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WIRID WOLUNG PANGKAT 
 
Kepercayaan Jawa yang asli menyatakan bahwa Dzat Tuhan yang disebut 
dengan Sang Hyang Wenang (Sang Hyang Wisesa, Sang Hyang 
Widdhiwasa, Hyang Agung) adalah "tan kena kinayangapa" artinya tidak 
bisa dibayangkan dengan akal, rasa, dan daya spiritual manusia. Namun 
ada dan menciptakan jagad seisinya dari antiga (telur, wiji/benih) di alam 
suwung. Penciptaannya dengan meremas (membanting) antiga tersebut 
hingga tercipta tiga hal : 
 
 
Langit dan bumi (alam semesta). 
 
 
Teja dan cahya, teja merupakan cahaya yang tidak bisa diindera sedangkan 
cahya merupakan cahaya yang bisa diindera. 
 
 
Manikmaya, yaitu "Dzat Urip" atau "Sejatining Urip" (Kesejatian Hidup, 
Suksma, Roh). 
 
Ketiganya masing-masing merupakan derivate (turunan, emanasi, pancaran, 
tajali, titah) Tuhan. Melingkupi seluruh semesta yang tiada batas ini. 
 
Menurut Kejawen (Mitologi Jawa), maka seluruh semesta seisinya adalah 
ciptaan Sang Hyang Wisesa di dalam haribaan-Nya sendiri. Artinya, Tuhan 
murba wasesa (melingkupi dan memuat serta menguasai dan mengatur) 
seluruh semesta yang luasnya tiada batas dan seluruh isinya. 
 
Di dalam kesemestaan tersebut ada materi (bumi dan langit), ada sinar dan 
medan kosmis (teja dan cahya), dan ada Dzat Urip (Manikmaya, Sejatining 
Urip, Kesejatian Hidup) sebagai derivate (emanasi, pancaran, tajali) Dzat 
Tuhan. 
 
Dalam Kejawen, Dzat Tuhan "tan kena kinayangapa", yang mampu 
dihampiri akal, rasa dan daya sepiritual (kebatinan) adalah Dzat Urip, yang 
kemudian disebut : Pangeran, Gusti, atau Ingsun. Keterangan tentang hal itu 
bisa disimak lewat wejangan pertama dalam "wirid wolung pangkat " sebagai 
berikut : 
 
Wejangan pituduh wahananing Pangeran :  
 
Sajatine ora ana apa-apa, awit duk maksih awang-uwung durung ana sawiji-
wiji, kang ana dhihin iku Ingsun, ora ana Pangeran anging Ingsun sajatining 
kang urip luwih suci, anartani warna, aran, lan pakartining-Sun (dzat, sipat, 
asma, afngal). 
 
Terjemahan dalam bahasa Indonesia : 
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Ajaran petunjuk keberadaan Pangeran (Dzat Urip) :  
Sesungguhnya tidak ada apa-apa, sejak masih awang-uwung (suwung, 
alam hampa) belum ada suatu apapun, yang ada pertama kali adalah 
Ingsun, tidak ada Pangeran kecuali Aku (Ingsun) sejatinya hidup yang lebih 
suci, mewakili pancaran dzat, sifat, asma dan afngal-Ku (Ingsun). 
 
Selanjutnya, marilah kita renungkan kesemestaan yang ada. Maka sungguh 
Maha Sempurna Tuhan yang telah menciptakan semesta ini. Luasnya tiada 
terhingga dan semuanya teratur, selaras, dan sempurna. Disebut dalam 
mitologi Jawa, bahwa semesta tercipta dalam keadaan hayu (elok, indah, 
selaras dan sempurna). 
 
Dalam tata semesta yang hayu tadi, bisa kita sadari kalau planet bumi yang 
kita tempati hanya bagian yang sangat kecil dari kesemestaan alam ciptaan 
Tuhan. Manusia hanyalah salah satu titah dumadi (mahluk hidup) yang 
ditempatkan di planet bumi bersama milyaran titah dumadi lainnya. Semua 
titah dumadi disemayami dzat urip sebagai derivate dzat Tuhan. Kiranya 
bisa disimak wejangan kedua "wirid 8 pangkat Kejawen" sebagai berikut : 
 
Wejangan pambuka kahananing Pangeran :  
Satuhune Ingsun Pangeran Sejati, lan kawasa anitahake sawiji-wiji, dadi ana 
padha sanalika saka karsa lan pepesthening-Sun, ing kono kanyatahane 
gumelaring karsa lan pakartining-Sun kang dadi pratandha: 
 
 
Kang dhihin, Ingsun gumana ing dalem alam awang-uwung kang tanpa 
wiwitan tanpa wekasan, iya iku alaming-Sun kang maksih piningit. 
 
 
Kapindho, Ingsun anganakake cahya minangka panuksmaning-Sun 
dumunung ana ing alam pasenedaning-Sun. 
 
 
Kaping telu, Ingsun anganakake wawayangan minangka panuksma lan 
rahsaning-Sun, dumunung ana ing alam pambabaring wiji. 
 
 
Kaping pat, Ingsun anganakake suksma minangka dadi pratandha 
kauripaning-Sun, dumunung ana alaming herah. 
 
 
Kaping lima, Ingsun anganakake angen-angen kang uga dadi warnaning-
Sun ana ing sajerone alam kang lagi kena kaupamakake. 
 
 
Kaping enem, Ingsun anganakake budi kang minangka kanyatahan 
pencaring angen-angen kang dumunung ana ing sajerone alaming badan 
alus. 
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Kaping pitu, Ingsun anggelar warana (tabir) kang minangka kakandhangan 
paserenaning-Sun. Kasebut nem prakara ing ndhuwur mau tumitah ing 
donya, yaiku 
Sajatining Manungsa. 
 
Terjemahan dalam bahasa Indonesia : 
 
Ajaran membuka pemahaman keadaan Pangeran : 
Sesungguhnya Aku adalah Pangeran Sejati, dan berkuasa menitahkan 
sesuatu, menjadi ada dengan seketika karena kehendak dan takdir-Ku, 
disitu kenyataan tergelarnya kehendak dan titah (pakarti)-Ku yang menjadi 
pertandanya : 
 
 
Yang pertama, Aku berada di alam kehampaan (awang-uwung) yang tiada 
awal dan tiada akhir, yaitu alam-Ku yang masih tersembunyi. 
 
 
Yang kedua, Aku mengadakan cahaya sebagai penuksmaan-Ku berada di 
alam keberadaan-Ku. 
 
 
Ketiga, Aku mengadakan bayangan sebagai panuksma dan rahsa-Ku, 
berada di alam terjadinya benih. 
 
 
Keempat, Aku mengadakan suksma (ruh) sebagai tanda kehidupan-Ku, 
berada di alam herah (jaringan sel). 
 
 
Kelima, Aku mengadakan angan-angan yang juga sebagai warna-Ku berada 
di alam yang baru bisa diumpamakan. 
 
 
Keenam, Aku mengadakan budi (gerak) yang menjadi kenyataan 
berpencarnya angan-angan yang berada di dalam alam badan halus 
(rohani). 
 
 
Ketujuh, Aku menggelar tabir (hijab) yang sebagai tempat persemayaman-
Ku. Tersebut enam perkara diatas tadi tertitahkan di dunia, yaitu Sejatinya 
Manusia. 
 
Semua "titah dumadi" memiliki kewajiban sebagaimana makna diciptakan. 
Manusia diciptakan Tuhan dan ditempatkan di planet bumi (bawana/buwana, 
jw.), maka kewajibannya memayu hayuning bawana (memelihara 
keselarasan bumi). 
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Mitologi Jawa (Kejawen) memberikan suatu  tuntunan untuk memahami 
jatidiri manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya 
dibanding titah dumadi yang lain. Ketinggian derajat tersebut berkaitan 
dengan operasionalnya Dzat Urip (Kesejatian Hidup) sebagai derivate Dzat 
Tuhan dalam diri manusia. Artinya, pada manusia diberikan suatu kesadaran 
akal, rasa dan spirituil untuk lebih memahami dirinya 
sebagai titah mulia (dalam Islam disebut kalifah Tuhan di muka bumi). Untuk 
itu mari kita renungkan wejangan ketiga "Wirid 8 pangkat Kejawen" : 
 
Wejangan gegelaran kahananing Pangeran :  
Sajatining manungsa iku rahsaning-Sun, lan Ingsun iki rahsaning manungsa, 
karana Ingsun anitahake wiji kang cacamboran dadi saka karsa lan 
panguwasaning-Sun, yaiku sasamaning geni bumi angin lan banyu, Ingsun 
panjingi limang prakara, yaiku : cahya, cipta, suksma (nyawa), angen-angen 
lan budi. Iku kang minangka embanan panuksmaning-Sun sumarambah ana 
ing dalem badaning manungsa. 
 
Terjemahan dalam bahasa Indonesia : 
 
Ajaran pemahaman tergelarnya keadaan Pangeran : 
Sesungguhnya manusia itu rahsa-Ku dan Aku ini rahsanya manusia, karena 
Aku menitahkan benih cacamboran (campuran berbagai unsur) yang terjadi 
karena kehendak 
dan kuasa-Ku, yaitu berasal dari api tanah angin dan air, Aku resapi lima 
perkara, yaitu : cahaya, cipta, suksma (nyawa), angan-angan dan budi 
(gerak). Itulah yang menjadi cangkok (embanan) merasuknya suksma-Ku 
rata menyeluruh dalam badannya manusia. 
 
Lebih mendalam lagi penjelasan tentang "purba wasesa" (kekuasaan 
mutlak) Tuhan melalui "derivate"-nya (Dzat Urip) dalam diri manusia 
sebagaimana disebutkan dalam wejangan keempat, lima, dan enam dari 
"Wirid 8 pangkat Kejawen" sebagai berikut : 
 
Wejangan keempat : 
 
Wejangan kayektening Pangeran amurba ciptane (nalare) manungsa : 
Sajatine Ingsun anata palenggahan parameyaning-Sun (baitul makmur) 
dumunung ana ing sirahing manungsa, kang ana sajroning sirah iku utek, 
kang gegandhengan ana ing antarane utek iku manik (telenging netra aran 
pramana), sajroning manik iku cipta (nalar), sajroning cipta iku budi, 
sajroning budi iku napsu (angen-angen), sajroning napsu iku suksma, 
sajroning suksma iku rahsa, sajroning rahsa iku Ingsun. Ora ana Pangeran 
anging Ingsun, Sejatining Urip kang anglimputi sagunging kahanan. 
 
Terjemahan dalam bahasa Indonesia : 
 
Ajaran kuasanya Pangeran pada akal (cipta, nalar) manusia : Sesungguhnya 
Aku telah mengatur tempat keramaian-Ku (baitul makmur) berada di dalam 
kepalanya manusia, yang ada di dalam kepala itu otak, yang berkaitan 
antara otak itu manik (pusat penglihatan/mata dinamakan pramana), di 
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dalam manik itu akal, di dalam akal itu budi (gerak), di dalam budi itu nafsu 
(angan-angan), di dalam nafsu itu suksma, di dalam suksma itu rahsa, di 
dalam rahsa itu Aku. Tidak ada Pangeran kecuali Aku. Sejatinya Hidup yang 
meliputi seluruh swasana. 
 
Wejangan kelima : 
 
Wejangan kayektening Pangeran amurba rasa pangrasaning manungsa : 
Sajatine Ingsun anata palenggahan laranganing-Sun (baitul haram) 
dumunung ana dhadhaning manungsa, ing sajroning dhadha iku ati lan 
jantung, kang gegandhengan ing antarane ati lan jantung iku rasa pangrasa, 
ing sajroning rasa pangrasa iku budi, ing sajroning budi iku jinem (angen-
angen, napsu), sajroning jinem iku suksma, sajroning suksma iku rahsa, 
sajroning rahsa iku Ingsun. Ora ana Pangeran anging Ingsun, Sejatining 
Urip kang anglimputi saguning kahanan. 
 
Terjemahan dalam bahasa Indonesia : 
 
Ajaran kuasa Pangeran pada perasaannya manusia : 
Sesungguhnya Aku telah mengatur tempat larangan-Ku (baitul haram) 
berada di dadanya manusia, di dalam dada itu hati dan jantung, yang 
berkaitan di antara hati dan jantung itu rasa perasaan, di dalam rasa 
perasaan itu budi (gerak), di dalam budi itu jinem (angan-angan, nafsu), di 
dalam jinem itu suksma, di dalam suksma itu rahsa, di dalam rahsa itu Aku. 
Tidak ada Pangeran kecuali Aku, Sejatinya Hidup yang meliputi seluruh 
swasana. 
 
Wejangan keenam : 
 
Wejangan kayektening Pangeran amurba tuwuhing wiji uripe manungsa: 
Sajatine Ingsun anata palenggahan pasucianing-Sun (baitul kudus) kang 
dumunung ana kontholing (wadon : baganing) manungsa, kang ana ing 
sajroning konthol (wadon : baga) iku pringsilan (wadon : purana), kang ana 
ing antaraning pringsilan (wadon : purana) iku mani (wadon : reta), sajroning 
mani (wadon : reta) iku madi, sajroning madi iku wadi, sajroning wadi iku 
manikem, sajroning manikem iku rahsa, sajroning rahsa iku Ingsun. Ora ana 
Pangeran anging Ingsun, Sajatining Urip kang anglimputi saliring tumitah, 
jumeneng dadi wiji kang piningit, tumurun mahanani sesotya kang dhingin 
kahanan kabeh maksih dumunung ana alaming wiji, laju manggon ana alam 
pambabaring wiji, laju tumurun ana alaming suksma (iya iku rah), laju 
tumurun ana ing alam kang durung 
kahanan (alam kang ingaran upama), laju tumurun marang alam donya 
(alaming manungsa urip), iya iku sajatine warnaning-Sun. 
 
Terjemahan dalam bahasa Indonesia : 
 
Ajaran kuasa Pangeran pada terjadinya benih kehidupan manusia : 
 Sesungguhnya Aku telah mengatur tempat kesucian-Ku (baitul kudus) yang 
berada di dalam konthol manusia laki-laki (perempuan : baga), yang ada di 
dalam konthol (perempuan : baga) itu buah pelir (perempuan : purana = 
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indung telur), yang ada di antara buah pelir (perempuan : indung telur) itu 
mani/sperma (perempuan : reta = sel telur), di dalam mani (perempuan : sel 
telur) itu madi. Di dalam madi itu wadi, di dalam wadi itu manikem, di dalam 
manikem itu rahsa, di dalam rahsa itu Aku. Tidak ada Pangeran kecuali Aku, 
Sejatinya Hidup yang meliputi seluruh titah, berujud benih yang tersembunyi 
(piningit), turun menjadikan permata (sesotya) yang awal semua suasana 
masih berada di alam benih, terus bersemayam di alam terjadinya benih, 
terus turun di alam suksma (yaitu jaringan sel hidup), terus turun di alam 
yang belum berujud (alam yang disebut upama), terus turun di alam dunia 
(alamnya manusia hidup), yaitu sesungguhnya warna-Ku. 
 
 
Renungan kita lanjutkan pada Wejangan ke tujuh dari "Wirid Wolung 
Pangkat" berikut : 
 
 
7. Wejangan panetepan santosaning pangandel : 
 
yaiku bubuka-ning kawruh manunggaling kawula-gusti sing amangsit 
pikukuh anggone bisa angandel (yakin) menawa urip kita pribadi kayektene 
rinasuk dening dzate Pangeran (Dzat Urip, Sejatining Urip). Pangeran iku ya 
jumenenge urip kita pribadi sing sejati. Roroning atunggal, sing sinebut ya 
sing anebut. Dene pangertene utusan iku cahya kita pribadi, karana cahya 
kita iku dadi panengeraning Pangeran. Dununge mangkene : "Sayekti temen 
kabeh tumeka marang sira utusaning Pangeran metu saka awakira, 
mungguh utusan iku nyembadani barang saciptanira, yen angandel yekti 
antuk sih pangapuraning Pangeran". Menawa bisa nampa pituduh sing 
mangkene diarah awas ing panggalih, ya urip kita pribadi iki jumenenging 
nugraha lan kanugrahan. Nugraha iku gusti, kanugrahan iku kawula. 
Tunggal tanpa wangenan ana ing badan kita pribadi. 
 
 
Terjemahan dalam bahasa Indonesia : 
 
 
7. Ajaran pemantapan keyakinan : 
 
yaitu pembukanya kawruh (ilmu) "Manunggaling kawula-gusti" yang 
memberikan wangsit (petunjuk) keteguhan untuk bisa yakin bahwa hidup 
kita pribadi sesungguhnya dirasuki Dzatnya Pangeran (Dzat Urip, Sejatining 
Urip). Pangeran itu bertahtanya pada hidup kita yang sejati. Dwitunggal 
(roroning atunggal) yang disebut dan yang menyebut. Sedangkan 
pengertian utusan itu cahaya hidup kita pribadi, karena cahaya hidup kita itu 
menjadi pertanda adanya Pangeran. Maksudnya : "Sesungguhnya nyata 
semua datang kepada kamu utusan Pangeran (memancar) keluar dari 
dirimu sendiri. Sebenarnya utusan itu mencukupi semua yang kamu 
inginkan, kalau percaya pasti mendapatkan pengampunan dari Pangeran". 
Bila bisa menerima petunjuk yang seperti ini supaya awas dan hati-hati, ya 
hidup kita ini bertahtanya nugraha dan anugerah. Nugraha itu gusti (tuan) 
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sedang anugerah itu kawula (abdi). Bersatu tanpa batas pemisah dalam 
badan kita sendiri. 
 
 
Wejangan ketujuh ini menjelaskan bahwa konsep Jawa tentang adanya 
utusan Tuhan berbeda dengan yang diajarkan agama-agama. Dalam 
konsep keber-Tuhan-an Jawa, sebagaimana diajarkan "Wirid wolung 
Pangkat", menyatakan bahwa yang disebut "utusan Tuhan" adalah 
"kesejatian hidup" manusia sendiri. Yaitu "Dzat Urip" yang bertahta dan 
bersemayam dalam diri manusia. 
 
Selanjutnya kita renungkan wejangan ke delapan dari"Wirid Wolung 
Pangkat" sebagai berikut : 
 
 
8. Wejangan paseksen : 
 
yaiku wejangan jumenenge urip kita pribadi angakoni dadi warganing 
Pangeran kang sejati kinen aneksekake marang sanak sedulur kita, yaiku : 
bumi, langit, srengenge, rembulan, lintang, geni, angin, banyu, lan 
sakabehing dumadi kang gumelar ing jagad. 
 
 
Terjemahan dalam bahasa Indonesia : 
 
8. Ajaran kesaksian : 
 
yaitu ajaran bertahtanya hidup kita pribadi mengakui jadi warganya 
(titahnya) Pangeran yang sejati, disuruh mempersaksikan kepada seluruh 
sanak saudara kita, yaitu : bumi, langit, matahari, bulan, bintang, api, angin, 
air, dan seluruh mahluk yang tergelar di jagad (alam semesta). 
 
 
Wejangan dalam "Wirid 8 pangkat Kejawen" merupakan suatu ajaran 
Kejawen tentang kejatidirian manusia sebagai titah Tuhan Yang Maha 
Kuasa serta hubungannya dengan alam semesta dan seluruh isinya. Maka 
wejangan tersebut bisa dijadikan pijakan untuk membangun kesadaran 
kosmisnya. Melalui kesadaran kosmis tersebut dicapai kesadaran ber-Tuhan 
yang paripurna menurut Jawa. 
 
"Wirid Wolung Pangkat" ini merupakan "wacana" yang digulirkan oleh para 
Pujangga Jawa di masa Kerajaan Surakarta (Mataram Kartosuro). 
Diantaranya tercantum dalam Serat Centhini (Suluk Tambanglaras), Serat 
Wirid Hidayat Jati (R.Ng. Ranggawarsito), dan Primbon Adammakna. 
 
Sistim keber-Tuhan-an Jawa merupakan bagian dari Tata Peradaban Jawa 
yang menjadi perhatian serius para Pujangga dalam rangka mengupayakan 
merebut kembali "kedaulatan spirituil" Jawa yang terpuruk sejak runtuhnya 
Majapahit. Oleh karena itu, oleh kalangan Islam, "wirid wolung pangkat" ini 
sering dinyatakan sebagai ajaran yang sesat. 
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Yang menarik justru pengantar ajaran tersebut yang diwacanakan oleh para 
Pujangga. Konon dirangkum dari ajaran para Wali Sanga yang konon pula 
bertolak dari "Wejangan" Nabi Muhammad SAW kepada adik sepupu dan 
menantunya, Sayidina Ali. 
 
Boleh jadi "benar", namun bisa juga merupakan suatu strategi para 
Pujangga Jawa yang berniat melakukan "rekonstruksi" sistim keber-Tuhan-
an Jawa. Maka, marilah kita jadikan bahan untuk ber-"bawarasa" bersama. 
 
 
PETA & JALAN MENUJU KASAMPURNAAN SECARA MAKRIFAT ISLAM 
 
Dari pengenalan dan pemberdayaan Saudaranya / Sadulur batinnya yang 4 
tsb dengan sempurna kemudian kita sambungkan dan hubungkan ke SIFAT 
20 ( Wujud, Kidam, Bako....dst ), maka seseorang akan mengetahui SEJATI 
DIRINYA, diuraikan dengan makna dari ASMA, AF'AL, SIFAT dan ZAT NYA, 
maka akan bertemulah menjadi perlambang huruf2 : 
 
ALIF : Perlambang Allah ( Zat Universal, Sirotol Mustakim ) 
 
BA : Perlambang BAdan Sejati 
 
TA : Perlambang maTA hati ( Basiroh ) 
 
TSA : Perlambang raSA Sejati 
 
Huruf Alif, Ba, Ta, Tsa merupakan perlambang akan makna pertemuan 
HAMBA dan TUHAN nya atau KAWULA dan GUSTI nya. 
 
Disitulah Berlaku Hamba yang SAMPURNA DAN SUCI . 
 
SAMPURNA yaitu dia dapat menguasai dan mengendalikan ke Empat 
Saudaranya tsb        ( Nafsu Amarah, Luammah, Sufiyah, Mutmainah ). 
 
 
SUCI yaitu dia dapat mensucikan ke Empat Saudaranya dengan SIFAT 20 
(Wujud, Kidam, Bako dst ) HO, NO, CO, RO, KO berjumlah 20 juga bukan. 
 
Seseorang yang sudah SAMPURNA dan SUCI dia akan mempunyai JIWA 
yang UNIVERSAL. 
 
> Aku adalah bagian dari Temanku dan Temanku adalah bagian dari Aku 
 
> Musuhku adalah bagian dari diriku dan diriku adalah bagian dari musuhku. 
 
> Agama apapun adalah bagian dari diriku dan diriku adalah bagian dari 
agama apapun. 
 
> Alam adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari Alam. 
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Dan kalau sudah tingkat ini, maka saudaranya bukan berjumlah 4 lagi tapi 
berjumlah 7 itulah yang dikenal MARTABAT TUJUH. 
 
 
Bagaimana rasa permenNYA manis, asem, asin atau pahit ? 


