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A. Konsep mandala

Didalam konsep mandala orang jawa mengatakan tentang kiblat plapat

lima pancer. Yang artinya konsep mandala ialah bilangan 4 + 1 bukan 5 karena 4

sebagai kiblat, 1 sebagai pancer atau 4 sebagai gambaran hidup manusia yang

penuh dengan nafsu kemudian + 1 sebagai microcosmos kita (manusia). ada

pembagian arah mata angin dalam dunia ini dalam lingkaran mandala sebagai

berikut :

1. utara digambarkan oleh bumi berwarana hitam dengan sifat alu amah memiliki

arti bahwa manusia memiliki sifat nafsu serakah.

2. Arah timur melambangkan air berwarna putih bersifat mutmainah

(ketentraman hidup) yang berarti manusia memiliki sifat nafsu baik.

3. Arah selatan digambarkan api berwarna merah bersifat amarah atau angkara

murka dengan begitu manusia memiliki sifat nafsu amarah.

4. Arah barat digambarkan angin berwarna kuning bersifat sopia membangkitkan

keinginan dan mendatangkan rindu atau birahi.

Dari keempat nafsu diatas apabila kita dapat mengendalikan maka kita

akan dapat nur cahyo , cahaya ilahi atau cahaya kemuliaan. Sebenarnya jika

dikembangkan lagi ada 8 + 1 nafsu manusia yang semakin sulit untuk

dikendalikan antara lain :

1. Arah selatan dewa sahyang yama dewa bumi

2. Arah timur dewa indra dewa langit

3. Arah utara dewa kuara dewa bintang

4. Arah barat dewa baruna dewa air



5. Arah barat laut dewa anila dewa angin

6. Arah timur laut dewa candra atau dewa rembulan

7. Arah tenggara dewa agni dewa api

8. Arah barat daya dewa surya dewa matahari

Dewa diatas adalah lambang tentang nafsu manusia. Barang siapa yang sanggup

mengendalikan delapan nafsu itu maka akan mendapatkan cahaya yang terang.

Dari situ diketahui mengapa orang jawa itu sadar bahwa hidup itu hanya sebentar.

Seperti kata kata leluhur orang jawa bahwa “urip kui mung mampir ngombe”

yang artinya hidup itu hanya berhenti sejenak untuk minum dan lanjut lagi.

Arah masuk yang disebut dengan astagina ialah satu ajaran tentang

kasampoernaan sejati, bagaimana menemukan kasampoerna sebagai suatu bekal

untuk hidup yang abadi yaitu alam akhirat. Akan tetapi jika astagina dibalik

menjadi arah panahnya keluar maka seseorang itu harus mampu menjadi

pemimpin dirinya sendiri. Astabratha atau pemimpinan sejati ada delapan

misalnya bratha rembulan, bratha matahari, bratha langit, bratha bintang, bratha

air, bratha angin , bratha api dan bratha tanah. Sebagai contoh bratha rembulan,

seorang pemimpin harus mampu memberi pepadang ing jagat sejuk tanpa pamrih

seperti halnya rembulan. Lalu bratha matahari seorang pemimpin harus bisa

menberikan pencerahan dunia, disiplin dan tegas. Dan ada bratha bintang maka

seorang pemimpin harus mampu bercita - cita setinggi bintang. Asthabratha ini

tidak hanya ditulis tetapi juga diimplementasikan kedalam sebuah kesenian,

seperti misalnya batik semenromo itu adalah batik yang menggambarkan tentang

ajaran asthabratha yang saat itu diwejangkan oleh Ramawijaya kepada wiwisakna



ketika dia menduduki kerajaan alengka. Selain batik juga diimplementasikan

kepada budaya ketawa. Budoyo ketawang menggambarkan bratha bratha yang

ditarikan oleh 8 + 1 penari. Budoyo ketawang ini disanggit oleh empu Agus

Tasman mejadi budoyo elo elo, mirip seperti budoyo ketawang tetapi disini

kostumnya dirubah dengan tempat penyajiannya boleh diluar keraton.

B. Menurut saya hal yang utama untuk bidang film adalah pemanfaatan ilmu

yang diajarkan dalam konsep mandala diatas. karena menurut pemahaman saya

tentang konsep mandala ini, ilmu astagina sangat menarik seperti ajaran kita

sebagai manusia yang diberi hidup hanya untuk mencari bekal atau amal ibadah

untuk kehidupan selanjutnya yang lebih kekal. Adapun selain itu asbaratha yang

penuh dengan ajaran untuk menjadi seorang pemimpin sejati. Kita bisa

memanfaatkan ilmu tersebut dalam membuat film.
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