bertanya pelan: “Hai manusia ,apa 

maksudmu datang kemari; disini adalah tempat yang sangat angker, 

peribahasanya Jalma mara Jalma mati, Sato mara Sato mati. Barangsiapa yg 

datang, manusia atau hewan , akan mati. Jika tidak mendapatkan pertolongan, 

banyak yang akan mati”. 

 

Berkata Jaka Sasana: “hamba disuruh Sang Wiku Warasabata yakni ayah 

hamba,yg bertempat di Gunung Gora, untuk mencari dan mengabdi pada orang yg 

sangat luhur. Itu yg pantas dijadikan tempat mengabdi, tapi hamba sudah mencari 

namun tiada menemukan. Setiap kali ada,yang terlihat masih seperti manusia 

biasa. Namun setelah melihat Tuan, dapat disebut lebih besar dan luhur. 

Pertanda lebihnya ialah mata Tuan ada tiga, badan lebih dari manusia biasa, 

perasaanku mengatakan tidak ada yang lebih pantas lagi untuk dijadikan tempat 

mengabdi kecuali Tuan ,serba sesuai, persis sama dengan pesan orang tuaku”.  

 

Sang Raja Gandarwa, mendengar perkataan Jaka Sasana , menjadi tertawa 

sangat gelinya.Katanya: “Wahai Manusia , kamu itu keturunan pandito , mengapa 

pikiranmu begitu tumpul , karena malas bertanya dan meniru. Aku nasehati, jika 

sudah tiba keberuntunganmu mendekatlah kemari dan duduk bersama-sama.”  

Jaka Sasana menuruti , disitu kemudian melihat rumah yang sangat indah dan 

menyenangkan bentuknya seperti sanggar. 

 

Sang Raja Gandarwa berkata: “Sasana, jika memang engkau benar2 ingin 

mengabdi, aku mempunyai permintaan , Kahyanganku ini hendaknya kau beri 

penawar sangar, karena keadaan disini sampai seperti bencana, bayangan 

kesedihan, tangis yang ramai, tiada keruan kemana-mana mengungsi, sampai 

sekarang masih menjadikan sedih dan bingung.” 
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Menjawab Jaka Sasana: “iya saya ingin mengabdi, namun jika Tuan menyuruh 

saya untuk menangkal bencana, saya tidak dapat.” Kata Sang Raja Gandarwa: 

“ada sarananya, asalkan engkau mau memakan hidanganku Sang Raja.” Maka 

tiba-tiba telah ada hidangan dihadapan, Raja Gandarwa mempersilahkan, 

katanya:”cepatlah makan, jika kurang kenyang, jangan malu-malu.” Jaka Sasana 

menurut , kemudian makan, terasanya sangat nikmat. Tidak lama kemudian 

berhentilah suara tangis tidak terdengar lagi dan lenyaplah penyakit. Para lelembut 

bergembira ria telah dapat hidup lagi. 

 

Raja Gandarwa berkata: “Hai Sasana, sangat terimakasihku kepadamu sebab 

engkau telah menghilangkan penyakit,dengan cara telah kenyang makan. 

Ketahuilah ,bahwa sakitnya anak cucuku, karena engkau mengurangi makan dan 

tidur. Maka sembuhnya anak cucuku adalah karena engkau mau makan. 

Bagaimana aku dapat membalasmu . bila engkau mau terimalah nasehatku. 

 

Sebenarnya perjalananmu itu sia2, karena keliru penerimaanmu tentang pesan 

ayahmu Sang Wiku, jika mau mengabdi carilah orang yang lebih, dan yang agung 

luhur,. Maksudnya orang yang lebih itu ialah orang yg “sempurna 

pengetahuannya”, sedangkan orang yang luhur itu ialah Raja, sebab ia menguasai 

bumi dan seisinya. Akhirnya engkau malah mau mengabdi kepadaku, karena 

mataku ada tiga, dan badanku tinggi besar? Begitu itu sudahlah biasa bagi bangsa 

Bekasakan, dan bangsa Gandarwa semua diberi kelebihan dan kekurangan , 

anggota badan tidak ada yang genap. 

 

Ketahuilah aku ini yang disebut Rajanya Gandarwa, namaku Raja Wrahaspati 

anak dari Raja Gandarwa, sedangkan ayahku anak dari eyang Raja Wredati, 

ceritanya dahulu keturunan raksasa Raja Kirmika. 

 

Setelah perkataan Sang Raja Gandarwa berhenti, menjadikan jelas 

pendengarannya sangat terang perasaan hatinya kemudian gemetaran, menggigil 

takut, merasa terseret menurut kepada ilmu yang tidak nyata dan sangat gawat, 

menunduk sambil bercucuran airmata, mengira bahwa ia tidak dapat kembali ke 

alam manusia. 

 

“Hei Sasana janganlah engkau khawatir. Sebenarnya akulah yang akan menolong, 

agar jalanmu mengabdi dapat mudah tercapai. Tetapi jika kira-kira waktunya telah 

tiba, tunggulah bebarapa hari , aku ingin memberimu wejangan, jika sudah dapat 

bersiul menyanyikan Tembang Bremara . ajarilah aku , aku akan mendengarkan. 

Apabila engkau telah dapat bersiul menyanyikan tembang tadi, ada imbalan yang 

menjadi saranamu untuk mengabdi.” 
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“iya Tuan , saya ingat bersiul Tembang Bremara tetapi hanya sedikit saja , 

dikarenakan saya ini orang gunung jadi tidak dapat urut, sangat beda dengan 

orang kota , dengan maksud hanya sekedar untuk menjaga jagung di gubug 

supaya jangan sampai lesu dan mengantuk.” 

 

“Sasana, mulailah dan laksanakan saja.” 

 

Jaka Sasana lalu bersiul menembang lengkap seperti menyanyi dengan sunguh2. 

Sang Raja Gandarwa begitu mendengar langsung bertepuk tangan dan 

menghentak2kan kaki sambil tertawa terbahak-bahak, katanya :”aduh-aduh anak 

yang tampan , ternyata engkau itu pandai bernyanyi , membuat senang, segar 

hingga ke seluruh tubuhku, teruskanlah anakku, bersiullah lagi, biar aku cepat bisa 

menirukan dan mendengarkan. Aku ingin dan senang bersiul tembang itu.” 

 

Sang Raja setelah dapat menirukan , lalu berkata pelan: “Hei Sasana, wahyumu 

telah tiba sekarang . aku beri nasehat, hendaklah engkau ingat , bahwa didalam 

hidup ini Haruslah Melihat Yang Kelihatan atau Mendengarkan Segala Yang 

Kedengaran . Sebaliknya janganlah melihat Yang Tidak Tampak dan Jangan 

Mendengar segala Yang Tidak Terdengar. Jangan mencium Yang Tidak Berbau, 

Jangan Bicara Yg Tak Patut Dibicarakan. Sedangkan manfaat hal yang demikian 

itu , sudah menjadi kebiasaan orang banyak yang diterapkan dalam hidup ini 

adalah tindak Madya. 

 

Artinya melihat segala yang terlihat . Baik dan Buruk sebenarnya dapat terlihat 

,sehingga jika yang kau lihat itu buruk maka singkirilah,ikutilah yang baik. 

 

Artinya melihat yang tidak terlihat itu ialah jangan memaksa untuk ingin tahu yang 

sebenarnya kamu tidak tahu yaitu segala larangan rahasia yang disimpan. Karena 

jika telah tahu malahan jadi susah, menjadi disebut sebagai pendiam artinya dapat 

mencapai penglihatan dengan mengintip-intip apa yang harus dilihat. 

 

Adapun mendengarkan yang terdengar , segala tingkah dan suara yang aneh , 

tutupilah telingamu, jangan harus mendengarkan yang tidak baik, yang akhirnya 

dikatakan sebagai orang gila , hal itu karena rajin mendengarkan perkataan buruk, 

sehingga dapat membuat salah pendengaran. 

 

Artinya mencium aroma yang tercium, hiruplah aroma itu untuk sementara waktu, 

jika aroma itu tidak baik, jgn dihirup, jika aroma itu baik harus didekati dan dicium. 

Dan jangan mencium aroma yg tak sedap, artinya jika aroma itu tak mengena di 

penciuman maka singkirilah, jikapun menjadi sumber berita , sesungguhnya tidak 
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baik, dapat menjadikan nista, artinya pandai bercerita tentang isu mengandung 

kebohongan akan kebenaran sebuah perkataan , keluar disembarang tempat tidak 

terkontrol. 

 

Janganlah membicarakan sesuatu yang bohong , lelucon serta kelakar yg tidak 

patut, biasanya akan menghilangkan kewaspadaan, yg akhirnya akan dijuluki 

sebagai pembohong. Terlalu berlebihan berkata yg jelek2 dan senang mencela 

yang menyangkut badan, maka dari itu orang yang hidup didunia ini mendapatkan 

pengetahuan dengan bertanya-tanya , dengan berkata pelan dengan 

menggunakan kata2 yang manis,. Kita dapat berbuat segala sesuatu dengan 

meniru-niru. Segala sesuatu dapat terlaksana dengan bertindak dapat berhasil 

baik. Dengan tekun dn teliti, dimulai dari berhati-hati. Cukuplah kiranya nasehatku 

ini sekian saja , jika engkau eling, sesungguhnya ini akan menjadi modal segala 

tingkah lakumu menemui keselamatan. 

 

 

 

Nah, sekarang kuberitahu, yang sepantasnya menjadikan tempatmu mengabdi, 

mantaplah, hanya kepada Raja “di Kadiri” . Bernama Prabu Aji Pamasa, sebab 

beliau itu adalah Raja yang berwatak Dewa, yang menguasai dunia. 

 

Dan aku beri sarana agar dapat menghadapnya. Ini ada dua macam Mustika, yaitu 

pertama bernama Mustika Pranawa; khasiatnya jika dipakai maka tawar segala yg 

berbahaya. Kayu dan Tanah yg gersang menjadi tawar dan subur kembali, segala 

apa yang menakutkan menjadi tawar. Kedua, bernama Mustika 

Pramana,khasiatnya,jika dipasang pd mata , maka akan dapat melihat benda2 

yang tak nampak seperti didalam air, didalam bumi, didalam batu, meskipunyg 

gaib2 dalam dunia siluman , semuanya jadi terlihat. 

 

Kedua mustika ini sangat pantas dipersembahkan kepada raja , agar diterima 

keinginanmu mengabdi, karena jika ingin mengabdi tanpa sarana maka akan 

susah diterimanya. Sedangkan sebabnya engkau berhasil dianggap, karena 

engkau mendapat kasih dari Tuhan. Engkau aku beri Minyak Pengasihan . Pada 

zaman dahulu, ketika Dewa Wisnu menjelma menjadi dukun , membuat minyak ini 

lalu diberikan kepada Warsaya. 

 

Pakailah minyak pengasihan jika sedang menghadap Raja. Akan menjadi jalan 

untuk mendapatkan keluhuran. 

 

Ada lagi, aku beri Air WayurAmarta yg terbuat dari embun yang terdapat di 

tembolok ayam . air tersebut dapat menjadi sarana pengobatan; jika diusapkan 
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pada tangan , maka segala yang dipegang akan menjadi obat, segala penyakit 

menjadi sembuh, hanya dengan jalan melakukan Cipta Sasmita nama saja….. 

 

 

Dan untuk mengobati luka, maka luka itu haruslah bersih dahulu, kalau sudah 

bersih berilah minyak dari lemak ayam dan campurlah dengan prusi yang 

ditumbuk, serta rumah lebah madu,lalu dihangatkan pada suatu tempat agar 

bercampur menjadi satu. Kemudian jika lika sudah direndam maka lendirnya dilap 

dengan kain lunak. Obat yg masih hangat2 kuku tadi ditaruh pada kain sebesar 

lukanya lalu dipakai sehari semalam. Dan juga ada pantangannya: 

1. jangan makan jenis ikan asin, berakibat luka menjadi gatal2 

2. jangan makan kacang2an berakibat luka bengkak2 dan melepuh 

3. jangan makan manis2an berakibat luka tidak sembuh2 

4. jangan makan umbi2an berakibat kambuh2an lukanya 

 

Adapun obat kalau kena ragas (tulang beracun), tiap pagi diusapi dan diberi parem 

daun akila. Tiap pagi sebelum makan apapun ,ludahilah lukanya, dari atas 

kebawah, dan mantrailah begini : Bolu bolor bar luwar. 

 

Obat jika digigit ular, pada lukanya sundutlah dengan api, setelah beberapa saat, 

dibawah dan diatasnya ikatlah dengan benang lawe dan mantrailah begini: Wis 

wata witawar. 

 

Obat disengat serangga . jika serangga tersebut tertangkap, buanglah sengatnya, 

pantatnya diberi kecekan (salep), pagi sore obatilah dengan salep kecekan tadi. 

Cara menempelkan obat yaitu memakai bulu ayam putih mulus. Dan luka harus 

dibuka dahulu supaya cepat sembuh. 

Kerak gigi, air kencing, usapkan melingkar pada luka , mantranya begini: 

Kentup katup sap-sap dening jalantahku, mulyat pakarana (sengat tertutup diusap2 

oleh minyakku, sembuh tanpa akibat). 

 

Obat kesurupan atau terkena sihir. Di malam hari saat tengah malam, ambillah 

tanah didepan pintu , lalu kelilinglah dengan menaburkan tanah itu pada 4 pojokan 

rumah, mantrailah begini: sing sapa kang hanedya tumeka, nadyan tumeka haywa 

tumama, lamun sarana baling kamarang sarasaningkang hangsang sangsara 

(barang siapa yang mau datang, meskipun telah datang janganlah mempan, jika 

sarana telah dilempar pulang kepada segala rasa yang mengarah sengsaralah) 

sedangkan penyakit2 lainnya , perlu pralambang, daun2nan yang dipakai obat 

maka gantilah namanya, seperti: 

1. Daun kelor gantilah istilahnya menjadi daun limaran 

2.  Daun lomban rapit istilahnya menjadi daun sabrang 
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3.  Daun randhu menjadi daun baladewa 

4.  Daun jarak menjadi daun bledhek 

5.  Daun asam menjadi daun teruna 

6.  Daun papasin menjadi daun tunang 

7.  Daun injen2an menjadi daun prastawa 

8.  Daun sirih menjadi daun haturan 

 

 

Semua itu masing-masing mempunyai maksud sendiri2. jika mengobati dgn daun , 

sehari semalam daun tersebut jangan sampai tertiup angin. Perhatikan semua 

daun yg ingin kaupakai sebagai obat. Jika daun dari pohon kayu , ketika mengobati 

, yg sakit harus berdiri. Jika daun dari tumbuhan merambat,ketika mengobati, yg 

sakit harus duduk. 

 

Dan lagi aku beri candu sakti, khasiatnya jika memang diinginkan maka dapat 

masuk ke benda2 halus , dapat menyesuaikan diri dimana saja, dapat masuk ke 

dunia halus,serta berjalan lebih cepat meskipun jauh cepat dapat sampai tujuan. 

Oleh karena itu terima ini semua. Jaka sasana cepat2 menerima serta sangat 

menjunjung tinggi. Setelah semua itu Jaka Sasana diizinkan berangkat ke Kediri. 

Sang Raja Gandarwa segera menghilang ke kahyangannya. Jaka Sasana 

terbangun, tampaklah ia sampai berada ditengah-tengah hutan lagi,kemudian 

berjalan. Ia tidak lupa tempat tinggal manusia, menginjak tanah ladang dan 

persawahan, melihat petani yang sedang bekerja. Jaka Sasana sangat merana 

hatinya, berangan-angan seperti ada di panangkilan, bertemu dengan para 

pekerja. Kerbau, sapi, tersebar di tempat penggembalaan, bagaikan kendaraan 

kuda ditempat latihan perang. 

 

Sesampai di desa Wanu berjumpa dengan sepupu ayahnya bernama Buyut 

Kusruta. Kedua-duanya tidak lupa wajahnya. Mereka sangat rindu sehingga tanpa 

terasa mengeluarkan air mata. Buyut Kusruta lalu bertanya : “Anakku Jaka Sasana 

, bagaimana engkau bisa sampai kesini sendirian, jauh sekali dari gunung Gora.” 

Jaka Sasana memberitahukan keinginannya,dari awal hingga akhir diceritakan 

semua. 

 

Buyut Kusruta mendengar cerita itu merasa heran, katanya : “He anakku, jika 

demikian halnya, engkau termasuk yg mendapatkan pertolongan Raja Gandarwa. 

Untuk membuktikan pemberiannya maka perlu dicoba, supaya tahu kenyataannya, 

jangan sampai mengecewakan jika dipersembahkan kepada Raja. Jika memang 

baik dikatakan baik, jadi tidak ragu-ragu. Jika sudah tahu terbukti, pantas 

dipersembahkan Sang Raja.” 
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“Paman bagaimanakah cara membuktikannya?” bertanya Jaka Sasana. 

 

“Adikmu si Rara Sruti yg menderita buta,tuli,bisu dari kecil, obatilah, jika terbukti 

dapat sembuh dapatlah diterima”jawab pamannya. 

 

Ki Buyut dan Sang Jaka lalu berangkat menuju rumah pamannya. Sesampainya 

dirumah segeralah Jaka dijamu seadanya . kemudian Rara sruti segera dibimbing 

keluar , duduk didepan ayahnya. 

 

Jaka Sasana lalu minta Air Tuli, Air Buta, Daun Tuli, Daun Bisu. 

 

Yang dimaksud air tuli ialah batu-batuan. Yang dimaksud air buta ialah air yang 

diciduk dengan mata tertutup dengan memakai pinggan berwarna putih, saat 

memejamkan mata tidak boleh berucap disertai menahan napas, kemudian air 

tersebut ditaruh pada wadah yg terbuat dari bokor batu,dicampur wayuramarta 

sedikit.  

Yang dimaksud daun buta ialah daun yang tertelungkup pada pohon, memetiknya 

dengan mata yg terpejam. Yang dimaksud daun tuli ialah daun pada pohon yang 

jika ada angin maka daun itu tidak bergerak, memetik daun ini ialah dengan cara 

membelakanginya. Yang dimaksud daun bisu ialah daun yang keriting , 

memetiknya sambil menahan nafas dan ga boleh berkata-kata. 

Kemudian dicampur semuanya pada air yg telah disebutkan tadi. Semua tadi lalu 

disuruh mengusapkan dan diminumkan tiga kali. Akhirnya Rara Sruti telah bebas 

dari penyakit dan sembuh. 

 

Rara Sruti segera dirangkul ayah ibunya dicium-ciumi dan berkata: “dhuh anakku 

sungguh tak mengira sama sekali engkau mendapat pertolongan dari dewa lewat 

abangmu Jaka Sasana yang menyembuhkannya. Segeralah berbakti, jangan takut 

dihati. Sudah selayaknya saudara muda berbakti kepada saudara tua, disamping 

itu dia yang menyembuhkannya.” 

 

Jaka Sasana setelah melihat Rara Sruti sembuh lalu jatuh cinta. Ki Buyut 

menangkap isyarat tersebut dan memberi isyarat kepada isterinya. Lalu berkata 

pelan: “Anakku Jaka Sasana, apakah engkau sudah mendengar janjiku 

sebelumnya, siapa saja yg dapat menyembuhkan adikmu Rara Sruti dipastikan 

menjadi suaminya. Seandainya dapat engkau kawini sendiri akan lebih baik, saling 

menjaga jadinya dapat selamat. 

Singkatnya, Rara Sruti telah dinikahkan dengan Jaka Sasana,dirayakan 

selayaknya. Semua orang desa Wanu hormat kepada Jaka Sasana oleh karena 

pandai di bidang ilmu. 
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Setelah itu buyut Kusruta berbincang-bincang dengan menantunya, 

memberitahukan bahwa dibukit sebelah utara desa Wanu sangat keramat. Apa 

kira2 yg jadi penyebabnya. Seketika itu Jaka lalu mengambil Mustika Pramana, 

setelah dilihat-lihat, disitu tampak beraneka macam harta benda yang dijaga dua 

raksasa, Pisaca dan Pisaci, sebangsa brekasakan. 

 

“Nah paman ,perhatikan sendiri , yang menjadi sebab bukit menjadi keramat, 

didalamnya ada harta benda tetapi ada yang menjaga dan sangat menakutkan.” 

Buyut Kusruta menerima mustika pramana ,setelah dilihat, benar ada harta benda 

wujudnya bagus-bagus. Buyut Kusruta heran dan sangat senang hatinya, tetapi 

bagaimana cara mengambilnya? 

 

Jaka Sasana kemudian mengambil candu sakti dan mendekati bukit menemui 

yang menjaga. Pisaca dan pisaci kaget melihat ada manusia dapat masuk dan tiba 

didunia makhluk halus. Pisaca dan pisaci ingat pada pertanda dari dewa bahwa 

nanti ia akan melihat letak “Sukma Kawekas”(hakekat ketuhanan) dari seseorang 

yang pandai menjelma menjadi “dhemit” bernama Sang Sasana. 

 

Pisaca dan Pisaci segera mendekati serta bertanya: “dhuh orang yang sakti baru 

tampak, bagai pelangi pembawa berkah, pelangi milik orang pandai, tempat 

keselamatan, izinkanlah hamba menghormat, dan bertanya apakah benar tuan yg 

disebut Jaka Sasana?” Jaka Sasana menjawab:”He saudara, apakah sebabnya 

menanyakan Jaka Sasana?” Pisaca memberitahukan bahwa kewajiban seorang 

pria terhadap inti sebuah ilmu, yang sampai pada inti “Sukma Kawekas”,belum 

mendapat petunjuk yang sungguh-sungguh akhirnya dapat membuat susah. 

Beberapa lama kemudian ada pertanda dari Sanghyang Wisesa hamba disuruh 

tinggal disini ini, sedangkan kelak yang memberitahukan Hakekat Ketuhanan itu 

ialah manusia sakti yang bernama Jaka Sasana,putera seorang wiku. Akhirnya 

hamba tinggal disini ini kemudian mencipta harta benda beraneka ragam sebagai 

sarana untuk menyenangkan hati agar kasihnya turun seandainya nanti datang 

Sang Sasana saat datangnya “Suksma Kawekas”. 

 

Sang sasana mendengar itu hatinya merasa heran, maka pelan katanya: “Nah 

saudara ,kebetulan sekali,ibaratnya “orang ngantuk di pembaringan” , jika saudara 

ingin mengerti, sesungguhnya saya inilah yang bernama Jaka Sasana.” 

Pisaca segera duduk menunduk hormat sekali, lalu berkata pelan:”E,e, bahagia 

sekali ,menetes belas kasih dewa,kalau demikian hamba menyerahkan jiwa 

raga,serta segala harta benda ini semua, saya serahkan kepada tuan,sebagai 

sarana mencari kasih saya terhadap kesempurnaan jiwa.” 
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Kata Sang Sasana: “lebih baik sekarang jelaskan siapa namamu, karena saya 

sudah memberitahukan nama saya, supaya kita sama-sama tidak kehilangan 

jejak.” 

 

“Pisaca itu sebangsa mahluk halus bekasakan ,nama hamba sebenarnya ialah 

Drumna,anak Pramnadi, ini isteri hamba bernama Sulistri anak Jarunapa, sama-

sama sejenis Pisaca Pisaci; Pisaca adalah garis keturunan dari pria, Pisaci adalah 

keturunan dari garis wanita.” 

 

Sang Sasana sangat senang, katanya: “Saudara”, sambil tertawa, lalu memberi 

tahu Hakekat Ketuhanan, akhirnya, semua sudah “duduk” menjadi “tenang”. 

 

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. 
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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 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 
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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 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 
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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 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. 

 

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 kewajiban utama manusia 
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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) 

 

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’.  
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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 

“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 
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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-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 
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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. 

 

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 
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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. 

 

Damar Kurung’  

 

SUDAH lumrah wulang wuruk Jawa senantiasa disembunyikan di dalam sebuah 

tembang. Hanya yang ‘tlaten, taberi ngudi, sregep neges’ sajalah yang mampu 

menyelami apa isi wewarah Jawa itu. Ilmu Jawa bukan sekadar ilmu tetapi juga 

laku. Oleh karena itu manusia Jawa senantiasa diingatkan “Ngelmu iku kelakone 

kanthi laku, lekase kalawan khas, tegese khas nyantosani, Setya budya pangekese 

durangkara”.  

 

Dan biasanya kawruh yang dimaksudkan dalam upaya untuk mewujudkan 

kesempurnaan batin manusia disembunyikan dalam laku kehidupan biasa sehari-

hari. Sayang lantaran gaya hidup sekarang ini sudah berbeda bobotnya, perlu 

ditemukenali lagi kebiasaan lama yang tertera di masyarakat Jawa. 

 

Sebagai misal masalah siskamling, dulu masih menggunakan lampu minyak 

kerudung atau ting. Dan ting ini dalam pemahaman Jawa mempunyai simbol 

kehidupan. 

 

Ini terlihat dalam Dhandhanggula berikut ini: 

Damar kurung, bineta ing kemit. 

Tintingana ing sarira priyangga. 

Den rumangsa ing sisipe. 

rone kacang puniku. 

angelayung rasane ati. 

sela panglawet ganda. 

sepisan ketemu. 

kelabang sinandhung muncar. 

datan rena pinanggih sepisan. 

Kalih kumudu saben dina 

 

Di dalam perlambang ini ada nyala dan terang. Ibarat manusia yang hidup lantaran 

mempunyai keinginan yang menyala-nyala. Tetapi perlu diketahui keinginan ini 

harus diatur. Sebab keinginan yang bernyala-nyala ini bisa menutupi terang sinar 

hati manusia. Keduanya harus berjalan serasi. Harus disetel antara keinginan hati 

dengan ketenangan hati. Untuk itulah manusia diberi mata yang bisa berkedip. 
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Ketika melihat manusia perlu terbuka matanya. Tetapi melihat tak hanya dengan 

mata tetapi juga dengan mata hati. Oleh karena itu diperlukan menutup mata.  

 

“Kalamun sepi resepana, dene yen rame lambarana sepi, yen sepi sapanen, 

suwuna sawabe supaya antuk kasusantaning Sang Taya”. 

 

Sebuah petuah Jawa yang perlu pemahaman dan pengertian dan pendalaman. 

Kalau sepi nikmatilah, jika ramai perlu mendasari keramaian dengan kesepian. 

Ingatlah ketika berjaya, dan jangan bersedih kalau tengah susah. 

 

Untuk itulah diperlukan “Setiti mungguhing ati, dan ngati-ati tumrape lathi”. Tekad 

harus membaja dan kuat, didukung waspada dalam berucap dan berujar. 

 

‘Cupu Manik Asta Gina’  

 

Pendidikan masyarakat sekarang ini tidaklah mempunyai pegangan yang jelas. 

Oleh karena itu ada baiknya meninjau ke belakang, artinya melihat warisan apa 

yang diberikan leluhur untuk meninjau kembali perilaku kehidupan bermasyarakat 

untuk digunakan dan dikembangkan sebagai sangu hidup di dunia yang serba 

rumit ini. Tetapi pesannya jangan terlalu lama memandang warisan leluhur, tetapi 

sebaiknya itu hanya sebagai cermin yang menjadi dasar berpijak untuk maju.  

 

Sebab kalau kita mau berkaca dari warisan budaya yang ada banyak contoh yang 

bisa dikedepankan sebagai contoh, adanya hand-phone, sebelumnya dalam kisah 

wayang sudah diterakan atau disimbolisasikan dengan apa yang disebut dengan 

aji pameling. Aji pameling ini hanya dipunyai oleh Dewa Wisnu penjaga alam, atau 

kemudian menitis pada Sri Kresna. Artinya hanya mereka yang mampu membaca 

tanda-tanda alam sajalah yang bisa mengartikannya. 

 

Sekarang ini muncul ‘hand phone’ atau telpon seluler, sebagai manifestasi dari aji 

tersebut. 

 

Kemudian di dalam kisah wayang, muncul pula kisah yang mengkisahkan tentang 

‘Cupu Manik Asta Gina’, yang dimiliki oleh Resi Gutama. 

 

Lalu apa sebenarnya isi Cupu Manik Asta Gina ini sesungguhnya, mengapa itu 

menjadi rebutan antara Guwarsa-Guwarsi dan Anjani. Lalu mengapa dibuang ke 

Telaga Madirja. Dan mereka yang menyelam ke telaga itu menjadi kera atau 

berparas kera. Simbolisasi apa ini? 

 

Piwulang dan piweling serta pitutur luhur Jawa biasanya dikemas dalam rupa 
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simbol dan ‘sanepan’. Oleh karena itu mereka yang mampu membedahnya saja 

yang bisa mengetahui maknanya secara pas. Tentu ini dikaitkan dengan semangat 

hidup orang Jawa yang mengutamakan ‘Jiwa-Jawi’ demi kepentingan ‘Jaga 

Wibawa’ atau menjaga kewibawaan, bukan ‘nguja hawa’ atau mengumbar hawa 

nafsu. Mengingat bahwa keduanya bila dimampatkan berarti Ja-wa. Makna lain 

pun bisa bermunculan selaras dengan tafsiran si penafsir dengan pengalaman 

batin dan hidupnya masing-masing. 

 

Perlu disadari bahwa Cupu Manik Asta gina ini adalah wahana, sarana untuk 

melihat dan menjalani hidup dan kehidupan. Wahana atau sarana adalah alat. Alat 

pada dasarnya adalah netral, bisa digunakan secara positif, tetapi juga bisa 

digunakan dengan arah negatif. 

 

Cupu Manik, boleh disebut sebagai pegangan hidup (manik). Ada dalang yang 

mengatakan bahwa cupu manik ini berisi gambar jagad. Boleh dipadankan kalau 

sekarang ini adalah internet. Internet adalah sarana kehidupan. Bisa digunakan 

secara positif tetapi juga bisa digunakan untuk hal yang buruk. Tergantung 

manusianya. Tetapi untuk Cupu Manik Asta gina, boleh dikatakan berarti pegangan 

hidup yang bisa diejawantahkan dalam kehidupan yang jumlahnya delapan 

(Hasta). 

 

Lalu apa itu delapan pegangan hidup manusia yang berjumlah delapan itu? Lalu 

mengapa dibuang di telaga. Telaga adalah sumber hidup makhluk hidup. 

Sementara Telaga kehidupan yang terbesar adalah dunia dan Yang Tertinggi 

adalah Sang Pencipta sendiri.  

 

Orang perlu berkaca untuk mengejar dunia ini. Kalau mereka itu serakah, 

diibaratkan menjadi kera yang mempunyai kebiasaan ingin menguasai. Pencarian 

Guwarsa-Guwarsi maupun Dewi Anjani, tidak dilandasi dengan delapan semangat 

hidup yang sebenarnya sudah tertera dari nama Cupu itu sendiri yakni Asta Gina. 

 

Lalu apa yang disebut dengan Hasta Gina. Tidak lain dan tidak bukan adalah 

delapan pegangan hidup manusia. Pertama manusia Jawa selalu mengedepankan 

‘Wanita’, artinya Wanodya kang puspita. Maknanya perempuan yang cantik jelita 

yang menjadi dambaan semua priya. Artinya manusia sebaiknya menjadi dambaan 

semua insan lantaran kehidupannya indah tak tercela, sehingga namanya tersebar 

harum mewangi menaburi bumi pertiwi. 

 

Yang kedua adalah ‘Garwa’, sigaraning nyawa. Artinya manusia hidup harus 

mampu mewujudkan diri sebagai bagian dari keluarga, masyarakat dan bangsa 

serta dunia ini. 
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Yang ketiga manusia hidup harus ber-curiga-keris. Artinya mempunyai ketajaman 

dalam memandang hidup. Ketajaman pikir, ketajaman rasa dan ketajaman jiwa 

harus senantiasa dipelihara dan dirawat dengan baik. 

 

Keempat, manusia hidup harus mempunyai ‘wisma’. Artinya mampu memberikan 

‘pengayoman dan pengayeman’, memberikan rasa aman kepada lingkungan 

dimana ia berada. 

 

Kelima, manusia hidup harus mempunyai semangat untuk mengendalikan hawa 

nafsu yang diibaratkan dengan memiliki ‘turangga’-kuda. Di samping mempunyai 

semangat seperti kuda ia juga diharapkan mampu menguasainya agar hidupnya 

terarah kepada kehidupan yang baik. 

 

Keenam, manusia harus meneladani kehidupan burung perkutut, yang 

‘anggungnya’ amat dinantikan. Manusia yang suaranya dinantikan adalah manusia 

yang bijaksana. Lebih afdol lagi kalau suaranya disertai dengan laku keutamaan. 

 

Ketujuh, manusia hidup harus seperti ‘waranggana’, merdu suaranya indah dan 

menjadi primadona di dalam sebuah pertunjukan dengan iringan gamelan. Bisa 

jadi sekarang ini diubah menjadi seorang penyanyi atau artis yang mampu 

menyihir pemirsanya. Demikian pula manusia hidup harus mampu menyihir 

lingkungannya dalam upaya menebar keharuman nama. Hidup itu indah dan 

keindahan dunialah yang menjadi tujuan hidupnya. Tentu selaras dengan jiwa 

Jawi. 

 

Kedelapan adalah mampu mendatangkan -pradhangga- praptaning kendhang lan 

gangsa; artinya hidup harus laras dan mampu menyelenggarakan keselarasan 

hidup. Kalau pun ia jadi pemimpin baik dalam skala kecil maupun besar harus 

mampu melahirkan irama indah dari para pembantu-pembantunya. Keselarasan, 

keindahan dan kenyamanan menjadi tujuan hidup yang berorientasi kepada 

keselamatan semuanya.  

 

Itulah mengapa cupu manik asta gina itu dibuang oleh Resi Gutama. Ketiga 

puteranya harus mampu menyelaminya di dalam kehidupannya, bukan hanya 

menerima secara pasif, tetapi aktif mencari dan menemukannya sendiri. Dengan 

begitu mereka akan mengetahui bahwa dunia ini tidak sekadar putih saja. Tetapi 

ada merah, ungu, hitam, kelabu, jingga dan lain sebagainya. Dunia ini berwarna 

indah kalau manusia mampu melihatnya sebagai sebuah keindahan. 

 

‘Yatno Moyo’  
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Dalam usaha untuk memahami hidup dan untuk memperoleh ilmu sejati dalam 

usaha memayu hayuning bawono sangatlah Berat, karena hidupnya hanya untuk 

keselamatan dan kesejahteraan dunia seisinya. Itulah merupakan kasampurnan 

sejati. Dalam menjalankan itu diperlukan tindakan luhur (langkah kautaman), ada 

tiga macam yaitu, Gentur, Suci, Legawa.  

 

Gentur. Sering kita melihat orang laku batin, berpuasa 3, 7, atau 40 hari, 

mengurangi tidur, makan, memberikan sumbangan atau menolong orang lain yang 

memerlukan. Hal ini merupakan satu latihan spiritual yang sangat bagus, tetapi 

yang namanya Gentur lebih kuat untuk mencapai tujuan spiritual. Orang yang 

Gentur yalah orang yang teguh niatnya untuk mencapai hidup luhur. 

 

Suci. Selalu memuja Gusti dengan ikhlas, tanpa pamrih sama sekali untuk diri 

sendiri, seluruh hati dan pikiran, serta tindakan demi keluhuran. 

 

Legawa. Selalu bersikap baik dan benar, dengan sadar sepenuhnya berpasrah diri 

kepada kehendak Gusti (pasrah dan sumarah). Menghindari perbuatan jahat, dan 

menolong orang lain dengan tulus. 

 

Dengan Gentur, Suci, dan Legawa hidup ini luhur semua tindakan didasarkan atas 

pikiran dan hati yang jernih. Melaksanakan prinsip ini dengan secara konsisten dan 

tulus akan berhasil mencapai ilmu sejati. Biasanya orang ingin jabatan tinggi, kaya, 

terkenal, dan berkuasa, atau menjadi orang kuat. 

 

Hal lumrah, namun, bagi penghayat ilmu sejati, itu merupakan halangan untuk 

mencapai kesempurnaan. Apa yang dilakukan penghayat ilmu sejati? Mengurangi 

lima kehendak duniawi. Mengurangi makan dan minum (cegah dhahar). Tidak 

memilih menu yang lezat, hanya makan saat lapar dan minum saat haus. 

 

Mengurangi tidur (cegah sare). Tidur hanya kalau mengantuk, itupun hanya 

sebentar. Mendekatkan diri kepada Gusti lewat semadi. 

 

Menghindari kesenangan (cegah suka) karena mempengaruhi tindakan luhur. 

Menolong orang harus lahir batin dengan memberikan jalan keluar, nasihat, laku 

spiritual, dan lain sebagainya. 

 

Harus selalu siap untuk memberi pertolongan. Setiap malam memohon kepada 

Gusti lewat doa yang tulus demi keadilan, kesejahteraan dan kehidupan yang baik 

untuk setiap orang, khususnya yang menderita. Inilah yang disebut makarti dalam 

laku spiritual Jawa. 
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Niat ngalah, dia harus berani mengalahkan kemauannya sendiri demi kepentingan 

kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. 

 

Niat sabar, dengan sukarela selalu sabar. Niat weweh, dengan sepenuh hati dan 

jiwa memberikan sesuatu kepada mereka yang membutuhkan. 

 

Niat tetulung, dengan tulus menolong orang lain untuk membantu memecahkan 

masalah. Ora melikan, dan Ora aleman. 

 

Dalam melaksanakan kewajiban tidak mengharapkan untuk dipuji. Ora 

kemlungkung - umuk, selalu bersikap sopan dan rendah hati. 

 

Penghayat ilmu sejati, hanya melakukan hal-hal yang luhur, Memayu Hayuning 

Bawono. 

 

Beberapa contoh pelaksanaan ajaran tersebut: 

 

1. Penghayat ilmu sejati tidak akan memuaskan dirinya secara material, yang 

dirasakan hanyalah tindakan luhur rasa kautaman, dan inilah yang dinamakan sari 

rasa. 

 

2. Saling menolong, tanpa menginginkan ditolong kembali. Tetapi jika ditolong 

orang, berusaha menolong dengan lebih besar. 

 

3. Bila dihina, tidak membalas. Bahkan berterima kasih seseorang 

mengingatkannya untuk bertindak baik. 

 

Inilah gambaran penghayat ilmu sejati yang melakukan Yatno Moyo, boleh 

dikatakan laku suci atau laku kapanditan. 

 

’Tedhak Siten’, Mengenalkan Makna Hidup  

 

KAKI kecil itu menapaki 7 macam warna jenang dengan agak takut-takut. Sampai 

akhirnya, ia menginjak tanah dengan tertawa. Apalagi, dengan masih digandeng 

kedua orangtua bocah itu kemudian diajak menapaki tangga dari tebu hingga 

sampai ke puncak. Ini adalah salah satu dari rangkaian upacara tedhak siten yang 

biasa dilakukan pada keluarga Jawa.  

 

Tedhak siten atau upacara ‘turun tanah’ merupakan sebuah upacara bagi seorang 

bocah berusia sekitar 7 - 9 bulan ketika bayi sudah mulai hendak turun untuk di-



www.alangalangkumitir.wordpress.com 
Oleh : Mas Maskumitir                                                                     23 
 
 
 

 
www.alangalangkumitir.wordpress.com 
Oleh : Mas Maskumitir 

tetah untuk belajar berjalan. Biasanya upacara diselenggarakan pagi hari sekitar 

pukul 09.00 dengan disaksikan keluarga dan sarat dengan makna, bagaimana 

mempelajari, belajar dan memahami hidup serta kehidupan. 

 

Mengapa harus melewati jenang atau wajik tujuh macam warna? jenang atau wajik 

7 macam warna itu bukannya tanpa makna. “Seperti upacara tradisional Jawa lain, 

upacara ini penuh simbol dan sarat akan makna,” sebutnya. 

 

Jenang tujuh warna ini adalah simbol-simbol alam yang hendak dilalui anak dalam 

hidup dan kehidupannya. Warna merah berarti berani, putih suci. Kemudian hijau 

menyimbulkan alam, biru simbul langit, jingga simbul matahari. Sedang kuning 

simbul cahaya dan hitam atau coklat simbul bumi. Warna-warna ini 

melambangkan, bila kehidupan seseorang akan selalu berinteraksi dengan semua 

itu. Dan setelah melewati jenang aneka warna ini anak akan menapak di tanah, 

sebagai pertanda pertamakali menapaki tanah. 

 

Setelah menapaki tanah beberapa langkah, anak akan dituntun menaiki tangga 

tebu sampai ke puncak. Menaiki tangga tebu yang berarti antebing kalbu, 

mantapnya hati ini melambangkan perjalanan hidup yang dengan harapan kian 

lama kian tinggi baik usia, pendidikan, karier dan lainnya. Dari tangga teratas tebu 

ini, anak kemudian dibopong dan diangkat tinggi agar hidupnya nanti akan sampai 

ke puncak. Setelah itu, bocah yang diupacarai lantas dimasukkan ke sangkar 

ayam. 

 

Bukan tanpa makna. Ayam adalah binatang yang melambangkan kemampuannya 

yang luwes dan bisa mencari hidup atau mencari makan di manapun saja. Tapi 

tentu ada harapan, sekalipun bisa ke mana-mana dan di mana-mana, anak tidak 

dibiarkan begitu bebas. Nah, di dalam sangkar ayam yang diisi pelbagai macam 

barang — mulai mainan, perlengkapan tulis, perlengkapan ibadah, uang dan 

lainnya — itulah, apa yang diambil bocah tersebut yang kelak akan menjadi 

kehidupannya. Jika ia mengambil pensil atau buku, mungkin saja kelak menjadi 

seorang ilmuwan. Jika mengambil uang, barangkali akan menjadi seorang 

hartawan, jika mengambil tasbih konon kelak akan menjadi ulama. Percaya atau 

tidak, semua itu Wallahu’alam. 

 

Usai dimasukkan sangkar ayam itulah kemudian dilakukan upacara siraman 

dengan banyu gege, yakni air yang sudah diinapkan semalam di tempat terbuka 

agar terkena embun dan kemudian dipanaskan sinar matahari. Air ini mengandung 

ultra-violet yang sangat bagus bagi kesehatan seorang bocah, dalam membentuk 

tumbuhkembang fisiknya. Baru setelah diberi pakaian ia dituntun orang tuanya 

untuk berjalan berkeliling dengan menggunakan tongkat tebu wulung yang 
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diujungnya diikat panggang ayam dan juga ada pisang raja. “Ini melambangkan 

agar kehidupannya mantap dan mudah mencari penghidupan serta mulia hidupnya 

bagaikan raja. Pada saat bersamaan itulah, eyang dari bocah yang sedang 

diupacarai tedhak siten melakukan sebar udhik-udhik. Sebagai contoh kepada 

anak, agar juga memiliki sifat dermawan, apapun profesinya kelak. 

 

’Kawicaksanan’ dalam Pemahaman Jiwa Jawi  

 

Kebijaksanaan hidup lebih diutamakan dalam kehidupan orang Jawa, daripada 

kewaskitaan. Oleh karena itulah dalam kisah-kisah wayang ditemukan beberapa 

ajaran pemahaman akan kebijaksanaan atau kawicaksanaan hidup. Mengenai hal 

ini disebutkan bahwa seorang pemimpin harus memegang sebuah pemahaman 

akan sifat hasta brata yang diibaratkan dengan 8 sifat dewa, 8 sifat yang tersirat di 

dalam ‘wisma, kukila, turangga, wanita, curiga, waranggana, dan pradhangga. Di 

samping itu seorang pemimpin juga harus bijak. Orang bijaksana dalam 

pemahaman Jawa adalah mampu melenyapkan segala nafsu yang timbul dalam 

hatinya dan puas hanya dengan baktinya kepada Sang Maha Pencipta, dan 

memfokuskan kesadarannya pada ‘Aku’ dan menganggap ‘Aku; sebagai tujuan 

utama, serta melepaskan segala macam keinginan dan puas dengan dirinya 

sendiri dan mengendalikan pancainderanya di tengah-tengah objek-objek duniawi 

serta mencapai keseimbangan diri, berkarya tanpa mempedulikan hasil akhirnya, 

dan memiliki jiwa dan iman. 

 

Dalam jaman yang masih Salah Kaprah ini, orang yang benar justru dinyatakan 

sebagai tidak lumrah. Dan sebenarnya disinilah peran Jiwa Jawi sesungguhnya 

dalam mengedepankan keunggulan pemikiran dan pemahaman akan kebersatuan 

dengan Allah, sebagai tujuan akhir. Jiwa Jawi mengajak manusia Jiwa tidak 

lumrah, tidak memburu harta benda duniawi, tetapi memburu kesejatian hidup. 

Mewujudkan surga di dunia, seperti tersirat dalam lakon Sukrasana memindahkan 

Taman Lokananta, tamansarinya surga loka Junggring Saloka. 

 

Oleh karena itu sebenarnya kearifan Jawa lebih mengarah kepada keselarasan 

hidup dimana ia berada.  

 

Dalam hubungan vertikal manusia menggunakan ungkapan, ‘Namung saderma 

nglampahi’ tidak ada rasa protes, ‘nrima ing pandum’. Dalam hubungan dengan 

sesama disarankan dengan sikap ‘Aja adigang-adigung-adiguna’. Dan dalam 

keselarasan dengan diri menuntut tanggung jawab-kejujuran dan percaya diri yang 

tinggi. 

 

Bukan sebuah kebetulan kalau manusia Jawa, diingatkan bahwa seorang 
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pemimpin yang baik mempunyai pegangan yang disebut sebagai ‘darmaning 

pemimpin’ yang sudah diwariskan oleh para leluhur. 

 

Dilukiskan oleh Tangkisan Letug dalam ‘Nawala Kencana’nya, bahwa pemimpin 

yang baik itu adalah mereka yang mau sadar diri, mengakui kekurangan. Tidak 

cukup mengandalkan kekuatan pikir dan kepandaiannya. Tetapi perlu mengasah 

diri untuk selalu mawas diri, berkaca kepada kekurangan yang senantiasa 

mengikuti dirinya. Ia berani ‘ngrucat diri’.  

 

Melihat kekurangan dan kesalahan diri sendiri bukan pekerjaan yang mudah. 

Umumnya orang senang melihat keunggulannya sendiri. Biasanya orang 

menghindari kelemahan diri. Akibatnya lupa daratan. 

 

Apabila orang bisa berkaca pada diri, membuat orang ‘lembah manah, ‘andhap 

asor’, ‘sabar hati’-. Akhirnya memahami betapa indahnya hidup manusia serta 

dunia yang tercipta. Dengan begitu orang mampu memahami siapa manusia itu, 

untuk apa ia hidup. 

 

Seorang pemimpin juga harus mampu mengikuti ‘obahing bawana’, arus zaman. 

Manusia harus mampu menghadapi arus zaman. Terbuka terhadap perubahan, 

jangan sampai terseret dalam arus duniawi yang berkecenderungan menginjak-

injak harkat kemanusiaan. Berani terbuka, hormat kepada hidup manusia dan 

menentang kebatilan dan keangkaramurkaan. 

 

Hormat kepada sesama harus dicermati , sebab banyak orang mengaku cinta 

kepada sesama, tetapi cinta mereka yang hanya satu golongan, satu agama, satu 

ras, satu etnis. ‘Laku kurmat tresna’ berlandaskan pada suatu keteguhan akan 

keyakinan bahwa manusia itu bersumber pada yang satu, yaitu Allah. Kalau Yang 

Membuat Hidup saja cinta pada orang yang berbuat sengsara kepada kita, 

mengapa kita berani membalas memusuhi? 

 

Seorang pemimpin harus mampu mengejar inti kekuasaan atau ‘ngoyak galihing 

kuwasa’. Hal ini dilandasi pada cita-cita luhur bahwa hidup di masyarakat itu 

pengorbanan tanpa pamrih. 

 

Dengan begitu berarti ‘ngoyak galihing kuwasa’ bukan ambisi untuk mencari 

kekuasaan dalam rangka mengumpulkan harta benda. Mengejar inti kekuasaan 

tidak lain berani mengurbankan harta kekayaan diri demi kesejahteraan 

masyarakat. Bukan sebaliknya mengumpulkan harta benda dari masyarakat demi 

kepentingan diri sendiri. 
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Nilai-nilai luhur budaya tradisi kelihatan semakin sirna di negeri ini. 

 

Di zaman yang salah kaprah ini mewujudkan yang benar saja benar-benar susah. 

 

Oleh karena itu lah tidak ada salahnya orang Jawa mengedepankan Jiwa Jawi 

dalam mengarungi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan semangat ‘Nora 

misuwur karana peparinge leluhur, ananging tumindak luhur karana piwulange 

leluhur’. Tidak ingin terkenal karena harta warisan nenek moyang, tetapi bertindak 

luhur lantaran nasihat dan piwulang luhur yang telah diwariskan oleh leluhur. 

 

 

 


