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A kibat pendekatan manusia sebagai 
pusat alam semesta maka ‘suara 

rakyat seakan menjadi suara Tuhan’. 
Akibatnya dalam waktu kurang dari 300 
tahun, alam semesta dan hubungan antara 
penghuninya telah terjadi distorsi. Perang 
multi-dimensional terjadi dan tidak tahu 
kapan berakhir. Pemenang merasa sebagai 
penguasa, sehingga boleh menganggap 
semua menjadi haknya (takes all) dan 
mengubah rule of law menjadi law of 
the ruler. Ditambah aspek bisnis perang 
untuk jualan senjata dan perlengkapan 
pendukungnya, maka semua orang mulai 
tahu “…ahaa pantas perang selalu berulang 
dan terjadi di mana-mana.” Diperlukan guru 
yang dapat membimbing dan mencerahkan. 
(gu, gelap – ru, terang, Sansekerta).

Alam Semesta – Tarian Agung Welas 

Jalan Alam Mengatur Dirinya Sendiri

Mereka Ada Di Situ Atas
Kemauan Langit dan Bumi

“Langit, bumi dan aku berasal dari akar yang sama. Ribuan 
makhluk di dunia dan aku terbuat dari bahan yang satu. Oh, bunga 

kecil, seandainya kumengerti siapa engkau. Akarmu dan semua, 
semua dalam semua. Semestinya aku akan memahami siapa Tuhan 

dan manusia.”
(Seng Chao 384-434)

Ketika murid setiap pagi membersihkan halaman sebagai latihan 
rohani, berkata kepada guru: “Rumput depan jendela kamar tiap 

kali dipotong, selalu tumbuh. Lebih baik diurug supaya mati.” Guru 
menjawab: “Jangan gegabah, dia ada di situ bukan atas kemauan 

sendiri, tapi langit dan bumi.” Mendapat pencerahan, murid 
berteriak: “Ahaa!” dan menulis kaligrafi di tembok yang tersohor.

(Chou Tun I – 1017-1073)

Asih: Tiga Tanpa Ego

5.000 tahun lalu Tiongkok sudah mengenal tradisi tulisan tentang alam 
semesta dan hukum-hukum yang menyebabkannya terus mengalir dan 
berubah (I Ching):

 “Menengadah ke atas kita melihat langit. Menunduk ke bawah kita 
melihat bumi. Di antaranya kita melihat benda-benda dan makhluk hidup, 
termasuk bakteri, binatang dan tanaman.

 Langit Maha Mengayomi. Bumi Maha Mendukung tanpa pilih kasih. Ketika 
bumi kekeringan, langit menurunkan hujan. Ketika mulai kekeringan, bumi 
mengirim uap air ke langit.

 Matahari dan rembulan menyinari tanpa pilih kasih.
 Setelah menjadi awan, ditiup angin sampai ke gunung, turun menjadi 

air meresap ke tanah menghidupi tanaman dan mengalir sampai laut 
menghidupi semua mahkluk di tempat yang dilewati.

Alam mengayomi dan melindungi untuk menghidupi 
dan bukan untuk dieksploitasi
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Cara memandang seperti ini akan memberi pengaruh 
dalam menjalani kehidupan, dan juga kesehatan.

“Selama ini kita mencoba mendapatkannya dengan 
jalan mengumpulkan uang untuk membeli segalanya 
termasuk kesehatan, membayar dokter tersohor, 
obat, vitamin, makanan sehat bergizi, pergi istirahat 
menenangkan pikiran ke gunung atau pantai. Tapi 
akhirnya terbentur pada kenyataan bahwa itu tidak 
ditemukan. Kemanapun gunung dan pantai kau pergi 
untuk menyelamatkan diri, angin dan ombak akan selalu 
ada. 

Di sinilah titik temu antara takdir dan ikhtiar – apakah 
nasib atau garis tangan bisa diubah. Kalau tidak, di 
mana keadilan, karena kita dilahirkan begitu saja tanpa 
ditanya dan dilatih dulu bagaimana menjalaninya. Kalau 
ya, bagaimana caranya?

Tidak ada kitab yang bisa menjelaskan hal ini secara 
detail kecuali yang bersangkutan mencarinya sendiri 
melalui praxis. Juga belum pernah terdengar suara 
orang yang sudah di surga atau neraka, lalu kembali 
ke dunia dan menceriterakan pengalamannya. Hanya 
orang bijak yang bisa memberi nasehat, seperti ditulis 
dalam syair berikut ini:

Strong as pine, yet flexible as a 
willow tree,

mentally clear as still water

 Mengalir seperti air, lembut, sambung 
menyambung tanpa putus.

 Mengintegrasikan ‘badan – pikiran – nafas’ 
bergerak dalam keseimbangan dinamis, 
pikiran jernih, bersemangat, untuk 
meningkatkan imunitas.

 Kesehatan jantung, mengatasi stres, mudah 
tidur, dan masih banyak lagi.

MELAYANI, bukan DILAYANI  
Perhatikan pohon yang lioe / willow selalu hijau 
sepanjang tahun, meski tanaman lain sudah menguning 
menyongsong datangnya musim gugur. Daunnya 
seperti tirai jatuh terkulai begitu saja. Dia baru bergerak 
mengikuti arah angin yang meniupnya. 

Perhatikan pohon bambu yang lentur dan akarnya 
kuat. Bila ditekuk ke bawah atau diterpa angin, setelah 
itu akan kembali ke posisi alamiahnya.

Membaca fenomena alam seperti ini, sang penyair 
menulis “Your going and coming, is nowhere than where 
you are”.

   
Pohon Antistress
Berapapun tingginya salju stres yang menekan pohon 
cemara, hanya dengan sedikit melenturkan dirinya akan 
membiarkan jatuh dengan sendirinya dan posisinya akan 
kembali seperti semula.

If an old dog barks, he gives counsel
 

An old man, who has walk more roads, eat more rice, read more book,
Has more experiences, enjoy more happiness and more sufferings

Are experienced and knowledgeable.
Thus, what they say is mostly wise counsel.

And young people should listen to them.
(Traditional Chinese Culture)

Orang muda sebaiknya mendengarkan dan jangan 
takut, karena yang tua sudah tidak punya gigi untuk 
menggigit. Itupun kita tidak boleh hanya sekadar 
percaya dan begitu saja mengikutinya, tapi harus dicoba 
dan diperbaiki terus menerus kalau hasilnya masih di 
luar harapan.

 
Kalau orang tidak tahu batas kegunaan uang, maka 

alih-alih kebahagiaan, malah mengecewakan seperti 
disimpulkan syair berikut ini:

Berlomba menjadi orang terkaya, jangan berakhir 
seperti ini:

 Makan 3 x sehari, kalau malam berdoa agar dapat 
tidur nyenyak. 

 Kalau makan berlebihan malah menimbulkan sakit.
 Meski tidur di atas ranjang emas, kalau tidak bisa 

nyenyak tidak ada gunanya.
 Warisan untuk 7 turunan: Kalau anaknya malas dan 

tidak mau belajar, akan habis sia-sia. Anak yang rajin 
dan mau terus belajar, dapat mencari sendiri lebih 
banyak. Kalau gagal melanjutkan malah “disokorin”.

Ketika berusaha dengan segala cara (halal maupun 
tidak halal) merebut jabatan politik tertinggi, akhirnya 
malah sebagai berikut:

 
Dialog Gengiz Khan (1206-1227) Pelajaran Bagi 

Power Maniacist “Survival of the Fittest”
Dalam cerita silat Rajawali dan Pasangan Pendekar, 
Kwee Ceng diundang orangtua angkatnya Gengiz Khan. 
Raja Mongol datang ke Mongolia karena rindu sudah 
lama tidak bertemu. Usianya saat itu sudah lanjut. 
Mereka berkeliling di gurun dan menunjukkan betapa 
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Sang Biasa – Mengubah Samudera
Penderitaan menjadi Suka Cita

Mata memandang laksana fenomena, Hati tetap bergeming … biasa
Telinga mendengar puji dan cela, Hati mampu tersenyum … biasa
Di tengah rintangan suka duka, Kaki tak henti melangkah … Biasa

Sukses – gagal datang menerpa, Hati hening bahagia … Biasa
Dalam biasa, bebas leluasa, karena biasa selalu bahagia

Dengan biasa, putus belenggu dosa. Hati bersih tiada noda.
Hanya dengan senjata biasa, Takluklah semua mara

Tercapailah bebas merdeka … untuk melanglang buana.

Berkelana dalam samsara, Bergelut di tengah samudera nestapa
Berjuang tiada henti dalam setiap masa,
Berjumpa tiada henti dalam setiap masa,

Datang … datang dengan hati biasa. Membawa semua kembali biasa
Hingga datanglah kerajaan biasa, Semua suka cita dalam Biasa;

Bahagia merdeka sepanjang masa … Luar Biasa

Manusia biasa mengasihi segalanya, namun dalam hatinya yang biasa,
Ia tak pernah merasa telah memberikan kasih yang besar,

untuk orang di sekelilingnya.
Karena tiada bekas di dalam hati, maka tiada tuntutan di dalam jiwa.

Karena tiada tuntutan di dalam jiwa,
Tiada yang mampu menghentikan langkah kasihnya.

Inilah kasih sejati yang mampu lestari kekal abadi.
(Wang Che Kuang)

Alam melalui musim semi / titik balik memfasilitasi 
pergantian pemimpin secara damai (Anthropo cosmic). 
Demokrasi Barat (anthopo centris) mengambil jalan pintas 
melalui pemilu one man-one vote membuka kembali politik 
identitas, dan menghasilkan polarisasi sehingga the winner takes 
all dan rule of law diganti law of the ruler.  Marwahnya mulai 
merosot karena setiap 5 tahun akan diramaikan dengan aksi 
turun ke jalan ini harus segera dikoreksi dengan jalan alam oleh 
university, unity in diversity. 

“Kalau Langit Bumi Matahari dan Bulan menyebut dirinya 
TANPA EGO. Wang Che Kuang meski melakukan hal-hal yang luar 
biasa, menyebut dirinya SANG BIASA.”

Manusia yang tidak tahu diri malah mengatakan suara rakyat 
Vox Populi sebagai suara Tuhan. Sikap kebablasan ini awal dari 
semua kehancuran Peradaban yang dibuat Homo Sapiens.

Manusia kerdil atau selfish saling berebut, alih-alih 
membangun alam semesta malah merusaknya.

Vox Populi - Vox Dei  perlu diimbangi Kearifan Timur seperti 
Hamemayu Hayuning Bawana - Silih Asih Asah Asuh Wangi - 
Tuno sathak bhati sanak - Kitong Semua Basaudara - Ale Rasa 
beta Rasa, Aku - Kami – Kita, supaya di 4 Samudera dan 5 Benua 
semua orang merasa bersaudara. 

luas jajahannya. Saat berhenti dia minta 
pengawalnya memberi busur dan anak panah, 
lalu mengarahkannya ke burung rajawali 
yang sedang terbang. Panah melesat tapi 
belum sampai sasarannya sudah jatuh karena 
tenaganya tidak sekuat saat masih jaya. Dan 
mulai curhat pada Kwee Ceng

Kwee Ceng berkata, “Khan Agung, kalau 
harus didapat dengan mengorbankan begitu 
banyak nyawa orang muda dan apa gunanya 
kalau tidak bisa merebut hatinya?”

Gengiz Khan menghela napas panjang, 
merogoh dari dadanya sebuah kitab dan 
menjelaskan. “Dulu ada seorang pendeta dari 
Tiongkok yang pernah ke sini dan memberi 
buku tipis ini. Saya tahu penting tapi saya 
tidak sempat membacanya karena harus 
terus perang. Karena itu saya bawa ke mana-
mana dan simpan di dada. Baru sekarang 
saya sempat membacanya dan baru sadar 
bahwa kalau hidup akan menjadi seperti ini, 
mungkin saya bisa lebih mengendalikan nafsu 
berkuasa.”

Mengapa? Karena seorang pemimpin seperti 
jalan alam mengikuti air yang mengalir mencari 
tempat terendah, sehingga disebut titik nol 
untuk mengukur berapa tingginya “di atas 
permukaan laut’. Hanya jika seorang pemimpin 
yang melayani, bukan minta dilayani, maka 
akan terjadi damai. Sedangkan jalan manusia 
mencari tempat tertinggi. Karena hanya ada 
satu tempat maka di situlah terjadi sumber 
semua masalah. Jika menyadari ini, maka orang 
tidak akan buru-buru menyalahkan bagai 
godaan makhluk halus yang disebut setan.

 
Rule of the game ini disebut Jalan Tengah 

Sempurna. Jangan melakukan sesuatu pada 
orang lain, apa yang kamu tidak mau orang lain 
melakukan hal itu kepadamu. Dalam Tai Chi kita 
dilatih menuruni gunung “downward training” 
untuk kembali menjadi orang biasa.


