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Orang dikenal bijak karena sering memberikan 
nasihat kepada masyarakat yang membutuhkan. 

Sumbernya bisa dari bacaan, pengalaman, pandangan 
yang jauh ke depan. Orang yang mengalami pencerahan 
adalah telah berhasil keluar dari masalah yang dihadapi 
dan berteriak: “Ahhaaaa, saya ketahui!” 

Archimedes suatu ketika diminta raja memeriksa 
apakah patung emas, dibuat dari emas murni atau 
sudah dicampur oleh pembuatnya untuk mendapat 
untung lebih besar. Ketika dia berendam di bak air, 
dan keluar melihat permukaan air menurun. Artinya 
volume X berat jenis adalah berat bahan emas. Setelah 
merendam dalam air, dia tahu volume tubuhnya. 
Kalau dikalikan berat jenis, hasilnya lebih kecil dari 
beratnya, maka terjadi kecurangan. Tanpa busana ia 
keluar sambil berteriak: Eureka. 

Setelah itu dia diundang ke mana-mana 
menjelaskan penemuannya. Ini menjadi dasar-dasar 
ilmu pengetahuan di Barat, bisa diukur dan dijelaskan.

Di Timur, ilmu pengetahuan bekerja menurut jalur 
yang berbeda. Tao Te Ching mengatakan “Tao tidak 
bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kalau ada yang 
mengaku bisa menjelaskan, maka itu bukan Tao yang 
sesungguhnya. Tao mengalir dan menghidupi semua, 
tapi tidak pernah mengklaim sebagai pemiliknya. Jalan/
Tao langit mengalir ke tempat yang paling rendah - 
Jalan/Tao manusia mengalir ke atas mencari tempat 
yang tertinggi. Karena tempat tertinggi jumlahnya 
terbatas, maka menjadi sumber kegaduhan. Karena itu 
sampai pada kesimpulan bahwa ‘yang tahu tidak mau 
bicara - yang bicara, tidak tahu’.”

Yang menarik adalah bagaimana budaya seperti ini 
bisa membuat naga yang selama ini dianggap tidur, 
bisa bangkit dan tariannya membuat kaget sekaligus 
cemas. Apakah kalau nanti menjadi super power akan 
terjadi seperti yang kita alami di era perang dingin, 
saling menjegal demi the winner takes all dan rule of 
law yang dijanjikan akan diubah menjadi law of the ruler, 
yang selama ini menjadi penyebab mengapa demokrasi 
akhirnya kehilangan marwahnya sebagai penyelamat 
dunia.
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Universitas pertama didirikan di Bologna tahun 1088, 
yang mempelajari pengetahuan spesialistik sampai 
detail dari A sampai Z. Sedangkan Taoisme bersumber 
dari kitab tipis Tao Te Ching petuah Lao Tzu yang usianya 
600 tahun SM. Jarak rentang waktunya hampir 1.700 
tahun. Seperti dijelaskan dalam gambar di bawah ini.

Anggur dan durian yang sama dirasakan berbeda 
oleh 3 orang bijak. Harus dicoba sendiri, bukan dari 
wawancara dan daftar pustaka. 

 

Kalau untuk menjelaskan rasa durian yang baru saja 
dimakan, sudah demikian sulit bahkan tidak mungkin, 
maka orang yang telah mengalami pencerahan sangat 
pelit untuk menjawab pertanyaan. Yang tahu tidak mau 
bicara, yang bicara tidak tahu”

Di sini beda dengan teologi, yang berusaha 
menjelaskan Tuhan secara rasional. Juga berbeda 
dengan filsafat ‘mother of science’ yang bahkan sampai 
berani meragukan pendapatnya sendiri.

Memahami penjelasan di atas, maka orang membuat 
metafora tentang tertawa adalah cara bijak untuk 
mengatasi fanatisme dan juga Rumi mengibaratkan 
tentang cermin yang pecah, 

Tertawa – Cara Bijak Mengatasi Fanatisme
Seorang dewa mengetahui manusia mempunyai sifat 
aneh, sangat suka fanatik pada apa yang diminatinya. 
Lalu membentuk organisasi dengan pakaian seragam 
dan tanda pengenal. Awalnya berjalan baik-baik saja, 
tapi kemudian sedikit demi sedikit mulai menuliskan 
namanya besar dalam bendera dan mengajak supaya 
orang mengikuti mereka sambal berteria-teriak.

Kemudian dewa itu mencoba mengajar mereka 
supaya bisa menertawakan dirinya. Dia membuat topi 
besar. Di sebelah kiri diberi warna merah menyala dan 
yang satu biru cerah. Lalu dia pergi ke suatu jalan, 
tempat banyak orang sedang bekerja. Semua takjub 
melihatnya. Yang sedang berjalan pun berhenti untuk 
melihatnya. Namun tiba-tiba dia menghilang.

Masyarakat yang melihatnya berteriak kagum. Saya 
melihat Tuhan, topinya merah dan yang lain biru. Lalu 
mereka saling berteriak masing-masing sampai terjadi 
kegaduhan dan bertengkar. Lalu dewa itu muncul lagi 
dan kini berputar-putar, lalu menghilang sehingga 
yang melihat akhirnya membenarkan apa yang dilihat 
lawannya sampai akhirnya menertawakan dirinya.

Mengapa Budaya Ini Bisa Membuat Naga Tidur 
Menjadi Menari?

  Jika orang tahu bahwa setiap membahas ilmu 
pengetahuan akan sampai pada sepakat utuk tidak 
sepakat, maka akan bersemangat meneruskan 
perundingan sehingga membuat ilmu pengetahuan 
hari ini, lebih maju dari kemarin dan besok lebih maju 
dari hari ini.

  Terjadi demokrasi sesungguhnya bukan pura-pura 
sebagai manuver untuk akhirnya the winner bisa takes 
all dan menjanjikan rule of law, namun yang terjadi law 
of the ruler.

  Wisdom Sunda mengatakan “Silih Asih - Asah - Asuh - 
Wangi”, sehingga terjadi keseimbangan.

  Demokrasi Barat mengutamakan asah, sehingga 
ketika ternyata hanya untuk memenangkan si 
pemenang, maka kehilangan kepercayaan.

  Ilmu pengetahuan yang dibanggakan bisa 
meningkatkan mutu sumber daya manusia, 

 malah hanya jadi tukang menekan tombol saja, 
menjadi robot. 

Kebenaran adalah

selember cermin di tangan Tuhan;

Jatuh dan pecah berkeping-keping.

Setiap orang memungut

kepingan itu, memperlihatkannya,

lalu berpikir telah memiliki 

kebenaran secara utuh.

- Rumi

Orang enlightened tidak akan pernah mengalami Post Power Syndrome - Narsistis.
Sedikit bicara dan gesit bertindak. Ini perlu dilatih di Sekolah Kepemimpinan.
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