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BAB III

AJARAN KEBATINAN

DALAM BUKU ISLAM DAN KEBATINAN

A. Pengertian Kebatinan

Kebatinanberasaldari kata “batin”, denganawalan “ke” danakhiran “an”.

Kata “batin” itusendiriberasaldaribahasa Arab “bathin”, yang diambildarihuruf

‘baa, thaa’ dan ‘nun’. Bathinlawandari kata zhahir, keduakalimatdalambahasa

Arab tersebuttelahdisesuaikandenganbahasa Indonesia menjadi ‘batin’ dan ‘zahir’.

Batinartinyaadalah yang sebelahdalam1danzahirartinyasebelahluarataubagian yang

di luar.Bagiandalam, yaitujiwa yang disebut “batin”.Sedangkantubuh yang

sebelahluardantampakdisebutlahir.2

Perkataan “batin” secarabahasaberasaldari “yabtun”, sesuatu yang

tersembunyi.MenurutIbnManzur, segalasesuatu yang tersembunyidinamakanbatin.

Bentuk plural dari kata “bathin” adalah “bawathin”, yaitu orang yang

memberikan perhatian kepada segi–segi esoterik agama, dan “bithanah”, orang

yang dipercayadapatmenerimasegala yang bersifatrahasia. Dalam al–Qur’an kata

“bathin” disebutkandua kali,

sekalidikaitkandengandosadansekalilagidikaitkandengannama Allah. s.w.t.,3 yang

berkaitandengandosaterdapatdalam surah al–An’aam. [6]: 120 sebagaiberikut:

1Dalam ilmu jiwa kata “batin” dipakai untuk menunjukkan sifat yang menurut maknanya manusia
merasa dirinya bersatu, tak terbagi, terintegrasi, nyata sebagai pribadi yang benar. Sifat seperti
ini manusia merasa diri lepas dari segala yang bersifat semu, ganda yang memaksa manusia pada
suatu kehidupan yang serba dualisme dan tak dapaat dihayati secara otentik. Lihat
Hurmain,Seluk Beluk Aliran Kebatinan, (Pekanbaru: Husada Grafika Press, 1997), cet. 1, h. 13.

2HAMKA, PerkembanganKebatinan di Indonesia, (Jakarta: BulanBintang, 1990), cet. 4, p. 2-3
3Heri MS Faridy, RahmatHidayat, IkaPrasastiWijayanti, (ed.), EnsiklopediTasawuf, A–H, Jilid.

6(Bandung: Angkasa, 2008), cet. 1, p. 227
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ْثَم َسیُْجَزْوَن بَِما َكانُوا یَْقتَِرفُونَ  إِنَّ الَِّذیَن یَْكِسبُوَن اْإلِ
Sesungguhnya orang-orang yang mengerjakandosa,
kelakakandiberipembalasan [padahari] kiamat, disebabkanapa yang
merekakerjakan.

Sedangkan kata “batin” yang dikaitkan dengan darinama–nama Allah. s.w.t.,

(asma’ al-Husna) terdapatdalam surah al–Hadid. [57]: 3 berikut ini.

ُل َواْآلِخُر َوالظَّاِھُر َواْلبَاِطُن ۖ َوھَُو  بُِكلِّ َشْيٍء َعلِیمٌ ھَُو اْألَوَّ
Dialah yang awaldan yang akhir, yang batindan yang zahir,
danDiamengetahuisegalasesuatu.

Dari uraian di atasnama Allah disebut “batin”

mempunyaibeberapapengertiandiantaranya. Pertama, karenamengetahuisegala

yang tersembunyidanbersifat rahasia.Kedua,

Iaterhalangdaripandanganinderamanusia. Ketiga,

mengandungisyaratbahwamanusiaharusmengenal Allah dalamartian yang

sesungguhnya (ma’rifah), sebagaimana yang diharapkanparasufi.

Para sufiseringdisebut “ahl al-bawathin”,

karenamemberikanperhatiankepadasegi–segiesoterik (batin) agama.

Adapunparaahlifiqihdisebut “ahl al-zawahir”,

karenamemberikanperhatianpadasegi–segieksoterik (lahir)

agama.Dalamkhazanahkeilmuan Islam dikenalduabidangilmu, yaitu, ilmulahir

(fiqih, syariah), danilmu “batin” (tasawuf).Keduanyasalingmelengkapi.4

Dalamkonteksini, term “batin” pertamasekalidigunakanoleh penulis-penulis

Arab dengan nama “bathiniyah”,untuk menunjukkan berbagai macam sekte yang

4Ibid., p. 278.
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memainkan rol penting dalam sejarah—diantaranya adalah sekte Qaramitah5 dan

Ismailiyah.6 Bahkan pengunaan nama “bathiniyah” sampai di luar kalangan Islam,

termasuk di dalamnya bathiniyah sekte Mazdak, yaitu sekte Manichaean yang

didirikan oleh Mazdak.7

Walaupun kata “batin” berasal dari bahasa Arab, namun di Indonesia kata

tersebut sudah menjadi kenyataan adanya, bahkan di awal-awal kemerdekaan

sudah menjadi suatu kepercayaan di samping kepercayaan terhadap agama yang

telah diakui oleh pemerintah.8Pemerintah di sini yaitu Depertemen Pendidikan

dan Kebudayaan yang mengawasi segala persoalan aliran kepercayaan dan

kebatinan.9

Dalam Badan Konggres Kebatinan Indonesia (BKKI) yang ke II di Solo

tahun 1956, bahwa “kebatinan adalah adalah sumber Azaz Sila Ketuhanan Yang

Maha Esa untuk mencapai budi luhur guna kesumpurnaan hidup”.10Di sini tidak

dijelaskan apa yang dimaksud dengan “kesempurnaan hidup”. Akantetapi dalam

setiap aliran kebatinan bahwa kesempurnaan hidup itu adalah “Manunggaling

Kawula Gusti” atau bersatunya manusia dengan tuhan. Hal ini dapat dilihat dari

setiap ajaran kebatinan yang berkembang di tanah Jawa mempunyai tujuan yang

5Menurut Shahrastani orang batiniyah di Irak di namakan Qaramitah, yang menjadi pendirinya
adalah Hamdan Qarāth, dansetelah kematiannya disebut sekte Qaramitah. Lihat Philip K. Hitti,
History of  the Arabs, terj. dari bahasa InggrisHistory of The Arabs: From the Earliest Times to
the Present, oleh R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: PT Sumber Ilmu
Semesta, 2013), h. 562.

6Kelompok Ismailiyah ini sampai pada tahun 1980-an terdapat banyak pengikut di India, diantara
pemimpinya adalah Prince Karim Khan yang menetap di Jenewa. Lihat M. Rasjidi, Apa Itu
Syi’ah?, (Jakarta: Pelita, 1984), h. 12.

7Rasjidi. 1977, op.cit., h. 80.
8Endang SafuddinAshari, Wawasan Islam: Pokok-pokokFikiranTentang Islam danUmatnya,

(Jakarta: Rajawali, 1991), cet. 3, h. 293.
9Romdon, Tasawuf dan Aliran Kebatinan, (Yogyakarta: LESFI, 1995), h. 77.
10M. Sufa’at, loc.cit.,
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sama, yaitu untuk dapat bersatu dengan apa yang mereka anggap sebagai tuhan

melalui renungan batin.

Mengenai istilah kebatinan ini banyak pendapat memberikan defenisi yang

berbeda, diantaranya Harun Hadiwijono dalam Kebatinan dan Injil menyatakan

bahwa kebatinan adalah persekutuan hamba dengan Tuhan yang direalisasikan

selama masih hidup di dunia ini, dan menyebutnya kebatinan itu dengan sebutan

“kebatinan Jawa”,11 artinya kebatinan yang diajarkan dan dipraktekkan oleh

orang-orang Jawa dengan mencampurkan pengolahan Jawa terhadap kebatinan

yang datang dari luar.

Kemudian Rahnipdalam Aliran Kepercayaan dan Kebatinan, mengatakan

kebatinan adalah merupakan kreasi manusia untuk mencampuradukkan beberapa

kepercayaan, mulai dari kepercayaan animisme, dinamisme dan kepercayaan

tehnik-tehnik yoga, mistik, tasawuf dan filsafat.12

Berbeda dari pendapat sebelumnya, kebatinan dalam pandangan Rasjidi.

Pertama, salinan dari arti approfondissement de la vie interiure (memperdalam

kehidupan), suatu manifestasi dari pengaruh theosofi. Kedua, bahwa kata

kebatinan salinan dari perkataan occultisme, yakni yang tersembunyi dan rahasia

yang banyak dari praktik kebatinan disebut ilmu gaib.13

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa kata batin berasal

dari bahasa Arab dan telah disesuaikan dengan bahasa Indonesia “kebatinan”,

yaitu suatu kepercayaan terhadap Tuhanan Yang Maha Esadengan

11HarunHadiwijono, KebatinandanInjil, (Jakrata: BPK GunungMulya, 1970), h. 6.
12Rahnip, AliranKepercayaandanKebatinandalamSorotan, (Surabaya: PustakaProgressif, 1997)

cet. 4, h. ix.
13Rasjidi. 1977, op.cit.,h. 79.
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mengakulturasikan berbagai ajaran yang datang dari luar melalui pengolahan

tradisi Jawa yang timbul pada zaman terakhir dalam sejarah kebudayaan bangsa

ini dengan berbagai penyimpangan yang sulit diterima oleh akal sehat.

B. Sejarahsingkatkebatinan

Paham kebatinan telah lama ada di tengah masyarakat Indonesia―akan

tetapi sejak kapan persisnya paham tersebut muncul belum diketahui secara pasti.

Hal ini disebabkan karena tidak ada literatur tertulis yang mencatat tentang sejarah

awal timbulnya kebatinan secara pasti.14 Timbulnya kebatinan di Jawa tidak

terlepas dari pengaruh ajaran Hindu dan Budha banyak tertuju kepada urusan

rohani atau kejiwaan dengan mengajarkan Atman, yaitu bahwa seluruh yang ada

semua ini adalah satu dan itulah Tuhan. Pada dasarnya agama Budha tidak

mengajarkan tentang siapa Tuhan, dan agama Budha bukanlah agama Ketuhanan,

melainkan agama untuk mengatur hidup yang menurut mereka sendiri hidup ini

adalah samsara (sengsara). Sebab itu seorang Buhdis melepaskan dirinya dari

belenggu hidup yang terikat dengan benda.15

Sebelum kedua agama besar ini ada di Indonesia, nenek monyang bangsa

ini telah mempunyai kepercayaan animisme-dinamisme―yang merupakan inti

dari kepercayaan yang mewarnai seluruh aktivitas kehidupan masyarakat Jawa,

seperti pendewaan dan pemitosan terhadap ruh nenek monyang yang melahirkan

hukum adat dengan upacara-upacara selamatan yang menjadi sebentuk dewa

pelindung bagi keluarga mereka yang masih hidup. Kepercayaan seperti ini

14Ma’ruf Al Payamani, Islam dan Kebatinan: Studi Kritis Tentang Perbandingan Filsafat Jawa
dan Tasawuf, (Solo: CV Ramadhani, 1992), h. 219.

15HAMKA,op.cit., h. 4-5.
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sejalan dengan ungkapan Sutan Takdir Alisyahbana bahwa “pikiran dan perbuatan

manusia tertuju bagaimana untuk menjauhkan pengaruh ruh yang jahat”, atau

bagaimana memperkuat diri dengan tenaga-tenaga gaib agar dapat digunakan bagi

kepentingan personal maupun kolektif (masyarakat).16

Menilik kepada data dan fakta di atas, maka teranglah bahwa sebelum

Islam datang di tanah Jawa sudah ada kepercayaan yang belum mendapat

tuntunan tauhid―dan setelah Islam datang tidak mudah menghilangkan pengaruh

kepercayaan lama yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat setempat

sejak beratus tahun sebelum Islam telah mempunyai pemerintahan yang teratur,

dari zaman Airlangga di Jawa Timur yang berdasarkan agama Hindu Wishnu,

sampai kepada zaman Majapahit yang mempersatukan kepercayaan Shiwa dengan

Budha. Maka nyatalah bahwa masuknya agama Islam dengan jalan damai tidak

akan mempercepat proses meninggalkan kepercayaan lama. Sehingga walaupun

Islam telah masuk, namun sisa-sisa kepercayaan agama dahulu belum hilang,

malah timbul sinkretisme, yaitu usaha mencari kecocokan dan persesuaian.

Dengan demikian pergantian agama tidak banyak perubahan. Karena itu

tidak heran jika kepercayaan masyarakat Jawa kepada kesaktian Wali Songo lebih

bersifat mendewakan daripada menganggap mereka sebagai ulama penyebar

ajaran Islam, dan setelah wali itu wafat maka kuburan mereka menjadi tempat

berziarah yang ramai. Sehingga mempunyai juru kunci yang menceritakan kepada

para penziarah yang datang tentang kesaktian para walai-wali tanah Jawa yang

tidak dapat diterima oleh akal sehat. Kemudian para penziarah yang datang ke

16Simuh. 1996, op.cit., h. 111-112.
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kuburan tersebut mempunyai corak yang beragam, sehingga makan itu hanya

menjadi lanjutan daripada berhala atau candi pemujaan kepercayaan terdahulu.17

Menurut kesepakatan para ahli sejarah, bahwa Islam masuk di Indonesia

dibawa oleh para pedagang dari Gujarat yang sudah dipengaruhi oleh aliran

kebatinan di India,18 dan mereka itu bukanlah juru dakwah atau mubaligh yang

terorganisir oleh suatu organisasi untuk menyebarkan Islam. Akan

tetapikarenamerekaberagama Islam, sudahtentumerekaberusahamenyiarkanajaran

Islam yang dipeluknya. Islam yang

diajarkanparapedaganginidisambutbaikdikalanganpenduduksetempat,

karenamenurutanggapanmereka agama baruinipenuhdenganmistik yang

tidakbertentangandengankepercayaanpendudukaslipadawaktuitumasihmemelukan

imisme dan dinamisme yang beragama Hindu-Budha.19

Agama terakhir yang datangke Indonesia inisangatcepatberkembang di

tanahJawa, terutama di daerahpesisir,

tidakdapatdibendunglagiolehkekuasaankerajaanMajapahit yang berdasarkan

agama Hindu Tantrisme. Islam cepatditerima, sebabtidakmempunyaiPendeta yang

dianggapsebagai orang

sucimenjadiperantaraantaramanusiadanTuhan―hanyadenganmengucapkanduakal

imatsyahadatsaja orang sudahdihitungmenjadiIslam, makadenganbegituberamai-

ramai orang masuk Islam dan raja-raja yang ada di Jawadenganpertukaran agama

inidapatmenjadisandarandalammemperkuatkedudukannya, sehingganegeri yang

17HAMKA, op. cit., h. 6
18Hadiwijono.1985, op.cit.,h. 7.
19Muh.As’ad El Hafidy, Aliran-aliranKepercayaandanKebatinan di Indonesia, (Makasar: Ghalia

Indonesia, 1977), cet. 1, h. 105.
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masih Hindu di BlambanganJawaTimur, GaluhdanPakuan di Jawa Barat

denganmudahdikalahkan.

Padamasaselanjutnya, karenapenyokonganorde lama

tidakmenyukaiperkembanganini, lalumerekaberusahamengaburkanajaran Islam

denganjalansinkritismedanmencaripersamaan yang

berbedaataumembuattafsiransendirimenurutsemaunya, hinggaajaran

Islamitumenjadicemoohan yang dapatmenjauhkan orang dariajaran yang

sebenarnya.20

Timbulnyaberbagaialirankebatinan di Indonesia terutama di tanahJawa,

secarafenomenapadatahunsetelahkemerdekaanbagaikanjamur di musimhujan,

yang tidakhanyaterbatasdikalangan orang-orang miskindantanpakekuasaan,

melainkantelahberkembangsampaidikalanganistana,21yang

tidakdapatditerangkandengansatualasansederhana.22Jikadisimakkebelakangdalamt

aliterajunyatentuakanmemerlukanulasanhistoris yang cukuppanjang,

makadalampembahasaninipenulisakanmelihatmatarantaipenyebab

timbulnyaajaran kebatinansetelahkemerdekaan Indonesia.

Aliran kebatinan muncul mempunyai berbagai sebab tertentu. Tetapi suatu

hal yang nyata bahwa kebatinan timbul sebagai suatu reaksi melawan serangan

gencar modernisasi karena kemerosotan bangsa,23 terutama pada masa penuh

tekanan dan keresahan sosial, sehingga orang-orang mulai mencari landasan baru

untuk membangun keadaan manusiawi. Sedangkan menurut pembela agama-

20HAMKA,op. cit., h. 18-19.
21Hurmain. 1991, op.cit., h. 21.
22Mulder, op.cit.,h. 13.
23Hurmain. 1991,op. cit., h. 35.
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agama besar (Rasjidi dari golongan Islam; Subagya dari golongan Katolik;

Hadiwijono dan De Jong dari golongan Protestan) yang diakui di Indonesia

berdalih bahwa timbulnya aliran kebatinan menunjukkan adanya ketidak puasan

terhadap agama-agama mapan dengan mengesampingkan kebutuhan orang Jawa

akan ekspresi mistik dan pengalaman batin. Mereka merasa muak terhadap

tingkahlaku religius tertentu,24 serta para pemimpin agama pada masa itu tidak

cakap dalam menyimpulkan ajaran pokok untuk dijadikan prinsip-prinsip yang

sederhana dan mudah digunakan sebagai pegangan bagi seseorang dalam

menentukan sikap dan tingkah lakunya terhadap Tuhan, serta terhadap sesama

manusia dalam menghadapi berbagai kesulitan sehari-hari.25

Hal ini lebih jauh diungkapkan Rasjidi. Menurutnya, ini terjadi karena para

ulama pada masa lampau kebanyakan hanya mengetahui kitab-kitab yang

dipelajari di pesantren adalah merupakan produk pada dua atau tiga abad yang

lalu. Dan kitab-kitab yang dipelajari tersebut hanya pelajaran bahasa Arab dan

fiqih yang secara metodologi dan isinya telah usang. Karena itulah maka para

ulama tersebut tidak dapat menjiwai ajaran Islam, mereka hanya merasakan

formalitas semata-mata.26

Selain alasan di atas, kondisi Indonesia sendiri yang masih terdapat

kalangan orang-orang Jawa suku Abangan, suku pedalaman yang memiliki latar

belakang tradisi kebudayaan spiritual nenek moyang yang masih kuat dipengaruhi

oleh spiritualitas Hindu-Budha atau Hindu-Jawa. Dalam kasus aliran kebatinan

24Mulder, op. cit., h. 10.
25Suwarno Imam, Konsep Tuhan, Manusia, Mistik dalam Berbagai Kebatinan Jawa, (Jakarta: PT

RajaGrafindo Persada, 2005), cet. 1, h. 82.
26Rasjidi. 1977, op.cit.,h. 13.
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ini, mereka yang Abangan kemudian menganut kepercayaan kejawen atau aliran

kebatinan tertentu yang sesuai dengan pandangan hidupnya.27

Menurut Suwarno Imam, di samping faktor di atas masih banyak lagi

faktor lainnya yang tak kalah pentingnya sebagai pemicu timbulnya berbagai

ajaran kebatinan, diantaranya; Pertama, ajaran kebatinan dipandang lebih

sederhana dan lebih mudah dipahami karena menggunakan bahasa daerah

dibandingkan dengan ajaran agama-agama lain. Kedua, amalan kebatinan lebih

menitikberatkan kepada penghayatan batin yang dianggap tidak terlalu berat

dibandingkan dengan amalan-amalan yang diajarkan dalam agama-agama

lain.28Ketiga, mereka berusaha menemukan kebenaran dan identitas dalam

warisan kultural yang bertujuan untuk menyesuaikan diri dengan

perkembangannya.29 Di sini lebih terlihat penyebab timbulnya aliran kebatinan

sebagai pencari identitas dan ekspresi kultural dalam masa transisi dan perubahan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui, bahwa penyebab timbulnya ajaran

kebatinan karena adanya ketidakpuasan rakyat Indonesia terhadap kepercayaan

agama-agama mapan yang mengesampingkan kebutuhan orang Jawa akan

ekspresi mistik, serta dipicu oleh dampak kurangnya perhatian para pemimpin

agama terhadap soal batin atau tidak cakap dalam merumuskan prinsip-prinsip

sederhana yang dapat dijadikan sebagai pegangan dalam kehidupan sehari-hari.

27Suwarno Imam, op. cit., h. 83.
28Ibid.
29Hurmain.1991, loc. cit.
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C. Ikhtisar Ajaran Kebatinan dalam Buku Islam dan Kebatinan

Ketertarikan Rasjidi terhadap ajaran kebatinan bermula di Surakarta, Solo

dengan membaca literatur kebatinan Jawa, seperti Hidayat Jati karangan Raden

Ngebihi Ronggowarsito (1803-1875 M) pujangga kraton Surakarta,  dan buku-

buku lain diantaranya adalah Darmogandul dan Gatoloco yang kabarnya pernah

menjadi judul disertasi di Universitas Leiden, Belanda, serta buku-buku karangan

Drewes Schrieke dan serat Centini yang menurut Prof. Dr. M. Ng. Purbacaraka

merupakan “chef de’euvre” (karya puncak) dalam literatur kebatinan Jawa.

Sehingga literatur tersebut dikemudian hari dijadikan Rasjidi untuk menulis

disertasinya di Universitas Sorbone, Perancis.30 Adapun ajaran yang terdapat

dalam literatur yang telah disebutkan diatas secara ringkas diantaranya adalah

sebagai berikut:

1. Suluk Darmogandul

Suluk ini dinamakan Darmogandul menurut sebagian orang mengartikan

adalah alat kelamin lelaki yang bergantung. Tetapi tidak ada kepastian siapa

penulis yang sebenarnya. Namun menurut Rasjidi yang mendapat keterangan dari

Brotokesowo, seorang ahli sastra Jawa di Yogyakarta bahwa penulis suluk

Darmogandul dan Gatoloco adalah seorang bangsawan dari Kediri atau Pangeran

Suryanegara putra dari Sultan Hamengkubuwono VII. Suluk ini banyak

menceritakan hal-hal yang berhubungan dengan mistik sebagaimana halnya suluk-

suluk yang lain. Isi ceritanya mengarah pada jatuhnya kerajaan Majapahit karena

30Rasjidi. 1977, op.cit., h. 13.
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serangan orang-orang Islam di bawah pimpinan Raden Pata anak raja Majapahit

yang ketika itu bernama Prabu Brawijaya. Di sela-sela tersebut disisipkan diskusi-

diskusi yang berhubungan dengan agama Islam dan agama Jawa yang disebut

agama Budha atau Budi,31 seperti yang terdapat dalam pangkur pasal 77 halam 32

sebagai berikut:

Dene tebih saking nalar, deni saeni walese angawoni, cidra lan
sebutan buku pikukuhe tyang Jawa, Djawa Jawi mengerti agal lan
alus, wadjibe yen binecikan, sajekti yen males becik.

Amang lagya bangsa Islam, den beciki walese angalani, tetep
lawan sebutipun, anyebut asma Allah, mila Ala tiang Islam
batosipun, aluse mungkalihiran, batosipun jujur masin.

Bede sebute tyang Budha, nyebut jagad Dewa Gung Kang
Linuwih, jagad niku raganipun, Dewa budi lan ranganipun, kang
sinebat rasa budi karepipun, ngluhurake asmaning dat, niku puji
kang utama.

Yen nyebut nabi Muhammad, Rasululullah panunggal para nabi,
Muhammad makam kubur, rasa kang salah, mila ewah bengok-
bengkok enjing surup, nekem dada celumikan, jungkir-jungkir
ngaras siti.

Sedaya teda winada, trancam cacing dendeng kucing sinirik,
pindang ketek opor lutung, botoke sawer sawa, sate rase, lemeng
kirik pindang asu, bekakak babi andapan, gorengan kodok dan
cincil.

Gecok lintah ingkang mentah, becek usus sona ingkang kebiri, kare
kuwuk bestik gembluk, niku winastan karam, langkung sengit
kalamun ningali asu, ulun kinten terus ing tyass, batose resik
kumresik.

Yen ajamah samai manusa, ingkang mboten apsah saking kakim,
puniko winastan makruh. Yen lawanane sona, yekti sirna sebutan
najis puniko sebab lawanan lan sona minggah kawin dateng
pundi.32

Artinya kurang lebih berbunyi.
Adalah tidak masuk akal, jika seorang diperlakukan baik, ia
membalas dengan kejahatannya. Ia menyalahi kitab pegangan
orang Jawa, karena orang Jawa mengerti yang kasar dan yang

31Romdon, Ajaran Ontologi Aliran Kebatinan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), h. 47.
32Rasjidi, 1977, op.cit., h. 14-15.
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halus. Orang Jawa jika diperlakukan baik tentu ia akan membalas
baik.

Akan tetapi bangsa Islam, jika diperlakukan dengan baik, mereka
membalas jahat. Ini adalah sesuai dengan zikir mereka. Mereka
menyebut nama Allah, memang Ala (jahat) hati orang Islam.
Mereka halus dalam lahirnya saja, dalam hakikatnya mereka itu
merasa pahit dan masin.

Amad beda zikir orang Budha, mereka menyebut Dewa Agung
Jagad (dunia). Jagad (dunia) itu badannya, rasa adalah
kemauannya. Puji secara Budha itu mengagungkan nama zat, itulah
puji yang utama.

Adapun orang yang menyebut nama Muhammad, Rasulullah, nabi
terakhir. Ia sesungguhnya melakukan zikir salah. Muhammad
artinya makam atau kuburan, Ra su lu lah, artinya rasa yang salah.
Oleh karena itu orang gila pagi sore berteriak-teriak, dadanya
ditekan dengan tangan sambil berbisik-bisik, kepala di taruk di
tanah berkali-kali.

Semua makanan dicela, umpamanya; masakan cacing, dendeng
kucing, pindang kera, opor monyet, masakan ular sawah, sate rase
(seperti loak), masakan anjing, pangang babi atau babi rusa, kodok
dan tikus goreng.

Makan lintah yang belum masak, makan usus anjing kebiri, kare
kucing besar, bestik gembluk (babi hutan) semua itu dikatakan
haram. Lebih-lebih jika melihat anjing, mereka pura-pura dirinya
terlalu bersih.

Saya mengira, hal yang menyebabkan santri sangat benci kepada
anjing, tidak sudih memegangnya atau makan dagingnya, adalah
karena ia suka bersetubuh dengan anjing di waktu malam. Baginya
ini adalah halal walaupun dengan tidak pakai nikah. Inilah
sebabnya mereka tak mau makan dagingnya.

Kalau bersetubuh dengan manusia, tetapi tidak dengan pengesahan
hakim, tindakannya dinamakan makruh. Tetapi kalau patnernya
seekor anjing, tentu perkataan Najis itu tak ada lagi, kemanakah
untuk mengesahkan perkawinan dengan anjing.

Kemudian pada tembang sinom pasal 10 menceritakan kisah dialog antara

Prabu Brawijaya dengan Sunan Kalijaga sebagai berikut:

Haisahidakusupama, sun kundurmringMajapahit,
siPatahsebamaringwang, getinge tan bisamari, dene duwesudarmi.
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Buda kawakkapirkupur, nuli tan ngetungbapa, sun dicekaldikebiri,
sinungkaryoatunggulawangpungkuran.

Esok sore lawangsiang, pinardisembahyangmami, yen tan
ngertidipunguyung, ingblumbangingsun, rupaalawustuwa,
mbekukrukdikuming, warihsrugumujengJengSunaningKalijaga.

Mokal kadyo ta punika, kawula kang tanggel bejing, menawi
putranta siya, ing paduka sri bupati, dene babing agami, Sakarsa
Paduka manut, kautamen kewala, manawi padaku ganti, sarak
Rasul anyebut asmaning Allah.

Yen tan karsa ta punapa, karana babing Agami, ta muhung salat
sembahyang, pikekahipun Islam, mung Sadat patokaning nadya
Salat lat dingkal dingkul, yen dereng mngretos Sadat, tetap pan
masih kapir, angandiko sanga-prabu Brawijaya.

sahadat itu kaya ngapa, manira durung mengerti, lah ta sira ucapena
sun pirengke karna mami, matur Jeng Sunan Kali, ngih punika
lapalipun ngucap ashadualla illalahi, kaping kalih angucap
ashaduanna Mohammadar Rasulullah, tegese ingsun sekseni, pan
ora ana Pangeran, amung llah kang sejati, lan ingsung anekseni,
Jeng Nabi Mohammad iku, utusanira Allah lailaha illallahi ya
Mohammad Rasulullah kang sanyata.33

Artinya kurang lebih berbunyi.
Hai orang yang baik, jika kirannya saya kembali ke Majapahit,
Patah datang dimuka saya yang masih mengandung dendam oleh
karena bapaknya yang sudah tua tidak masuk Islam. Kemudian ia
lupa bahwa saya ini adalah bapaknya, saya dipegang dan
dikebirinya serta dijadikan penjaga pintu belakang.

Pagi siang dan sore, saya diperintah bersembahyang. Kalau belum
mengerti saya dimandikan dalam kolam, badan saya digosok
dengan rumput lalang yang kering. Alangkah susahnya saya ini,
sudah tua serta jelek, kemudian dimasukkan dalam kolam. Sunan
Kalijaga tertawa berbahak-bahak.

Itu tak mungkin terjadi. Saya yang menjamin bahwa Putra Paduka
tak akan bertindak zalim terhadap Paduka. Perkara agama terserah
kepada Paduka. Memang lebih baik jika Paduka berganti sarengat,
dengan mengikuti agama Rasul dan menyebut nama Allah.

kalau tak mau tak mengapa, karena agama itu tidak hanya salat-
sembahyang. Pokoknya Islam adalah Sahadat. Walaupun seseorang
mengerjakan sembahyang berkali-kali kalau ia belum mengetahui
Sahadat, ia masih kafir. Brawijaya berkata.

Sahadat itu bagaimana, aku belum mengerti. Katakanlah, saya akan
mendengarnya. Sunan Kalijaga berkata: lapalnya adalah, Asyhadu

33Ibid., h. 17-18.
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an la ilaha illallahu wa asyhadu anna Muhammadar rasulullahi.
Artinya: aku menyaksikan bahwa tak ada Tuhan melainkan Allah,
dan aku menyaksikan bahwa Muhammad utusan Allah.

Lafaz syahadat di atas yang terdapat dalam suluk Darmogandul dinamakan

syahadat sarengat, yaitu yen sare wadine njengat (jika seseorang tidur maka

kemaluannya bangkit). Perkataan lain yang selalu dihubungkan dengan sarengat

yaitu tarekat menjadi taren kang estri (meminta bersenggama kepada istri),

hakikat menjadi hakekatnunggil kapti, kedah rujuk estri kakung (bersama selesai,

laki-laki dan wanita harus rukun), ma’rifat menjadi makripat ngretos wikan, sarak

sarat laki rabi, ngaben ala kaidenna yayah rina (bersetubuh, jika dilakukan waktu

siang juga boleh).34 Selain itu dalam Darmogandul terdapat juga ajaran yang

mengatakan “orang yang menyembah nama (Allah), ia tidak mengerti wujud,

maka mereka (orang Islam) itu ia juga tetap kapir. Siapa yang menyembah puji, ia

berarti menyembah berhala. Mereka harus mengerti apa yang diucapkan”.35

Kemudian dalam Darmogandul di jelaskan juga pengertian mengenai Muhammad

sebagai Rasul berikut ini:

Nama Mohammad Rasulullah artinya makam, yakni kuburan
segala rasa. Memuji-muji mohammad, berarti memuja badan
sendiri yang menjadi bayang zat Allah dan tidak memuji
Mohammad yang berbangsa Arab. Ra sul, artinya; rasa yang
menyusul: jika rasa makanan maka tempatnya di lidah. Kalau
rasul, rasa yang menyusul, maka tempatnya di seluruh badan, yang
kemudian badan itu menjadi tanah. Maka arti Rasulullah, yakni
rasa menyusul rupa jelek (ala) baunya salah.36

Selanjutnya dalam Darmogandul dijelaskan orang yang melakukan shalat

menghadap kearah kiblat sebagai berikut:

34Ibid., h. 22.
35Ibid., h. 23.
36Ibid., h. 23-24.
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Salat dengan menghadap kiblat, yaitu Baitullah di Mekkah adalah
suatu formalitas. Salat yang sebenarnya adalah dalam batin,
menghadap kiblat badannya sendiri, yang ada dalam gua Sir
ciptannya, itulah yang dinamakan Baitullah, karena badan manusia
itu adalah baitullah, yakni baita (perahu) bikinan Allah.37

Sejalan dengan kalimat di atas, al-Qur’an surah al-Baqarah: 1-2

ِقیَنالم لَِك اْلِكَتاُب َال َرْیَب ۛ فِیِھ ۛ ُھًدى لِّْلُمتَّ َذٰ
Alif Lām Mīm. Kitab (al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya
petunjuk bagi mereka yang bertakwa

Diartikan dengan nada cabul dan menjijikan, lalu dikatakan “itu adalah

bahasa Arab yang sampai di tanah Jawa ditafsirkan menurut interprestasi Jawa

agar artinya mudah difahami. Arti bahasa Arab tersebut di pulau Jawa di sebut

dengan mata kebatinan”.38 Selain itu pengarang Darmogandul juga tidak percaya

kepada alam akhirat sesudah manusia mengalami kematian yang dijelaskan dalam

al-Qur’an dengan alasan, sesungguhnya akhirat yang dikatakan dalam al-Qur’an

itu tidak ada dan tidak ada yang dapat mengetahuinya, termasuk orang yang

menulis itu sendiri juga tidak mengetahui. Jika percaya kepada kertas dan tinda,

hal itu adalah sangat berbahaya.39

1. Suluk Gatoloco

Setelah mengetahui arti dan isi ajaran dalam suluk Darmogandul di atas,

maka untuk selanjutnya perlu juga diketahui arti dan alam pikiran yang termasuk

dari salah satu literatur kebatinan Jawa disebut suluk Gatoloco. Judul buku ini

dinamakan Gatoloco artinya alat kelamin laki-laki. Karena itu isi yang terdapat di

37Ibid., h. 24.
38Ibid., h. 27.
39Ibid., h. 32-33.
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dalamnya menceritakan perjalanan seorang pemadat (pecandu) yang tidak pernah

mandi, badannya kotor dan berdiskusi dengan tiga orang santri berkisar pada

permasalahan shalat yang dimuat dalam tembang dhandhanggula sebagai berikut:

Iya lamun ora sun turuti banget temen siksane maring awang,
kepati-pati larane, sun ora bisa turu, kang sarira lir den lolosi,
Santri tiga ngucap, mung lagi tatamu njeng Rasul aneng ngapakan
Kanjeng Rasul pepundene wong sak bumi negara Mekah.

Santri bingung sira iku sami Rasul Mekah ingkang sira sembah
sereku keliru kiye iya seda karuhun, panggonane ing tanah Arbi,
lelakon pitung wulan la pangkalan laut mung kari kubur kewala,
sira sembah jungkar jungkir saben hari, apa bisa tumeka.

Dadi sembahira tanpa kardi, luwih siya maring raganira anembah
Rasulmu dewe, iya uripmu, nembah Rasul jabaning diri, kabeh
sabangsanira, iku nora turut, panembahanmu tuwung ting barengok
Allah nora kobel guling, mberibeni swaranira.40

Artinya kurang lebih
Jika aku tak mengikuti perintahnya, hukumannya sangat berat. Aku
tidak dapat tidur, nyawaku seperti ditarik sedikit demi sedikit dari
badan. Ketiga santri berkata: engakau tidak sopan. Engkau katakan
Rasul berada di tempat madat, padahal Rasul itu diagungkan
seluruh manusia dan berada di kota Mekkah.

Gatoloco berkata: Kamu semua adalah santri bingung. Kamu
keliru. Rasul yang ada di Mekah yang disembah sudah lama
meninggal. Tempatnya ditanah Arab, jarak perjalanan selama tujuh
bulan dengan kapal laut. Ia tidak ada lagi. Kamu menyembahnya
setiap hari. Apakah dapat sampai?.

Sembahyang begitu tak berguna, itu berarti zalim kepada diri
sendiri. Kamu harus menyembah Rasul yang ada dalam badanmu
sendiri. Menyembah Rasul yang di luar badan adalah salah dan tak
berguna. Kamu berteriak-teriak, Allah tidak tidur, suaramu
mengganggu orang lain.

Ketika para santri sudah tidak sanggup meneruskan diskusi dengan

Gatoloco, lalu mereka serahkan kepada guru-guru mereka. Guru tersebut bernama

Abdul Jalal, Abdul Manaf dan Hasan Besari, mengenai kitab yang menjadi

rujukan pada al-Qur’an sebagai berikut:

40Ibid.,h. 40.
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Tegese sasi sesasih, Ngabdul Jalal mojar, kitab apa patokane?
Gatoloco saurira, Bahrul Kalbi ranira, tegese bahru laut : tegese
kalbimanah.

Manahkangkadyajeladri, jembaretanpawatesan, lanmalihakehisine.
KasanBesariangucap, de sira tan sembahyang, ki Gatoloco
amuwus, sembahkulanggeng tan owah.

Sujudku engeting ati, keblat tengah jagad ingwang, bareng nafasku
sunate, nafasku metu mbun-mbunan, sembahku mring Rasulullah,
kang dadya pratandaning wang, iku telining gesang, pramilane
napasingsung, sebute Allah Allah.

Ki Ngabdul Manap nauri, dene tan madep Baitullah, kiblate
Salatmu dewe Gatoloco sauria, iki madep Baitullah, gagawanira
Hyang Agung, kang ana tengahing jagad.41

Artinya kurang lebih
Abdul Jalal berkata dengan hormat, apakah nama kitab yang
menjadi peganganmu?.Gatoloco menjawab, namanya Bahrul Kalbi
(lautan hati).

Hatisepertilautanluasdanbanyakisinya.HasanBesaribertanya,menga
paengkautidaksembahyang? Gatoloco menjawab: sembahyangku
terus menerus.

Sujudku hati yang ingat, duniaku kiblat tengah, napasku adalah
sunah, napas yang keluar dari ubun adalah sembahyangku untuk
Tuhan, napas yang keluar dari hati adalah untuk Rasulullah, yang
dari lobang hidung adalah tanda hidup, maka napas itu berbunyi
Allah Allah.

Abdul Manaf berkata: mengapa engkau tak menghadap Baitullah
Kiblat sembahyang? Gatoloco berkata : Aku menghadap ke arah
Baitullah yang dibuat oleh Tuhan, yaitu yang ada ditengah Dunia
(badanku).

Kemudian secara ringkas ajaran yang terdapat dalam Gatoloco

mengartikan Mekkah menjadi mekakah, yaitu wanita mengambil posisi

bersenggama. Baitullah menjadi bait dan baito yang dalam bahasa Jawa berarti

perahu. Jadi Baitullah berarti perahu buatan Allah. Lelaki menjadi lanang, artinya

ala temenan (kemaluan laki-laki), sedangkan perempuan menjadi wadon, artinya

wados (kemaluan perempuan). Kalimah syahadat menjadi kalimah kalih (dua),

41Ibid.,h. 42-44.
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artinya jika laki-laki menghadapi wanita tidak ada orang ketiga, maka itulah yang

disebut kalimah dua, dan kata Allah menjadi ala (jelek) yaitu kemaluan laki-laki

dan perempuan.42 Semuanya itu dibuat seperti rangkaian cerita dan diskusi tanya

jawab antara Dewi Prejiwati dengan tokoh Gatoloco.

2. Hidayat Jati

Buku ini berasal dari Keraton Surakarta yang ditulis oleh seorang yang

masyur namanya, yaitu Raden Ngabehi Ronggowarsito pujangga dari Keraton

Surakarta. Judul buku tersebut diberi nama Hidayat Jati, yang berarti petunjuk

yang sebenarnya. Pada zaman dahulu buku wirid ini sangat dibatasi tersiarnya,

tidak semua orang boleh menerima pelajaran yang terkandung di dalamnya,

kecuali putra dan cucu sunan (sultan) yang terpilih. Adapun isi ajaran dalam

Hidayat Jati pada halaman 18 dari pasal 14 adalah tentang panekung sebagai

berikut;

Dene santosaning pangesti, kayektosaken ingkang dados
tandanipun, punika menawi pinesu selebitupun panekung, anungku
samedi, aneges karsa, amarsudu kawasa. Adat ingkang sampun
kalampahan, wonten MANGUNAH datang, kabekta ingkang
utusan, medal sagking Sarira kita kang Maha Mulya, amawa tanda
katinggal saking Pramana, karaos in dalem Rahsa. Ingriku manawi
katarima, ingkang cinipta dados, ingkang sinedya wonten, ingkang
kirasan dateng, saking parmaning Kang Kawasa. Menggah
praktikelipun menawi bade manekung, punika saking wasiyatipun
Kanjeng Panembahan Senopati ing ngalaga Mentawis kados ing
ngandap punika.

Wiwit angirangi dahar sare, anyegah sahwat, ambirat napsu
hawa ing dalem sawatawis dinten; lajeng siyama anglowong, serta
ambisu ing dalem tigang dinyen tigang dalu, boten kenging ngemu
saksemik duka cita. Menawi sampun kantun sadinten sedalu,
sampun ngantos sare. Sareng in wanci tengah dalu siram lajeng

42Ibid., h. 53.
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angagem busana ingkang sarwa suci, serta akekonyah ganda wida
jebad wangi, adudupa majeng mangetan utawi mangilen,
angajengaken kiblatipun piyambak; dumuginipun ing wanci
bangun enjing, punika wiwit tapakur, peah raga, nutupi babahan
hawa Sanga. Patrapipun lenggah pitekur; jempol suku panggihaken
sami jempol suku, den papak polok kapanggihaken sami polok den
gatuk. Jengku kapanggihaken sami jengku den rapet, pajaleran
sakalandungaipun sinipata kaliyan jempol suku den leres, sampun
ngatos katindihan; nunten asta kalih angrangkul jengku; atrap
sidakep suku tunggal, darijinipun asta sampi antuk salaning driji,
kados ngapurancang, jempol asta den amben sami jempol asta,
lajeng winawas kaliyan pucuking, nupus, sampun ngantos tumpah
suh, kumpulipun dados satunggal. Ing ngriku tinarik saking kiwa
dumugi ing puser. Kendel Sawastawis dangunipun, lajeng
katurunaken anegen: medal ing leng grana tengan, ingkang alon
sampun ngantos kasesa, menawi sampun sareh, anarik napas malih
saking tengen, dumugi ing puser. Kendel ing saantawis
dangunipun; lajeng katurunaken mangiwa, medal ing leng ngarana
kiwa, ingkang alon, sampun ngatos kasesa, ambal kaping tiga.
Kados makaten panariking napas, wekasanaipun menawi sampun
sareh, anarik napas malih, saking kiwa, mubeng nengen, saking
tengen mubeng mangiwa, kakumpulakendados satunggal wonten
ing puser, lajeng katarik meninggil leres ingkang sareh, kendel
tinata wonten ing jaja, lajeng katarik manginggil malih ingkang
alon, kendel tinata wonten in sirah ing ngriku engeninggaken cita
sarwi osik, matrapaken panjenengan in ZAT kados makaten:
ingsun tajalining Dat kang maha suci, kang amurba amisesa”,
kang kawasa ngadika Kun Fayakun dadi saciptaningsun ana
sesedyaningsun. Teka sakarsaningsun, metu saka kodratingsun,
manawi sampun makaten, adat sanalika kemawon kayaktosan
ingkang dadostandanipun.

Nunten panariking napas katurunaken medal ing leng grana
kalih pisan, ingkang alon sampun ngantos kasesa,. Ing wekasa
pasrah analangsa dateng Dat kita piyambak.

Menggah patraping panekungan punika prayoginipun sageda
kalampahan in saben dinten Ijabah kemawon, sampun ngantos
kalowongan.43

Artinya lebih kurang
Usaha yang kuat, dapat dibuktikan dengan manekung,

bersemedi, berkosentrasi, mencari kekuatan gaib. Biasanya,
menurut yang sudah-sudah, ada mangunah (pertolongan Tuhan)
yang datang, dibawa oleh satu utusan yang keluar dari badan kita

43Ibid., h. 82-84



48

yang maha mulia, dengan tanda yang kelihatan dari Pramana
(penglihatan) dan terasa dalam Rahsa. Disitu jika dikabulkan, yang
diinginkan datang, yang dimaksud ada, yang dituju hasil, dari
anugerah yang Kuasa. Adapun caranya manekung menurut wasiyat
Kanjeng Penembahan Senopati di Mataram adalah sebagai berikut:
mula-mula harus mengurangkan makan dan tidur, melarang
sahwat, mengegang nafsu selama beberapa hari. Kemudian puasa
ngelowong (hanya makan sebutir nasi putih sehari), serta tidak
bicara selama tiga hari tiga malam, tidak boleh merasa dengki atau
susah. Sesudah dua hari dua malam, tidak boleh tidur. Diwaktu
tengah malam mandi, memakai pakaian yang bersih, serta memakai
bau-bauan yang wangi, membakar kemenyan menghadap ketimur
atau kebarat, meghadap kepada kiblatnya sendiri.

Pada waktu fajar, mulai tafakur, mematikan badan menuju jalan
angin sembilan. Cara tafakurnya sebagai berikut: jempol kaki
dihubungkan dengan  jempol kaki yang sama. Polok dihubungkan
dengan polok. Lutut dihubungkan dengan lutut yang rapat.
Kemaluan  dan kantong kemaluan diarahkan kepada jempol kaki
yang lurus jangan sampai tertindih. Kemudian dua tangan
merangkul lutut dan dihubungkan, jari tangan dengan jari tangan
dikumpulkan diantara jari-jari seperti melakukan “ngapurancang”,
jempol tangan diadu dengan jempol tangan, kemudian dilihat
melalui puncak hidung. Kemudian mulai mengatur keluar
masuknya nafas, tanafas, nufus, jangan sampai tercampur
berkumpul menjadi satu.

Mula-mula menarik napas dari kiri masuk sampai kepusat,
berhenti sebentar, kemudian diturunkan kekanan, keluar dari
lobang hidung yang kanan, perlahan-lahan dan tidak boleh tergesa-
gesa. Sesudah sedikit lambat atau istirahat, menarik nafas lagi dari
kanan sampai ke kiri, keluar dari lobang hidung kiri, jangan
tergesa-gesa dan ini diulang tiga kali.

Begitulah cara menarik napas, sesudah istirahat diulangi lagi,
dari kiri putar ke kanan, dari kanan berputar ke kiri, dikumpulkan
menjadi satu dipusat, lalu ditarik ke atas, lurus, pelan-pelan,
berhenti sebenat diatur dalam dada, lalu ditarik lagi ke atas pelan-
pelan, berhenti sebentar diatur dalam kepala; diwaktu itu
mengheningkan cipta dengan mengingat dan menterapkan Zat
kepada dirinya sendiri dengan berkata sebagai berikut:

Aku penjelmaan Zat yang Maha Suci, yang berkuasa di atas
segala sesuatu, yang berkuasa berkata: Kun Fayakun, segala yang
akau ciptakan terlaksana datang sewaktu Aku inginkan, keluar dari
kodrat Ku.

Kalau sudah begitu biasanya lantas ada tanda-tandanya.
Kemudian menarik nafas diturunkan ke luar dari dua lobang
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hidung, pelan-pelan dan tidak tergesa-gesa. Kemudian
menyerahkan diri dan merintih kepada Zat kita sendiri.

Praktek panekungan ini sebaik-baiknya dilakukan sebulan
sekali. Setidak-tidaknya pada setiap hari ijabah, jangan sampai
lewat.

Demikian isi penekung dalam Hidayat Jati karangan Ronggowarsito,

kabarnya sejak dahulu buku ini dijadikan pelajaran bagi para pembesar-pembesar

Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Namun menurut Rasjidi walaupun Hidayat

Jati berisi pikiran yang jauh lebih baik dari Darmogandul dan Gatoloco, akan

tetapi juga memberikan tafsiran yang bukan-bukan, seperti Baitul Makmur,

dikatakan berada di kepala manusia. Baitul Muharram, berada di dada manusia,

dan Baitul Muqaddas berada di kantong kemaluan laki-laki, serta Ronggowarsito

memakai perkataan shalat daim yang tidak ada persamaannya dengan shalat yang

dikenal dalam ajaran Islam. Mulai dari kiblatnya, sujud, rukuk, tahiyat diberi arti

yang sangat berlainan dan khusus.44

3. Serat Centini

Serat Centini ini merupakan karya sastra yang membuat filsafat mistik dan

diusahakan dapat merangkum berbagai macam ilmu yang beredar dalam tradisi

kejawen,45 sehingga buku ini dinilai sebagai ensiklopedi ilmu kejawen. Buku

tersebut menurut Rasjidi merupakan hasil karya dari beberapa orang, salah satu

diantaranya adalah Jasadipura II, kakek dari Ronggowarsito dan Rangga Trisna

sebagai penghimpunannya.46 Isi ajaran dalam dalam serat Centini yang di tulis

44Ibid., h. 60.
45Simuh. 1996, op.cit., h. 187.
46Ibid., h. 223.
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Rasjidi dalam karyanya Islam dan Kebatinan mengenai pola zikir kejawen

sebagai berikut:

1. Nulia cul dikiripun
lapal ia mujuda illalahu
kang penuju datu wajibalwujud
wirid napi isbatipun
pinatu tyas wus anggatok.

2. Angguyer kepalas noet
oebeding napi lan isbatipun
derahing lam kang akhir wit puser neki
tinarik ngeri menduwur
lapal ilaha angengo.

3. Nganan pundak kang luhur
angelerasi lapal illa negguh
penjajahe kang driya mring napi gaib
ilalah isbat gaibu
ing susu kiwu kang ngisor.

4. Nakirahe wus brukut
lapal la illaha illalahu
winot seket kalimat senapas neggih
senapas malih motipun
ilallah triatus manggon.

5. Anulya lapal hu hu
senapas landung winotan sewu
pomanoade tyas lepas lantaran dikir
kewala mung warnanipun
muni wus tan ana raos.

6. Wus wenang sadayaneku
nodyan aa ee ii uu
sepadane sadengah dengan kang uni
unine puniku suwung
sami lawan orang-orang.

7. Ing sanalika ngriku
Coploking satu lan rimbangipun.47

Artinya kurang lebih
1. Kemudian dimulailah zikir dengan

kata-kata ia maujud illallahu
yang dipuji ialah zat wajibul wujud
itulah wirid Nafi isbat.

47Rasjidi. 1977, op.cit., h. 111-113.
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sehingga orang yang melakukan hatinya terisi dengan itu semua.

2. Kepalanya mulai bergerak kanan kiri
sesuai dengan nafi isbat
daerah lam akhir (dalam kata Allah) dari
pusat badan ditarik ke ataskekiri.

3. Adapun lapal ilaha ditarik ke kanan
dibahu atas, kemudian sampai lapal illa,
perasaannya ditunda dalam nafi gaib
adapun isbat gaib (illallah) ditempatkan di
dada sebelah kiridan bawah.

4. Nakirah (ilaha) sudah tertutup (dengan isbat)
ia dapat mengucapkan lailaha illa lahu
satu nafas 50 kali
akhirnya senafas 300 kali.

5. Kemudian ia mengucapkan (HU, HU)
seribu kali dengan satu nafas
hatinya sudah lepas karena zikir
ia mengucapkan itu semua dengan tidak sadar.

6. Semua itu diperolehkan
walaupun hanya berbunyi ee, aa, ii, uu.
suara apa saja sama,
sebab itu berarti kosong,
seperti suara orang-orang.

1. Disitulah hilangnya perbedaan,

Badan dan akalnya satu.

Itulah ikhtisar ajaran zikir dalam serat Centini yang merupakan zikir ideal

bagi orang-orang kejawen, walaupun berbunyi apa saja. Zikir seperti itulah

menurut mereka untuk menghilangkan yang semu dan mengetahui kekosongan,

sehingga badan dan akal menjadi satu yang ada hanyalah tuhan. zikir semacam ini

baik secara sadar maupun tidak sadar banyak dilakukan oleh tarekat-tarekat di

Jawa persis seperti apa yang terdapat dalam serat Centini.


