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Kungfu adalah istilah yang kita kenal sekarang merupakan istilah yang
populer di tahun 1930-an. dalam sejarah Chinese Martial Arts, kungfu
memiliki lebih dari 40 nama tergantung pada dinasti yang menaunginya.

Wu
Yi (Teknik bela diri) telah lebih tua dari peradaban. selama ada
manusia di dunia, pasti ada perkelahian. dalam celah-celah inilah Wu Yi
berkembang. Selain itu, tujuan untuk mengembangkan diri, dan meraih
harmonisasi eksternal dan internal juga menjadi tujuan orang
mempelajari Wu Yi.

Istilah Wushu yang dipopulerkan kembali
oleh pemerintah China dikenal sejak abad ketiga sampai ke-enam masehi.
istilah yang paling populer dari abad ketiga SM sampai abad ke 19 M
adalah Wu Yi. Wu adalah teknik bela diri dan Yi adalah seni. dalam
susunan semantik, kata wu yi lebih tepat daripada wu shu.

Pada
7000 tahun yang lalu, bangsa China prasejarah telah menemukan berbagai
jenis alat untuk membela diri baik terhadap sesamanya, suku lain,
maupun dengan hewan. senjata-senjata yang berkembang antara lain
tombak, pedang, golok, dll. Pada masa damai, teknik mereka dipakai
untuk tarian bela diri seperti tarian pedang.

Pada masa dinasti
Hsia dan Shang (2000-1030 SM) telah ditemukan senjata tembaga dan
kuningan, dan banyak terdapat penemuan arkeologi berupa teknik bela
diri yang dipahat di cangkang kura-kura.

Pada dinasti Zhou
(1030-480 SM) beladiri dinamakan Quan Yong dan Shou Po ( K), dan pada
jaman inilah lahir prinsip dan filosofi Yin Yang, Wu Xing, serta Pat
Kua.

Pada jaman 3 kerajaan dan masa negara-negara berperang,
dikenal Jiji dang xiang po. Pertarungan diatas kuda dan teknik senjata
berkembang pesan. Pada jaman ini munculnya seni perang Sun Tzu.
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Setelah Shi Huang Ti mempersatukan China tahun 221-207 SM, ia memperkenalkan Shou Po dan Jue Di.

Pada
jaman dinasti Han, istilah wu yi muncul dan sangat populer. pada jaman
inilah diadakan pertandingan tinju dan gulat pertama di dunia.

Sampai pada akhirnya Bodhidharma datang ke China dan melembagakan Kungfu sehingga muncul banyak aliran.

Jaman
dinasti Tang, muncul Xiang Pu dan Jue Li yang merupakan leluhur dari
bela diri sumo. Pada jaman dinasti Song muncul Wu Yi dan Wu Ji. Pendiri
Song juga dikenal sebagai pendiri aliran Tai Zu, yang merupakan cikal
bakal dari teknik Thai Boxing.

Jaman dinasti Yuan, dimana
dinasti ini adalah penguasa dari luar China, sehingga melarang China
mempraktekan bela diri, maka berkembanglah teknik tangan kosong. banyak
juga ahli bela diri yang menyimpan ilmu mereka dalam seni akrobat,
drama, pertunjukkan, dll, sehingga banyak bela diri yang berkembang
menjadi seni pertunjukkan dan muncullah istilah tendangan sulaman,
pukulan kembangan. Namun gulat mongolia berkembang pesat. Pada jaman ini
seorang Jendral bermarga Chen berkelana ke Jepang dan mengajarkan
kepada orang Jepang teknik yang bernama JuJutsu.

Pada jaman
dinasti Ming muncul Wu Yi dan Quan Fa. Pada jaman dinasti Ching, banyak
terjadi pemberontakkan. Shaolin baru didirikan di selatan (Fu Jian),
dan menjadi tempat berkumpul para kaum revolusioner. lalu dihancurkan
pemerintah, sehingga banyak pendekar yang berkelana ke luar China.

Lalu pemerintahan Guo Min Tang mendirikan Guo Shu. setelah China dikuasai Komunis, maka seni yang berkembang
adalah Wu Shu.

Nama
Kung Fu sendiri dipopulerkan oleh almarhum Bruce Lee (Lee Siao Lung),
saat dia mengadakan show di universitasnya dan berhasil mengalahkan
beberapa pendekar dari aliran beladiri lain (Jepang). Siao Lung juga
memenangkan kejuaraan karate se-amerika dan pada saat memenangkan
turnamen karate terbuka (semua beladiri boleh ikut) itu, ia meneriakkan
kata-kata, "Wo Shi Zhong Guo Ren". setelah itu dia ditawarkan bermain film
di Hollywood, lalu ke hongkong. Pada saat itu demam kungfu mulai
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mewabah ke seluruh dunia.

Seorang yang mempelajari Kungfu harus ingat 3 hal, yakni :

Wen ( pengetahuan dan budaya)

Wu ( kedisplinan diri, latihan yang tekun, tekad yang bulat)
- Dao ( Keagamaan, Ketuhanan Yang Maha Esa, ketenangan batin)

Inilah landasan untuk mempelajari Kungfu sejati. Tahapannya sendiri ada 3 yaitu : (maaf pakai bahasa hakka)

Tam (tekad, keyakinan terhadap diri sendiri, teman, Guru, dan Kungfu)
- Lip (tenaga, latihan yang berkesinambungan, latihan rutin bukan latihan keras)
- Kungfu (teknik, dll)

Kungfu sendiri mengenal 3 tenaga :

- Gwa Kang (Way Kung) --> tenaga luar
- Nay Kang (Nei Kung) --> Tenaga Dalam (ada yang disebut tenaga bumi, Fa Jing, Fa Li, dll)
- Gin Kang --> Ringan badan, dibagi 2 horizontal dan vertikal.

Ujian dalam mempelajari kungfu ada 3:

- Harta --> godaan untuk memperoleh keuntungan besar
- Tahta --> Godaan untuk memperoleh kedudukan
http://www.harimau-besi.com

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 November, 2014, 14:18

Kungfu Indonesia Harimau Besi

- Sex --> ini godaan terbesar

Berikut istilah yang dipakai dalam praktisi kungfu:

- Jue Li - Kekuatan Bertempur
- Jue Di - Gulat
- Ji Ji - Teknik bertarung
- Wu Ji - Teknik Bela diri
- Xiang Pu - Pertarungan menanduk
- Xiang Po - Pertarungan antara
- Shou Po - Tinju
- Zuo Jiao - Mencengkram dan melempar
- Quan Fa - Teknik pukulan
- Quan Shu - Seni Pukulan

Setelah
Lee Siao Lung meninggal, dunia kehilangan tokoh Kungfunya, aktor Jacky
Chan (Chen Lung), ditawari Golden Harvest untuk bermain di beberapa
film Kungfu dengan karakter Bruce Lee. Namun ditolak. (Jacky adalah
Stuntmannya Bruce Lee). Dia memilih karakter yang berlawanan dengan
Bruce.

Saat ini Pemerintahan Deng Xiao Bing yang menggantikan
Mao Ze Dong tahun 1974, mulai mengembalikan lagi budaya yang dibabat
habis oleh pasukan merah. Salah satunya adalah Kungfu. Maka ditunjuklah
Maha Biksu Hai Teng, yang merupakan pemimpin Biara Shaolin Utara di
Henan, Shong Shan untuk mengumpulkan para ahli Kungfu yang tersisa dan
sudah lama tidak berlatih dan dikumpulkan di Shaolin dan menciptakan
teknik baru yang disebut Wushu. Wushu kemudian dilatihkan oleh para
atlit khususnya atlit Beijing, dan dipopulerkan ke seluruh dunia.

Ada
yang menarik dari jaman revolusi budaya. Sebenarnya dari jaman dinasti
Manchuria, Kungfu sudah banyak yang dilarang, sehingga para masternya
menyembunyikan kungfu ini kedalam opera (sering disebut opera Shang
Hai, karena Shang hai adalah pelabuhan terkenal sejak dulu), sehingga
teknik wushu ini ada banyak mengandung teknik akrobat. Teknik Tao Lu
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nya adalah Chang Quan (Kumpulan teknik utara), Nan Quan (Kumpulan
teknik selatan--> namun banyak juga yang terpengaruh utara), Tai Chi
(Campuran beberapa aliran seperti Yang, Wu, Sun dan Hao-->
didominasi gerakan Yang Style), Golok tunggal, Pedang, Toya, dan
Tombak. Teknik pertempuran diambil dari campuran teknik semacam Judo
dicampur dengan teknik semacam Thai Boxing.

Setelah itu
diutuslah rombongan ke seluruh dunia untuk mempopulerkan Wushu. setelah
itu dibuatlah film Shaolin Temple, sehingga banyak pemuda dari seluruh
dunia datang ke Shaolin untuk belajar. Sampai tahun 1990-an, bisa kita
lihat banyak sekolah-sekolah beladiri yang muncul di sekitar Shaolin dengan
membawa nama Shaolin. Hal ini membuat Shaolin menjadi kurang nilai
sejarahnya, sehingga pemerintah menutup semua martial arts school
tersebut.

Sejarah yang kita tahu, setelah Sun Yat Sen meninggal,
Chiang kai Sek, mantan perdana menteri Manchuria menjadi presiden kedua
mewakili partai Guo Min Tang (Nasionalis), setelah republik China
dikuasai oleh Kung Chang Tang (Komunis) dipimpin Mao Ze Dong, melalui
Long March tentara merahnya, Chiang beserta banyak ahli Kungfu hijrah
ke Taiwan. Setelah Mao Berkuasa mulailah revolusi budaya yang memakan
korban ratusan juta ahli sastra, budayawan, pengusaha, sampai para ahli
beladiri dan para biksu Shaolin.

Para ahli bela diri yang
bergabung dengan Chiang Kay Sek membentuk Guo Shu (Beladiri Negara).
pada tahun 1990-an , pertemuan pertama Shaolin Selatan berlangsung di
Quan Zhou, Fu Jian, dan dilirik oleh pemerintah, karena pertemuan itu
dihadiri oleh banyak pendekar Kungfu dari seluruh dunia, acara
berlangsung setiap bulan november dan ditayangkan di banyak stasiun TV
di China. sehingga tahun 2008 Pemerintah, demi mengumpulkan budaya-budaya
yang hilang membuat turnamen non Wushu yaitu Turnamen Kungfu
Tradisional yang pertama.
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