
34

12/2020

KITAB TANPA AKSARA
Membaca Alam Semesta dengan 
Integrasi Sains - Filsafat – Agama

Thich Nhat Hanh berlatih mulai dari tiap bangun 
pagi sebelum melakukan gerakan apapun. “Saya selalu 
tersenyum karena di depan saya ada 24 jam yang sama 
sekali baru. Saya berjanji akan mengisinya dengan 
sepenuh hati dan melihat semua mahluk hidup dengan 
mata welas asih”, sebagai cara untuk mengembangkan 
diri dari EGO- menjadi ECO-centris. Bahwa alam semesta 
ada bukan atas kemauan dan untuk manusia, tapi atas 
kehendak langit dan bumi sebagai penciptanya dalam 
tarian agung welas asih energi kosmis. 

Secara bertahap ilmu pengetahuan membuka rahasia 
bahwa bumi diciptakan mulai dari tak berpenghuni 
sampai adanya micro organisme sel tunggal dan terus 
berkembang sampai menjadi manusia yang multi cellular, 
sebagai mahluk terakhir seperti diuraikan Prof. Dr 
Antonius Suwanto berikut ini.

Murni dan segar adalah 
bunga-bunga berembun;
Jernih dan terang adalah 
nyanyian burung-burung.
Awan bergerak dengan 
tenang, air laut biru.
Siapa yang menulis 
Kitab Tanpa Aksara

Anggun adalah gunung-
gunung, hijau adalah 
rerumputan.
Dalam adalah lembah-
lembah, lugas adalah arus.
Angin bertiup lembut, 
rembulan berjalan tenang.
Pelan-pelan, kubaca
Kitab tanpa Aksara.
(Zenkei Shibayama)

Perspektif Jusuf Sutanto
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Umur bumi itu 4,5 miliar tahun, disetarakan 
dengan 24 jam, maka mahkluk hidup 
(bakteri) sudah ada di pukul 8 pagi. 

Sedangkan manusia baru ada pukul 23.59.43.

Di antara sel sperma, memang hanya the fittest yang 
berhasil bersatu dengan sel telor. Namun semangat 
‘merebut’ ini bukan untuk mendominasi (combating) 
harus diubah menjadi kolaborasi ketika bersatu untuk 
membangun hidup bersama.

Mengenai kolaborasi, manusia - mahluk yang 
umurnya baru 1 menit di muka bumi ini perlu belajar 
dari bakteri yang usianya jauh lebih tua. Akibat 
ketidaktahuan ini, maka hanya dalam 300 tahun lalu 
setelah ditemukan teknologi mesin uap dan listrik (abad 
18), manusia berambisi menjadikan dunia miliknya, 
sehingga terjadi eksploitasi di mana-mana. 

Fosil yang usianya jutaan tahun, diambil untuk 
jadi bahan bakar. Alam yang menghasilkan kayu besar 
selama ratusan tahun, dipotong untuk membuat 
berbagai barang dan harganya dihitung sebagai 
ongkos potong saja. Sampah dibuang begitu saja dan 
diserahkan kepada alam untuk mengurusnya. Kantong 
dan kontainer plastik tidak bisa didaur ulang, sehingga 
diserap tumbuhan dan hewan yang akhirnya dikonsumsi 
oleh manusia. Saling berperang dengan menggunakan 
senjata pemusnah massal. Pengetahuan dasar ini 
sebaiknya diajarkan di sekolah mulai dari Pendidikan 
Anak Usia Dini (PAUD) sampai perguruan tinggi dan 
sekolah kepemimpinan supaya tahu dan membatasi diri.

Membangun Imunitas dengan Vaksinasi memerlukan 
kerja yang rumit, dan pendingin mulai dari suhu minus 
2-8, -20, -70 derajat Celsius. Efek samping vaksin baru 
akan kelihatan di masa depan. Mewaspadai kemampuan 
mutasi virus, dapat di back-up dengan senam Qi Gong 
secara teratur. ‘Hari ini lebih sehat dari kemarin dan 
besok lebih sehat dari hari ini’, membuat diktator waktu 
dan mutasi virus tidak berdaya karena Qi/Langit, Bumi 
dan Manusia menjadi SATU.

Vimalakirti (100 M) sudah menulis syair sebagai 
kelanjutan dari pikiran yang ada jauh dalam kesadaran 
sebagai berikut:

“Di Gunung Mahameru tumbuh sawi, Di dalam bijinya 
yang terkecil di dunia bersembunyi seluruh alam semesta. 
Kalau dunia menderita, saya ikut menderita, Kalau manusia 
sakit, saya ikut merasa sakit”

Pemikiran ini sudah ada dalam tradisi lisan di India 
dengan nama Tat Twam Asi “aku adalah kamu - kamu 
adalah aku”, kemudian berkembang Tri Hita Karana. 
Bahkan di Tiongkok 3000 SM, bukan hanya tradisi 
lisan, sudah ada kitab I CHING, Thay Hak/Ajaran Besar 
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dan Chung Yung/Tengah Sempurna. Mereka hanya 
melanjutkan saja dan menulis apa yang dilihat dalam 
alam. Lantas di mana dasar dan bagaimana masa depan 
peradaban ini?

Manusia Terus Belajar Memahami Kehidupan 
Rene Des Cartes (1596-1650), Bapak Ilmu Pengetahuan 
Modern, mulai dengan mengajarkan COGITO ERGO SUM 
- Saya ragu dan berpikir, karena itu Saya ada. Inilah yang 
membedakan manusia dengan hewan. Fokusnya pada 
berpikir.

Sebenarnya semenjak masih dalam kandungan 
seorang bayi sudah terhubung dan dapat mendengar 
detak jantung ibunya. Setelah lahir secara bertahap 
mulai menggunakan pancaindera yaitu: see/mata, hear/
telinga, smell/hidung, taste/lidah, touch/ujung jari. 
Dalam pakem ilmu manajemen disebut dengan urutan 
SEE the situation as it really was dilanjutkan dengan 
JUDGE baru ACTION.

Perubahan Paradigma
Cara Memandang Persoalan dari Mengandalkan Pikiran 
Ke Indera

Setelah dengan mata kepalanya sendiri, melihat 
kedudukan bumi di tengah alam semesta yang luas 
tak bertepi, yang sebelumnya menggunakan teleskop, 
para ilmuwan menyadari setiap saat bisa ditabrak 
benda-benda angkasa yang berseliweran bebas. Sampai 
kapanpun tak akan ada teknologi yang bisa diciptakan 
manusia untuk melindungi bumi. Satu-satunya jalan 
hanya bisa berdoa pada Sang Penciptanya. 

Metode berpikir cara ini berdasarkan pengalaman, 
bukan berpikir yang berdasarkan persepsi dan konsepsi 
tapi empiris. Karena itu semua ilmuwan adalah 
penganut Theisme, namun dengan caranya sendiri, 
bukan sekadar percaya saja. 

Mengapa cara seperti ini tidak akan membawa ke 
arah intoleransi? Untuk memahami rasa durian saja tidak 
bisa dengan hanya berpikir tanpa mengalaminya sendiri. 
Setelah mengalami sendiri lalu sadar tidak akan bisa 
menceriterakan pada yang belum pernah mengalami. 
Ketika diceriterakan kepada yang sudah berpengalaman 
hanya akan sampai pada sepakat untuk tidak sepakat! 
Apalagi mengenai hidup sesudah mati!

Padahal masalah utama yang timbul dan perlu 
diselesaikan adalah bagaimana menggalang kerja sama 
supaya penduduknya tidak merusak habitatnya sendiri 
dengan eksploitasi berlebihan. Dan saling berperang 
dengan menggunakan senjata pemusnah massal 
(combating) karena kita hidup dalam alam yang kait 
mengkait sehingga memerlukan interkoneksi.

Ini adalah 64 titik perubahan yang di atas menuju 
langit dan di bawah – bumi. Menunjukan bahwa hidup 
ini yang terus bergerak, harus dijalani dan dipelajari 
karena terus berubah.

Langit – Manusia – Bumi 
Menjadi Satu dalam Hati yang Baik
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Perhatian kita sebaiknya fokus pada mendidik 
manusia yang akan lebih menjamin hasilnya daripada 
bertikai untuk mencari pengaruh supaya yang 
mengikuti pikiran kita dan bila perlu memaksakan.

10 Wejangan Semar: Memperbaiki Dunia dari Diri 
Sendiri

 Jangan merasa pintar kalau belum bisa 
menemukan kesalahan sendiri

 Jangan merasa unggul kalau suka merendahkan 
orang lain

 Jangan mengaku suci kalau belum bisa 
menyatukan dengan Tuhan

 Urip (hidup) harus bisa Urup (menerangi)
 Mengalahkan angkara murka dan kekerasan 

dengan kelembutan cinta kasih.
 Mempercantik dunia dan seluruh Alam Semesta
 Menyerang tanpa bala. Menang tanpa 

merendahkan. Sakti tanpa aji. Kaya tanpa harta.
 Jangan mudah terpengaruh kedudukan, materi, 

kepuasan duniawi.
 Jangan mudah sakit hati, sedih, putus asa, bila 

difitnah dan menghadapi musibah.
 Jangan mudah takjub, menyesal, terkejut dan 

manja
 

Manusia Menjadi Korban Pikirannya Sendiri
Manusia modern bergerak dengan cara yang berbeda yaitu 
merasa punya dan minta hak asasi manusia untuk dihargai, 
kebebasan menyatakan pendapat, demokrasi melalui 
Pemilu langsung memilih penerusnya. Namun ketika 
yang terpilih malah pemimpin yang lebih tua, yang kalah 
merasa tidak puas dan menuduh dicurangi lawannya.

Keadaan ini menjadi semakin membingungkan dengan 
adanya teknologi informasi yang membuat semua orang 
bisa menjadi sumber, penerus dan penerima berita 
tanpa sensor. Bahkan melalui egoisme yang menguasai 
informasi, maka apa yang salah, bila diberitakan berulang-
ulang, sehingga dianggap benar. Berita atau foto bisa 
diedit sedemikian rupa sehingga organ kepala bisa 
digonta-ganti dan dipakai kapan saja untuk mencapai 
tujuannya yang selfish. Dengan teknologi, suatu berita 
bisa disebar ke 1.000 orang dengan satu kali klik. Kalau 
masing-masing diteruskan ke rekan-rekannya, maka 
dengan cepat bisa mempengaruhi opini masyarakat. 
Akhirnya manusia repot sendiri karena dengan mudah 
orang bodoh bisa diorganisir. Akibatnya yang mau, belum 
tentu mau - yang mau belum tentu mampu - yang mau 
dan mampu tidak terpilih. Lantas untuk apa semua hiruk 
pikuk ini diadakan?

Era Konvergensi berarti “Kucingnya Boleh 
Belang-Belang Atau Warna Apa Saja,
Yang Penting Bisa Menangkap Tikus”

Orang besar akan berubah menjadi anjing 
bila berhenti belajar – meski terus belajar, 

tidak pernah bisa melebihi Tuhan.
Bahkan di atas langit 

masih ada langit yang lebih tinggi.
Di atas orang pandai, 

masih ada yang lebih pandai.

Yang tidak tahu ikut petunjuk,
sehingga yang tahu bersemangat 
mengajar.

Demokrasi Angklung
Dalam kondisi tanpa arah ini ide bermain angklung 
memberi inspirasi musyawarah untuk mencapai mufakat - 
ikut menari dalam harmoni agung seperti dalam buku 
PANCASILA, The Science and Ethic of Holistic Relationship.  

3 garis datar artinya Langit - 
Manusia - Bumi disatukan 
menghasilkan Qi di 8 penjuru angin.
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