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          Rasi bintang ursa-major tepat sebagai sumbu di pusat langit,dan kekaisaran Tiongkok 

tepat ditengah daratan bumi.  Penyebab siklus iklim adalah adalah daya qi, 氣 yang mengalir 

berulang-alik dari langit belahan utara dan selatan, serta ruang langit yang menggeser sumbu 

langit menjauh dari bumi ketika musim panas. Ini menjelaskan kenyataan terjadinya inklinasi 

sumbu bumi pada musim tersebut. (Penprase, B.E. 2011:120). Mitos ini menjelaskan adanya 

ritual awal musim semi dan pertengahan musim gugur bagi kaisar, yang dilakukan pada altar 

langit dan altar bumi di istana terlarang Beijing. 

                   

Gambar 3. Gambaran imajinasi konsep gaitian 蓋天, kubah langit dengan benda-benda angkasa, 

bumi yang dibatasi ―saluran‖ laut sekeliling, dengan ruang udara didalam kubah. (Penprase, B.E. 

2011:120) 

Gambar 4. Gambar rekonstruksi gaitian 蓋天 disertai perkiraan dimensi hasil perhitungan.( Ronan , 

Needham.vol 2. 2000:83) 

               Hun-tian 渾天 (mirip telur ayam). Kosmologi ini menggambarkan bahwa langit 

dan bumi konsentris, bumi di pusat alam  mirip kuning telur dalam sebutir telur ayam. Bumi 

mengambang di permukaan air. Sedangkan langit didukung oleh daya qi, 氣. Falsafah hun-

tien ini menjadi dasar ilmu pengetahuan kuno selama berabad-abad setelahnya; diantaranya 

astronomi, ilmu alam, dan kimia. (Penprase, B.E. 2011:122). Salah satu instrumen astronomi 

kuno yang masih dapat dilihat sekarang, dibuat berdasarkan teori ini adalah armillary sphere 

(hun-tian-yi 渾天儀) yang dibuat oleh Luo Xia-hong 落下閎 ( 104BCE). 
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Gambar 5. Hun-thien model, bumi ditengah bola alam semesta, kuning telur dalam telur ayam. 

(Penprase, B.E. 2011:121) 

 

Gambar 6. Armillary sphere  yang sekarang terdapat di Beijing observatory, mungkin 

duplikat dari yang pernah dibuat oleh Guo Shoujing (1231-1314) di  Nanjing. 

(http://farm1.static.flickr.com/42/124179233_da5c195803.jpg )   

             Xuan-ye 宣 夜  (ruang kosong gelap).  Diantara beragam paham kosmologi 

Tiongkok kuno, yang mengherankan paham ini sangat mendekati paham kosmologi modern. 

Kosmologi ini berpendapat alam semesta yang tidak terbatas dengan benda-benda langit yang 

bertebaran di ruang angkasa tidak melekat pada dinding kubah langit, tercatat pada Jin-shu 晉

書 (Catatan sejarah dinasti Jin, 317-420) disebut naskah yang menguraikan teori ini ialah An 

Tian Lun 安天論  (Teori ketenangan langit), ditulis oleh Yu-xi 虞喜  (281—356 CE). 

(Penprase, B.E. 2011:122). Tulisan yang lebih tua terdapat pada buku Wu Li Lun 物理論 

(Teori materi)  ditulis oleh Yang-quan 楊泉(ca. 200 CE), hidup pada masa 3 Kerajaan; San 

Guo 三國(220-280 CE).  

http://farm1.static.flickr.com/42/124179233_da5c195803.jpg
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Gambar 7. Xuan-ye 宣夜, ruang hampa gelap tak terbatas . benda langit melayang didukung daya qi 

气，氣 (Penprase, B.E. 2011:122) 

           Dalam paham-paham kosmologi kuno ini tersirat falsafah Tao, Konfusius, dan 

Buddhis. Konsep yin-yang 阴阳  berhubungan dengan bumi dan langit, daya qi 气 , 氣

menggerakkan alam dan benda-benda langit, ruang hampa di langit luas sesuai paham Tao. 

Seluruhnya merangkum prinsip keseimbangan pada alam yang harmonis, sehingga bila 

muncul gejala ketidak teraturan pada benda langit akan dipahami sebagai ketidak seimbangan. 

(Penprase, B.E. 2011:122).  Gejala akan dihubungkan sebagai pertanda pada kehidupan di 

bumi, kaisar sebagai pemegang mandaat langit harus mengatur peri lakunya sehingga sejalan 

dengan keinginan langit. Secara tidak langsung paham ini dalam politik kekuasaan 

merupakan kendali pengawasan terpadu agar pemerintahan kekaisaran absolut dijalankan 

dengan bijak sana untuk kemakmuran masyarakat jelata. 

             Luo-shu 洛書, tulisan dari sungai Lo; merupakan kosmogram nonary (berkaitan 

dengan bilangan 9). Asal muasal historis falsafah ini sangat misterius; berupa legenda yang 

menceritakan gambar berasal dari punggung kura-kura yang mendarat di tepi sungai Lo 

dihadapan kaisar legendaris  Yu 大禹. ( Menurut legenda sejarah Tionghoa Yu memerintah 

setelah masa yang dikenal sebagai 5 kaisar legendaries awal; Wu-di 五帝 .(Taniputra, I. 

2008:54 ) 

             Kaisar Yu diceritakan sebagai pribadi yang berhasil mengatur pengairan dan 

mengatasi banjir besar di dataran Tiongkok, 13 tahun lamanya ia berkarya sangat 

bertanggung jawab. Sehingga tanpa pernah singgah dirumahnya sendiri meski pun telah 

melintas berulang kali ketika perjalanan tugas. Kaisar Yu merupakan cikal bakal dinasti Xia, 

dengan memelopori sistim kekaisaran berdasarkan dinasti  di Tiongkok.  
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              Catatan luo-shu 洛書 dalam naskah-naskah kuno sebelum masa dinasti Han ditulis 

sangat singkat, tanpa penjelasan terperinci. Sehingga pada masa Han 漢朝 (206BCE-220CE) 

para cendekia dapat menafsir ulang luo-shu 洛書 dengan bebas. Luo-shu awal digambarkan 

dengan simpul dan tali, lalu berkembang kesegala bidang kehidupan, menjadi grid 3X3 bujur 

sangkar, bilangan angka 1 -9, falsafah nonary 9, 9 daerah kekaisaran, 9 satuan  pengaturan 

tanah pertanian, pembagian 9 daerah langit dan bumi fen-ye 分野, denah 9 ruang bangunan 

ming-tang 明堂. 

               Diagram luo-shu yang tertua tercatat pada naskah masa dinasti Song 宋朝 (860-

1279) berupa grid 3X3 bujur sangkar dengan simbol simpul-tali (bukan angka). Pada abad ke 

11 bersamaan dengan munculnya neo-Confucian cosmology dikenal juga luo-shu 9 kotak 

dengan beragam varian. Aliran keprcayaan Tao dan Confucius menganggap luo-shu 

merupakan pola dasar utama susunan alam semesta, dengan arah mata angin dapat 

ditempatkan pada keempat sisi luo-shu. 

            

Gambar 8. Grid 3X3 bujur sangkar luo-shu dihubungkan dengan arah mata angin. (Swetz, F.J.2008:29) 

 

Gambar 9. Simbol bilangan luo-shu perdana berupa simpul dan tali. (Swetz, F.J.2008:15) 
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Gambar 10. Bilangan luo-shu dihubungkan dengan paham wu-xing 五行. Garis melingkar 

menggambarkan urutan fase wu-xing yang melemahkan, destruktip.  (Swetz, F.J.2008:34) 

               Luo-shu  dapat juga dihubungkan dengan kegiatan masyarakat agraris dalam bertani. 

Diawali musim semi (bersifat yang), ditempatkan pada arah mata angin timur laut. Angka 3 

& 8 dalam wuxing merupakan  fase kayu; melambangkan tanaman yang berkembang. Musim 

panas arah tenggara, dengan angka 4 & 9, fase logam. Dihubungkan ketika bertani 

menggunakan alat dari logam. Musim gugur arah barat daya terdapat angka 2 & 7, fase api. 

Setelah panen sisa ladang sering dibakar. Terakhir musim dingin pada arah barat laut, angka 

1 & 6, fase air. Ladang akan tertutup salju. (Mengacu daerah pertanian Tiongkok utara, 

tempat asal peradaban masyarakat Tionghoa purba). Sedangkan angka 5, dilambangkan 

sebagai fase tanah; pusat semua kegiatan dan sumber kehidupan. 

                        

Gambar 11. Gambaran legenda kuno awal kemunculan he-tu dan luo-shu. ( Henderson,J.B.1984:83) 

Gambar 12. Simbol bilangan he-tu  perdana berupa simpul dan tali. (Swetz, F.J.2008:15) 
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                He-tu 河 图 , gambar dari sungai merupakan paham mirip dengan luo-shu, 

dikisahkan awal kemunculannya pada tubuh seekor kuda naga dari sungai Kuning (Huang-ho 

黄河) yang menghadap pada raja bijak legendaris ke 2: Fu Xi 伏羲. ( Legenda Tionghoa 

mengenal 3 orang raja perdana: Sui-ren 遂人, Fu-Xi 伏羲, dan She-nong 神農. Ketiganya 

disebut San-huang 三 皇 ). Fu-Xi digambarkan tokoh yang pertama  mengajari bangsa 

Tionghoa berburu, memancing, membuat alat musik, dan tatacara perkawinan.( Taniputera I. 

2008:49). Bila mengikuti garis waktu sejarah legenda penampilan ini berarti ho-tu lebih 

dahulu dari pada luo-shu. 

             Pada tubuh kuda naga ini terdapat symbol bilangan 1 – 10. Lalu jejak kakinya 

meninggalkan diagram berupa garis-garis yang diformulasi menjadi ba-gua (八卦) 8 buah 

trigram. Kemudian hari diyakini bahwa kaisar Zhou Wen-wang 周文王 pendiri dinasti Zhou

周  (1122-255 BCE) menafsir ulang ba-gua (八卦) menjadi susunan 64 hexagram yang 

mengacu pada naskah Yi-jing 易經( Buku mengenai perubahan). (Swetz, Frank J. 2008:10) 

                He-tu dan luo-shu  pada awalnya dimaknai sebagai dasar kosmologi; tetapi sejak 

masa dinasti Song 宋朝 (960-1279 CE) mulai meredup, dan bertransformasi lebih menjadi 

media metafisik sebagai alat meramal dan sebagai benda penangkal bahaya. 

                He-tu sering dianggap sebagai pelengkap dari luo-shu, dengan sisi sejarah awalnya 

yang merupakan teka-teki mirip seperti luo-shu diatas, sangat minim catatan terperinci 

mengenainya.   
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Gambar 13. a. Ikon  he-tu 河图, digambarkan dalam simbol bundaran kosong bilangan yang, dan 

angka  yin  bundaran hitam.                                                                                                                                  

13. b. He-tu 河图 digabungkan dengan arah mata angin dan unsur wu-xing 五行. Bilangan 5 dan 10 

ditempatkan tepat di pusat melambangkan tanah. (Swetz. F.J. 2008:37) 

 

Gambar 14. Siklus lima unsur wu-xing 五行 pada he-tu 河图, a =  memperkuat ;  b = memperlemah. 

(Swetz. F.J. 2008:38) 

 

Gambar 15. Bilangan pada he-tu yang sejenis dihubungkan dengan garis, bilangan yang 1-3-7-9, dan 

bilangan yin 2-4-6-8. Memberi kesan gerak dinamik pusaran ke arah luar. Angka 5 dan 10 merupakan 

pusat. Jumlah angka pada  tiap garis yin dan yang sama 20, melambangkan keseimbangan sempurna. 

(Swetz. F.J. 2008:37) 

               Wu-xing 五行.  Uraian tertua tertulis tentang ini ditemukan pada naskah oleh Chou 

Yen 鄒衍 (350 – 270 BCE) fase-fase elemen ini diidentikan dengan planet. Pada konteks 

astronomi kuno terdapat asosiasi antara 5 fase ini dengan planet tata-surya (solar system): 

Yupiter - fase kayu,  Mars – fase api, Saturnus – fase tanah, Venus – fase logam, Merkuri – 

fase air. 

           Arti harafiah: lima proses, lima fase. Konsep ini menganggap perubahan alam selalu  

dinamis melewati 5 fase proses. Proses ini dilambangkan sebagai: air(shui  水), api(huo 火), 

logam(jin 金), kayu(mu 木), dan tanah (tu 土). Unsur-unsur ini dilambangkan juga dalam 

bentuk angka bilangan, maka dapat dipadankan pada luo-shu 络書 grid 3X3 kotak bujur 
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sangkar. Paham ini diutarakan pada tahun 135 BCE oleh filosof Dong Zhong-shu 董仲舒

（179-93 BCE). 

Planetary   associations 
   Planet Title Direction Element Purpose 

Jupiter Sui-xing (Year Star) 歲星 East Wood year regulation 

Mars Ying-Huo-xing (Glitterer) 熒惑星 South Fire 
 Saturn T'ien-xing (Filler) , Zhen-xing 鎮星 Center Earth filling the country 

Venus T'ai-bai-xing (Great White) 太白星 West Metal day regulation 

Mercury Ch'en-xing (Hour Star)  辰星 North Water hour regulation 
 

Tabel 1.Astronomi kuno menghubungkan planet tata surya dengan 5 fase wu-xing 五行,  dan arah 

mata angin.( Kelley,D.H. et al.2011:328) 

                     Masing-masing fase dianggap memiliki karakter khusus dalam siklus enersi. Air 

bersifat enersi yang selalu menurun menyebabkan ketenangan. Api memiliki sifat enersi yang 

selalu bertambah mengarah ke puncak. Logam bersifat padat dengan kumpulan enersi yang 

menyatu. Kayu bersifat tumbuh, enersi yang mengembang kesegala arah. Tanah memiliki 

sifat enersi  yang berputar pada sumbu dan bergerak pada bidang datar.         

           

Gambar 16.  Lima unsur,wu-xing 五行. Urutan garis tegas= bersifat memperkuat, garis putus = 

memperlemah. (Swetz,F.J.2008:35) 

            Dalam falsafah wu-xing 五行 urutan antara tiap unsur memiliki sifat membangun 

saling memperkuat, konstruktif, dan urutan yang saling melemahkan; menaklukan; destruktif.  

Urutan konstruktif produktif: tanah-logam-air-kayu-api-tanah. Kayu tumbuh oleh air, api 

membesar oleh kayu, api menghasilkan abu menjadi tanah, tanah menghasilkan logam, logam 




