
“Gunungnya, tetap gunung yang sama;
Jalannyapun tak pernah berubah

sepanjang masa;
Sesungguhnya yang berubah

adalah PIKIRANMU”

KUMAGAI

“A first Zen Reader”

Compiled & Translated by Trevor Legget



• DILUAR PIKIRANMU, TIDAK ADA GUNUNG

• TEMPAT KAU BANGUN PERTAPAANMU;

• ENGKAU MELARIKAN DIRI PERGI KE GUNUNG,

• TAPI KESEDIHAN TETAP ADA,

• LANTAS KAMU MAU PERGI KEMANA LAGI ?

• OH BURUNG YANG MALANG.

• BIARKAN PIKIRANMU TIDAK TERGANGGU KARENA 
KEMANAPUN PANTAI KAU PERGI, ANGN DAN 
OMBAK AKAN SELALU ADA.



• “TIDAK ADA SURGA DI TIMUR DAN BARAT.

• CARILAH DARI MANA KAMU DATANG, SEMUANYA 
SUDAH ADA DI SITU

• SEPERTI POHON BAMBU DI TIUP ANGIN, AKAN 
SELALU KEMBALI KE POSISINYA SEMULA”

• “ I have arrived , I am home

• In the hear – In the now

• I am solid – I am free

• In the ultimate I dwell” THICH NHAT HAHN



SENG T’san (606 +)

• “When you see everything , through your 
personal bias;

• Your view of reality is clouded.

• Truth simply as it is, BUT

• The Clouded mind, can not grasp it”

• “To  the mind that is still, the whole universe 
surrender” (Lao Tzu)

• Kalau mata kelilipan, jalan Tol pun nampak sempit, 
apalagi kalau pikiran kita



TERTAWA – CARA BIJAK
MENGATASI FANATISME 

• Seorang Dewa mengetahui manusia mempunyai sifat aneh, sangat suka fanatik pada 
apa yang diminatinya. Lalu membentuk organisasi massa, dengan pakaian seragam, 
dan tanda pengenal.

• Awalnya berjalan baik-baik saja, tapi kemudian sedikit demi sedikit mulai
menuliskan namanya besar-besar dalam bendera dan mengajak supaya orang 
mengikuti mereka sambil berteriak-teriak.

• Kemudian dewa itu mencoba mengajar mereka supaya bisa menertawakan dirinya. 
Dia membuat topi besar. Di sebelah kiri diberi warna merah menyala, dan yang kitu
biru cerah. 

• Lalu dia pergi ke suatu jalan, dimana banyak orang sedang bekerja. Semua takjub
melihatnya. Yang sedang berjalanpun 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 saling membenarkan apa yang dilihat lawannya sampai akhirnya
menertawakan dirinya.



“ILMU PENGETAHUAN MASA DEPAN 
MENEMUKAN HUBUNGAN 

TERSEMBUNYI KETERKAITAN
ANTARA BERBAGAI FENOMENA

VACLAV HAVEL

PANDEMI MENGEMBALIKAN

PEMAHAMAN HAKIKI TENTANG ALAM SEMESTA

SEBAGAI HUBUNGAN BERKELINDANAN 



SHIVA NATARAJA – DEWA ILMU PENGETAHUAN

Kaki diangkat symbol Belajar
Tangan Menyebarkan Ilmu ke 4 Penjuru Dunia



INTEGRASI UNIVERSITY - TA HSUEH 
The  Highest Order of Cultivation

ERA KONVERGENSI KOLABORASI BARAT DAN TIMUR

• Universitas (bahasa Latin) artinya komunitas guru dan pelajar berada dalam lembaga
pendidikan tinggi (tertier) dan memberi gelar akademis dalam berbagai disiplin ilmu. 
Universitas pertama didirikan di Eropa oleh Gereja Katholik tahun 1088 The 
University of Bologna, di Bologna. Hasilnya ada demikian banyak buku dalam
berbagai bahasa mengenai alam semesta yang bisa didown load via internet. 

• Bahasa mandarin, Universitas dinamakan Ta Hsueh, diambil dari ajaran Konfusius
(500 SM) The Great Learning - Thay Hak. Salah satu dari 4 Kitab Ajaran Konfusius
dan petunjuk mempraktekkan di kitab berikutnya Chung Yung (Tengah Sempurna),
Lunyu dan Bingcu.

• Setelah Globalisasi muncul banyak persoalan dimana tidak ada satu pihak pun 
yang mempunyai semua sumber daya dan wawasan untuk mengatasi sendiri, 
kecuali kerjasama



AJARAN TA–HSUEH dan 
CHUNG YUNG(1)

• “ Orang zaman dahulu yang hendak menggemilangkan KEBAJIKAN 
yang BERCAHAYA itu pada tiap umat di dunia, ia lebih dulu berusaha
mengatur NEGERINYA: Untuk mengatur dirinya, ia lebih dulu
membereskan RUMAH TANGGANYA: Untuk membereskan rumah
tangganya, ia lebih dulu MEMBINA DIRINYA: Untuk membina
dirinya, ia lebih dulu meluruskan HATINYA: Untuk meluruskan
hatinya, ia lebih dulu mengimankan TEKADNYA: Untuk
mengimankan tekadnya ia lebih dulu mencukupkan
PENGETAHUANNYA: dan untuk mencukupkan pengetahuannya, ia
meneliti HAKIKAT TIAP PERKARA.



(2)

• Dengan meneliti Hakikat tiap perkara dapat cukuplah pengetahuannya: 
dengan cukup pengetahuannya akan dapatlah mengimankan tekadnya: 
dengan tekad yang beriman akan dapatlah meluruskan HATINYA: 
dengan hati yang lurus akan dapatlah membina dirinya: dengan diri yang 
terbina akan dapatlah membereskan rumah tangganya: dengan rumah
tangga yang beres, akan dapatlah mengatur negerinya: dan dengan
negeri yang teratur, akan dapat dicapai DAMAI di dunia.

• Karena itu dari raja sampai Rakyat Jelata mempunyai satu KEWAJIBAN 
YANG SAMA yaitu mengutamakan pembinaan diri sebagai POKOK.

• Adapun pokok yang kacau itu tidak pernah menghasilkan penyelesaian
yang teratur baik, karena hal itu seumpama menipiskan benda yang 
seharusnya tebal dan menebalkan benda yang seharusnya tipis. 

• Hal ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi” 



ALAM MENGAJAR INTEGRASI
YANG BESAR dengan KECIL



PENDIDIKAN TINGGI dan TENGAH SEMPURNA

TA HSUEH – CHUNG YUNG
Kitab Yang Empat (Su Si) MATAKIN

Besar + Buku + Anak Tengah + Sempurna/ berimbang



TUJUAN PENDIDIKAN ADALAH
MEMPERBAIKI KEHIDUPAN, BUKAN HANYA

MEMAHAMI ASPEK TERTENTU SECARA MENDALAM





IKKYU-SAN 
Memberikan Pencerahan

• Di Jepang ada film kartun tentang bhiksu cilik Ikkyu yang cerdik
sehingga menjadi inspirasi masyarakat. Beberapa episode pernah
ditayangkan TVRI

• Suatu pagi dia berjalan dengan tergesa-gesa. Sahabatnya melihat itu dan 
bertanya,’dari mana kok buru-buru?’, dia menjawab ‘nggak tahu’.

• Dilanjutkan, ‘mau kemana?’ Kembali dijawab ‘nggak tahu’. Sahabatnya
berkata, ‘Aneh sekali jawabanmu selalu tidak tahu!’

• Ikkyu menimpali, ‘Siapa bilang aku tidak tahu? Aku tahu kok’. ‘Kamu lagi
ngaco nih. Kalau kamu tahu, coba jelaskan!’

• Ikkyu menjelaskan, ‘Ketika kau tanya darimana, aku kira kamu menanya
‘dari mana aku sebelum dilahirkan? Mana ku tahu. Ketika kau tanya, 
‘mau kemana aku pergi, ku kira kamu mau tahu kemana saya sesudah
mati? Mana ku tahu”

• Tapi yang pasti aku tahu suatu saat akan mati, dan kapan?mana kutahu’ 



Ketawa adalah Cara Bijak
untuk Mengatasi Fanatisme



Seperti makan, minum, tidur, termasuk mati harus
dijalani sendiri tidak bisa diwakilkan,

• He walks freely just one way,

• From the eternal past to the endless future.

• He is alone, no one accompany him

• If you ask him, how old he is,

• He will look at you and smiles.

• And pointing his finger to the endless sky”

• Jakuhitzu Genko Zenji (1290-1368)



SEPERTI TIMBA YANG TALINYA KEPNEDEKAN-
SELALU BERISIK, KALAU DIANGKAT ISINYA KOSONG


