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ABSTRAK 
 
Tri Dayati. 2014. Analisis Semiotik Tembang Macapat dalam Serat Witaradya 2 
Karya Raden Ngabehi Ranggawarsita. Skripsi. Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Jawa. FKIP, Universitas Muhammadiyah Purworejo. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan: 1) pembacaan heuristik 
tembang macapat pupuh asmaradana dalam serat Witaradya 2 karya Raden 
Ngabehi Ranggawarsita; 2) pembacaan hermeneutik tembang macapat pupuh 
asmaradana dalam serat Witaradya 2 karya Raden Ngabehi Ranggawarsita. 
 Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan bidang kajian sastra. 
Subyek penelitian adalah serat Witaradya 2 karya Raden Ngabehi Ranggawarsita. 
Obyek penelitian adalah satuan gramatikal pada tembang dalam serat Witaradya 2 
karya Raden Ngabehi Ranggawarsita. Teknik Pengumpulan data menggunakan 
teknik observasi, teknik pustaka dan teknik simak catat. Teknik keabsahan data 
menggunakan teknik trianggulasi. Analisis data menggunakan metode content 
analysis. Teknik penyajian hasil analisis menggunakan metode penyajian 
informal. 
 Hasil analisis adalah bait tembang macapat pupuh asmaradana dalam 
serat Witaradya 2 karya Raden Ngabehi Ranggawarsita terdapat beberapa 
penyimpangan frasa dan sintaksis yang sulit dibaca oleh pembaca, sehingga 
analisis pembacaan heuristik dianggap sangat membantu pembaca dalam 
memaknai tembang macapat yang terdapat di dalamnya. Tetapi hasil pembacaan 
heuristik yang telah dilakukan dengan menerjemahkan perkata dalam kalimat 
belum bisa memaknai tembang macapat tersebut secara utuh, karena tembang 
macapat tersebut menggunakan beberapa bahasa kiasan, sehingga perlu dilakukan 
juga analisis pembacaan hermeneutik, agar tembang macapat tersebut dapat 
dimaknai dalam arti yang lebih luas. Keseluruhan makna yang terdapat dalam 
tembang macapat pupuh amaradana dalam serat Witaradya 2 adalah tentang 
saran dan nasihat yang ditujukan kepada manusia, bagaimana menjalani 
kehidupan yang baik, yaitu dengan cara rajin berprihatin dan rajin bekerja dalam 
mencari rezeki, hidup rukun dan saling jaga-menjaga antar sesama, selain itu yang 
paling penting adalah selalu bersyukur kepada Tuhan. 
 
 
Kata kunci: semiotik, tembang macapat 
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ABSTRAK 
 
 

Tri Dayati. 2014. Analisis Semiotik Tembang Macapat dalam Serat Witaradya 2 
Karya Raden Ngabehi Ranggawarsita. Skripsi. Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Jawa. FKIP, Universitas Muhammadiyah Purworejo. 

 
Panaliten punika gadhah ancas mangertosi analisis semiotik ngginakaken 

pemaosan heuristik lan pemaosan hermeneutik wonten ing serat Witaradya 2 
anggitanipun Raden Ngabehi Ranggawarsita. Teori ingkang dipunginakaken 
inggih punika teori ingkang ngrembag babagan semiotik, pemaosan heuristik lan 
pemaosan hermeneutik. 

Panaliten punika ngginakaken jenis panaliten deskripsi kualitatif wonten 
bidang sastra. Subyek ingkang dipundadosaken ing panaliten inggih punika serat 
Witaradya 2 karya Raden Ngabehi Ranggawarsita, menawi objek panaliten inggih 
punika satuan gramatikal ingkang awujud pada tembang wonten ing serat 
Witaradya 2 karya Raden Ngabehi Ranggawarsita. Data dipunkempalaken 
ngangge teknik observasi, teknik pustaka, kalian teknik simak catat. Teknik 
analisis data ngginakaken teknik analisis isi (content analysis), menawi teknik 
penyajianipun nggangge metode penyajian informal. 

Adhedhasar asilipun analisis ing panaliten punika saged dipunpendhet 
dudutan wonten serat Witaradya 2 anggitanipun Raden Ngabehi Ranggawarsita 
wonten ingkang ngewrat penyimpangan tembung kalian ukara, amargi 
wontenipun konvensi guru lagu, guru gatra, kalian guru wilangan. Satemah 
pemaosan heuristik saged dipunwastani kangge mbiyantu maos nalika negesaken 
tembung punika. Nanging asil pemaosan heuristik ingkang kalakoni kanthi 
njlentrehake frasa kalian kalimat dereng saged njarwakaken teks kanthi pepak. 
Teks kala wau ugi ngewrat teges ingkang langkung wiyar amargi bahasa kiasan 
utawi gaya bahasa mliginipun. Satemah taksih mbetahaken analisis pemaosan 
hermeneutik. Makna ingkang saged kependhet saking isi tembang asmaradana 
wonten serat Witaradya 2 inggih punika dados jalma ingkang tansah tatag kalian 
taberi ing sabarang karya, urip rukun kalian reksa-rumeksa kaliyan sesami, sarta 
ingkang paling wigati inggih punika kedah emut kalian syukur dhateng Allah Swt. 

 
 
Tembung wigati: semiotik, tembang macapat 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Karya sastra lahir di tengah-tengah masyarakat sebagai hasil imajinasi 

pengarang serta refleksinya terhadap gejala-gejala sosial di sekitarnya. Karya 

sastra merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan masyarakat karena 

karya sastra dapat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, 

kehadiran karya sastra merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Pada 

masyarakat khususnya yang ada di wilayah Indonesia memiliki kesusastraan 

daerah masing-masing, ada yang berbentuk lisan maupun tulisan. Bentuk karya 

sastra lisan, misalnya pidato, khotbah, siaran berita. Sementara itu, bentuk karya 

sastra yang berbentuk tulisan, misalnya novel, dokumen tertulis, prasasti, kidung 

dan tembang macapat. 

Tembang macapat merupakan hasil karya sastra Jawa baru yang 

berkembang setelah periode Jawa Kuna dan Jawa Tengahan. Banyak ditemukan 

teks sastra Jawa Kuna yang ditulis kembali dalam bahasa Jawa Baru dengan 

metrum yang baru. Namun ironisnya, tembang macapat sebagai seni sastra 

tradisional yang dekat dengan kehidupan masyarakat Jawa, saat ini peminatnya 

semakin berkurang. Hal tersebut dikarenakan generasi muda sebagai penerus 

budaya tidak begitu berminat untuk melestarikan maupun mempelajari seni 

budaya lokal.  

Karya seni lokal telah dikesampingkan karena dianggap kuno. Sebagian 

besar generasi muda lebih banyak memilih kesenian yang dapat menghibur 

1 
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dengan menggunakan teknologi canggih. Tembang macapat agar senantiasa 

tetap eksis dalam dunia sastra Jawa, perlu adanya tindakan yang kongkret untuk 

mempertahankan, memperkenalkan, dan melestarikan sastra Jawa agar tidak 

tergeser oleh perkembangan jaman. Salah satunya dengan cara memperkenalkan 

karya sastra Jawa kepada masyarakat luas dengan pembinaan bahasa daerah 

melalui pendidikan. Pembinaan bahasa tersebut merupakan salah satu upaya 

untuk mempertahankan pelestarian karya sastra Jawa. Selain itu, upaya lain yang 

dapat dilakukan yaitu dengan penelitian terhadap suatu naskah kuno. 

Naskah tentu tidak lepas dari para pujangga atau pengarangnya. Raden 

Ngabehi Ranggawarsita adalah salah seorang pujangga yang terkenal dari 

Kraton Surakarta Hadiningrat. Nama kecil Raden Ngabehi Ranggawarsita adalah 

Bagus Burhan. Bagus Burhan dilahirkan pada hari Senin Legi tanggal 10 

Dulkaidah, tahun Be 1728 pukul 12.00, wuku sungsang atau tanggal 15 Maret 

1802 di kampung Yasadipuran Surakarta. Kakek buyut Raden Ngabehi 

Ranggawarsita adalah Raden Tumenggung Yasadipura. Ia meramalkan bahwa 

Raden Ngabehi Ranggawarsita akan menjadi pujangga penutup. Raden Ngabehi 

Ranggawarsita yang hidup pada tahun 1802-1873 M telah menghasilkan begitu 

banyak karya sastra yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Salah satu karya 

sastra Raden Ngabehi Ranggawarsita yang berisi piwulang adalah Serat 

Witaradya. 

Secara etimologis, kata Witaradya dalam kamus Baoesastra Djawa berarti 

‘alihan negara, kang pinunjul (linuwih)’, jadi maksud dari serat Witaradya yaitu 

menggambarkan kerajaan yang dialihkan atau dipindah dari satu tempat ke 
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tempat lain yaitu dari Kediri pindah ke Pengging, dan diharapkan menjadi 

kerajaan yang unggul dan maju dibanding kerajaan-kerajaan lainnya.  

Serat Witaradya terdiri dari dua edisi yaitu serat Witaradya 1 dan serat 

Witaradya 2. Serat Witaradya 1 hanya berisi tentang pendahuluan saja dan 

belum masuk pada wejangan atau piwulangnya, sedangkan serat Witaradya 2 

sudah masuk pada piwulangnya, maka dari itu peneliti memilih serat Witaradya 

2 untuk dianalisis. Serat Witaradya 2 merupakan salah satu serat yang berbentuk 

tembang, yang terdiri dari 19 pupuh dan terdapat 945 pada. Serat Witaradya 2 

mengandung banyak piwulang, maka dari itu wajib kita lestarikan dan kita 

pelajari sebagai generasi penerus bangsa. Salah satu piwulang yang terdapat 

pada serat Witaradya 2 dapat dilihat pada kutipan berikut ini: 

.......... 
Dhinawuhan anarima, 
padudon apa pedahe, 
luhung padha rurukuna, 
sarta reksa-rumeksa, 
wekasan rosa satuhu, 
............ 

Analisis terhadap serat Witaradya 2 ini diharapkan dapat dipakai sebagai 

pola tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Salah satu cara penganalisisan 

yang utuh mengenai arti, makna dari sebuah karya sastra, adalah melalui 

pendekatan semiotik. Analisis ini memiliki tujuan untuk mengkaji tanda, makna 

dan arti dari teks sastra secara utuh dan bulat. Semiotik digunakan sebagai 

analisis untuk menemukan makna yang manifes maupun laten yang ingin 

disampaikan oleh penciptanya. Analisis semiotik dalam penelitian ini bertujuan 

untuk mempelajari sistem-sistem, tanda-tanda, dan konvensi-konvensi yang 
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memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti. Cara yang lebih mendekati 

dalam pemahaman sebuah tembang lebih didekatkan pada pembacaan heuristik 

dan hermeneutik.  

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut.  

1. Kurangnya perhatian generasi muda khususnya pelajar terhadap karya sastra 

Jawa, sehingga generasi muda kurang memahami isi yang terkandung dalam 

sebuah karya sastra. 

2. Sebuah karya sastra dimungkinkan mempunyai makna dalam setiap 

bahasanya, seperti halnya dengan serat Witaradya 2, sehingga diperlukan 

pemahaman dan pengkajian tentang maknanya. 

3. Tembang macapat menggunakan bahasa Jawa yang diselingi dengan bahasa 

Jawa Kuna dan Bahasa Jawa Kawi membuat pembaca yang kurang 

mengetahuinya mengalami kesulitan dalam memahaminya, sehingga 

diperlukan penganalisisan lebih lanjut untuk memudahkannya dengan analisis 

semiotik melalui pendekatan heuristik dan hermeneutik. 

4. Tembang macapat pupuh asmaradana dalam serat Witaradya 2 di dalamnya 

terdapat nilai-nilai yang relevan dengan kehidupan saat ini, diharapkan dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dibuat batasan masalah agar 

permasalahan lebih terfokus. Adapun fokus kajian dibatasi pada permasalahan 
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mengenai tembang macapat pupuh asmaradana dalam serat Witaradya 2 

melalui analisis semiotik dengan pendekatan heuristik dan hermeneutik.  

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan penjelasan di atas,  permasalahan yang akan dibahas adalah 

sebagai berikut. 

1.  Bagaimana pembacaan heuristik pada tembang macapat pupuh asmaradana 

dalam serat Witaradya 2 karya Raden Ngabehi Ranggawarsita ? 

2.  Bagaimana pembacaan hermeneutik pada tembang macapat pupuh 

asmaradana dalam serat Witaradya 2 karya Raden Ngabehi Ranggawarsita? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti kemukakan, tujuan  yang 

akan dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1. mendeskripsikan pembacaan heuristik tembang macapat pupuh asmaradana 

dalam serat Witaradya 2 Karya Raden Ngabehi Ranggawarsita; 

2. mendeskripsikan pembacaan hermeneutik tembang macapat pupuh 

asmaradana dalam serat Witaradya 2 karya Raden Ngabehi Ranggawarsita. 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis 

maupun praktis. 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan teori 

tentang sastra (kesastraan) khususnya yang berkaitan dengan pengkajian 

bahasa dalam tembang menggunakan teori semiotik. 
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2. Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti yang 

akan meneliti tentang analisis semiotik dalam suatu karya sastra terutama 

yang berbentuk tembang macapat.  

b. Bagi Pembaca  

Penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan apresiasi tentang 

tembang macapat dan mengetahui makna yang terdapat pada pupuh 

asmaradana dalam serat Witaradya 2. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka merupakan kajian secara kritis terhadap kajian terdahulu 

sehingga diketahui perbedaan yang khas antara bagian yang terdahulu dengan 

kajian yang akan dilakukan. Sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini 

penulis kemukakan beberapa hasil penelitian terdahulu. 

1.  Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Emi Lestari (2013) dengan judul Skripsi “Analisis Semiotik 

dalam Antologi Warisan Geguritan Macapat Karya Suwardi”. Hasil 

penelitiannya diketahui bahwa pada Antologi Warisan Geguritan Macapat 

Karya Suwardi terdapat penyimpangan frasa dan sintaksis yang sulit dibaca 

oleh pembaca, sehingga analisis pembacaan heuristik dan hermeneutik 

dianggap sangat membantu pembaca memaknai tembang macapat yang 

terdapat di dalamnya. Konvensi ketidaklangsungan ekspresi yang terdapat 

dalam Antologi Warisan Geguritan Macapat Karya Suwardi disebabkan 

oleh penggunaan displacing of meaning (penggantian arti), distorting of 

meaning (penyimpangan), serta creating of meaning (penciptaan arti). 

Penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti. Persamaannya adalah keduanya mengkaji 

sebuah sastra secara semiotik melalui pembacaan heuristik dan pembacaan 

hermeneutik. Persamaannya juga terdapat pada analisis pembacaan 

hermeneutik yang menggunakan konvensi ketidaklangsungan ekspresi yang 
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disebabkan oleh penggunaan displacing of meaning (penggantian arti), 

distorting of meaning (penyimpangan), serta creating of meaning 

(penciptaan arti).  Adapun perbedaannya terdapat pada subyek penelitiannya 

yaitu Emi (2013) mengkaji “Antologi Warisan Geguritan Macapat”, 

sedangkan peneliti mengkaji pupuh asmaradana dalam serat Witaradya 2. 

2. Tinjauan pustaka yang kedua adalah skripsi Rani Puspita Wardani (2011)  

dengan judul Skripsi “Analisis Semiotik dan Nilai Religius Tembang 

Macapat Pupuh Sinom dalam Serat Kalatidha Karangan Raden Ngabehi 

Ranggawarsita Serta Kemungkinan Pembelajarannya di SMA”. Hasil 

penelitiannya diketahui bahwa pada tembang macapat pupuh Sinom 

bertemakan pemerintahan, keikhlasan, dan religi. Nada dan suasananya 

menceritakan keadaan masa lalu. Amanatnya yaitu mengajarkan kita selalu 

percaya akan takdir dan  ketentuan Allah. Tembang macapat dalam serat 

kalatidha dapat dimungkinkan sebagai bahan pembelajaran di SMA mulai 

dari kelas satu sampai dengan kelas tiga.  

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh  

Rani (2011) dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaan dalam 

penelitian ini adalah keduanya mengkaji sebuah sastra secara semiotik dalam 

sebuah serat yang berbentuk tembang. Adapun perbedaannya terdapat pada 

subyek penelitiannya yaitu Rani (2011) mengkaji pupuh sinom dalam serat 

Kalatidha, sedangkan peneliti mengkaji pupuh asmaradana dalam serat 

Witaradya 2. Rani meneliti analisis semiotik dan nilai religius dalam sebuah 

serat beserta kemungkinan pembelajarannya di SMA, sedangkan peneliti 
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tidak meneliti tentang itu semua, peneliti hanya meneliti analisis semiotik 

dalam sebuah serat saja, karena menurut peneliti dengan mengkaji semiotik, 

maka nilai religius yang terdapat dalam serat sudah dapat diketahui. 

B. Kajian Teori 

1.  Semiotik 

a. Pengertian Semiotik 

Ginanjar (2012: 28) berpendapat bahwa semiotik berasal dari kata 

semeion yang berarti ‘tanda’. Semiotik merupakan ilmu yang berurusan 

dengan pengkajian tanda dan segala sesuatu yang berkembang dengan 

tanda, seperti sistem tanda dan proses yang berlaku bagi penggunaan 

tanda. Teori tersebut dipertegas oleh Paul coblaey dan Litza Janz dalam 

Ratna (2010: 97) yang berpendapat bahwa semiotik berasal dari bahasa 

Yunani ‘seme’, yang berarti penafsir tanda. Jadi  pengertian yang lebih 

luas, semiotik berarti studi sistematis mengenai produksi dan interpretasi 

tanda, tentang bagaimana cara kerjanya dan apa manfaatnya terhadap 

kehidupan manusia.  

Hoed dalam Nurgiyantoro (2012: 40) juga berpendapat bahwa 

semiotik adalah ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Tanda 

adalah sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain yang dapat berupa 

pengalaman, pikiran, gagasan dan lain-lain. Semiotik adalah ilmu untuk 

mengetahui tentang sisitem tanda dan konvensi-konvensi yang ada dalam 

sastra serta makna yang terkandung didalamnya. Ungkapan di atas 

mengungkapkan bahwa semiotik adalah kajian mengenai tanda beserta 
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konvensi-konvensinya. Semiotik juga menganalisis makna berdasarkan 

unsur-unsur yang ada dalam suatu tanda. 

Hal ini lebih lanjut dijelaskan oleh Preminger dalam Pradopo (2010: 

123) bahwa semiotik sebagai suatu sistem tanda-tanda dan konvensi-

konvensi apa yang memungkinkan karya sastra mempunyai makna. 

Semiotik menganalis tanda berdasarkan sistem karya sastra yang 

ditemukan oleh konvensi. Analisis semiotik akan mengungkap karya sastra 

sebagai sistem tanda karena karya sastra adalah sebuah teks yang memuat 

berbagai macam tanda melalui bahasanya. 

Seperti yang dijelaskan oleh Pradopo dalam Ginanjar (2012: 29) 

bahwa dalam pendekatan semiotik, bahasa sebagai suatu sistem tanda 

dalam teks sastra. Karya sastra adalah struktur yang bermakna dengan 

bahasa sebagai mediumnya. Kata-kata sebelum dipergunakan dalam karya 

sastra merupakan lambang yang mempunyai arti yang sesuai dengan 

konvensi masyarakat. Studi sastra yang bersifat semiotik adalah usaha 

menganalisis sastra sebagai suatu sistem tanda-tanda dan menentukan 

konvensi-konvensi yang memungkinkan karya sastra itu memiliki arti.  

Dari beberapa penjelasan di atas, semiotik adalah ilmu yang 

mempelajari tentang tanda. Semiotik dapat dipahami sebagai sebuah 

pendekatan dalam menganalisis dan memaknai sebuah karya sastra dengan 

memperhatikan tanda-tanda bahasa dan tanda-tanda sastra. Pemaknaan 

sebuah karya sastra yang tepat yaitu dengan memperhatikan semua tanda 

agar tidak terjadi kesalahan penafsiran makna yang ingin disampaikan 
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pengarang kepada para pembacanya. Melalui ilmu semiotik karya sastra 

akan terpahami arti di dalamnya, namun arti dalam pandangan semiotik 

adalah meaning of meaning atau disebut juga makna.  

b. Jenis-jenis Tanda dalam Semiotik 

Dalam analisis semiotik, Peirce dalam Endraswara (2012: 65) 

menawarkan sistem tanda yang perlu diungkap. Menurut Peirce, ada tiga 

faktor yang menentukan adanya tanda, yaitu tanda itu sendiri, hal yang 

ditandai, dan  tanda baru yang terjadi dalam batin penerima tanda. Antara 

tanda dan yang ditandai akan melahirkan interpretasi dibenak penerima. 

Hasil interpretasi itu yang merupakan tanda baru yang diciptakan oleh 

penerima pesan.  

Teeuw dalam Ginanjar (2012: 29) betpendapat bahwa dalam kajian 

semiotik, tanda berada dalam dua posisi yaitu penanda (signifier, 

signifiant) dan petanda (signified, signifie). Penanda adalah aspek formal 

atau bentuk tanda. Contoh penanda dalam karya sastra seperti bunyi-bunyi 

ujaran atau huruf-huruf tulisan, sedangkan petanda adalah unsur 

konseptual, gagasan atau makna yang terkandung dalam penanda tersebut.  

Teori di atas dipertegas oleh Endraswara (2012: 65) bahwa penanda 

adalah sesuatu yang formal dan kadang-kadang bersifat fisik. Sedangkan 

petanda bukan “benda”, melainkan konsep. Konsep merupakan 

representasi mental dari “benda” (petanda). Baik penanda maupun petanda 

akan selalu berhubungan. Hubungan antara penanda dan tersebut adalah 

sebagai berikut. 
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1) Ikon  

Ikon adalah hubungan kemiripan. Hubungan antara penanda dengan 

petanda bersifat persamaan bentuk alamiah. Misal foto atau peta. 

2) Indeks  

Indeks adalah hubungan kedekatan atau hubungan berdasarkan sebab-

akibat. Misalnya mendung (penanda) menandakan akan turun hujan 

(petanda). 

3) Simbol  

Simbol adalah hubungan yang sudah terbentuk karena konvensi.  

Hubungan antara penanda dan petanda itu tidak alamiah. Hubungan 

ini bersifat manasuka (arbiter) atau berdasarkan konvensi (perjanjian) 

masyarakat. Misal kata ibu (penanda) melambangkan orang yang 

melahirkan kita (petanda), dalam bahasa Inggris disebut mother, 

dalam bahasa Jawa disebut simbok, dalam bahasa Perancis disebut la 

mere. 

c. Pembacaan dalam Semiotik 

Sebelum dilakukan analisis karya sastra, perlu dipahami maknanya 

dengan pembacaan semiotik. Menurut Riffaterre dalam Pradopo (2010: 

268) pembacaan semiotik itu berupa pembacaan heuristik dan pembacaan 

rettroaktif atau hermeneutik. Penjelasan dari keduanya adalah sebagai 

berikut. 

 

 



13 

 

1) Pembacaan Heuristik 

Riffaterre dalam Pradopo (2012: 134), menyatakan bahwa untuk 

dapat memberi makna sajak secara semiotik termasuk jenis-jenis 

lainnya seperti puisi, lagu, tembang dalam serat, pertama kali dapat 

dilakukan dengan pembacaan heuristik dan hermeneutik. Pembacaan 

heuristik adalah pembacaan berdasarkan struktur bahasanya atau 

secara semiotik adalah berdasarkan konvensi sistem tingkat pertama.  

Sejalan dengan Riffaterre, Nurgiyantoro (2012: 33) juga 

berpendapat bahwa kerja heuristik merupakan pembacaan karya sastra 

pada sistem semiotik tingkat pertama, yaitu berupa pemahaman 

makna sebagaimana yang dikonvensikan oleh bahasa (yang 

bersangkutan). Jadi bekal yang dibutuhkan adalah pengetahuan 

tentang bahasa itu adalah kompetensi terhadap kode bahasa. Kerja 

heuristik menghasilkan pemahaman makna secara harfiah, makna 

tersurat (actual meaning).  

Cara kerja heuristik tersebut dapat dilakukan dengan cara 

menjelaskan arti bahasa, bila perlu susunan kalimat dibalik seperti 

susunan bahasa secara normatif, diberi tambahan kata sambung 

(dalam kurung), kata-kata dikembalikan ke dalam bentuk 

morfologinya yang normatif, diberi sisipan-sisipan kata dan kata 

sinonimnya, diletakkan dalam tanda kurung supaya artinya menjadi 

jelas, seperti dalam pembacaan sajak. (Pradopo, 2010: 269) 
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Dari beberapa penjelasan di atas, pembacaan heuristik adalah 

pembacaan sistem semiotik tingkat pertama. Pembacaan ini dilakukan 

berdasarkan struktur kebahasaannya yaitu untuk menjelaskan makna 

tersurat atau makna yang dapat terlihat secara langsung pada suatu 

sajak atau sebuah karya sastra. Untuk memperjelas arti, biasanya 

diberikan sisipan kata atau sinonim kata yang diletakkan pada tanda 

kurung, begitu juga struktur kalimatnya disesuaikan dengan kalimat 

baku. 

2) Pembacaan Hermeneutik 

Ratna (2010: 45) menyatakan bahwa hermeneutik berasal dari 

bahasa Yunani ‘hermeneuein’, yang berarti menafsirkan atau 

menginterpretasikan, jadi dapat dikatakan bahwa pembacaan 

hermeneutik adalah pembacaan yang dilakukan dengan penafsiran. 

Penafsiran disampaikan lewat bahasa, tetapi bukan bahasa itu sendiri. 

Karya sastra perlu ditarsirkan sebab di satu pihak karya sastra terdiri 

atas bahasa, di pihak lain, di dalam bahasa sangat banyak makna yang 

tersembunyi, atau dengan sengaja disembunyikan.  

Pernyataan di atas menjelaskan mengenai pengertian hermeneutik 

secara etimologis, sedangkan pengertian hermeneutik secara istilah 

diungkapkan oleh Riffaterre dalam Pradopo (2010: 268) bahwa 

pembacaan retroaktif atau hermeneutik adalah pembacaan ulang 

dengan memberikan tafsiran. Bacaan ini berdasarkan sistem tanda 
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semiotik tingkat kedua, yang merupakan pembacaan berdasarkan 

konvensi sastra.  

Teori-teori di atas dipertegas oleh Teeuw dalam Nurgiyantoro 

(2012: 33), bahwa hermeneutik adalah ilmu atau teknik memahami 

karya sastra dan ungkapan bahasa dalam arti yang lebih luas menurut 

maksudnya. Melalui pembacaan hermeneutik akan didapatkan makna-

makna lain di luar arti bahasa sehingga keseluruhan makna teks dapat 

dipahami secara lebih baik. 

Selanjutnya, menurut Riffaterre dalam Jabrohim (2002: 97) dalam 

pembacaan hermeneutik sajak dibaca berdasarkan konvensi-konvensi 

sastra menurut sistem semiotik tingkat kedua. Konvensi sastra yang 

memberikan makna diantaranya konvensi ketidaklangsungan ucapan 

(ekspresi) sajak (puisi). Dikemukakan pula oleh Riffaterre dalam 

Endraswara (2013: 66) bahwa ketidaklangsungan ekspresi disebabkan 

oleh penggantian arti (displacing of meaning), penyimpangan arti 

(distorting of meaning), dan penciptaan arti (creating of meaning). 

Penjelasan dari ketiga istilah tersebut adalah sebagai berikut: 

a) penggantian arti dalam karya sastra, biasanya disebabkan oleh 

pemakaian bahasa kias seperti, metafora, metonimi, personifikasi, 

dan sebagainya.  

b) penyimpangan arti, bisa muncul karena tiga hal yaitu ambiguitas, 

kontradiksi, nonsence. Ambiguitas, muncul disebabkan oleh 

pemakaian bahasa sastra yang multimakna. Kontradiksi, berupa 
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perlawanan situasi. Nonsence, yaitu kata-kata yang secara yang 

secara lingual tidak bermakna, hal ini muncul karena permainan 

bunyi. 

c) penciptaan arti, biasanya tampak sekali pada permainan tipografi 

dalam puisi, sedangkan dalam prosa, penciptaan arti tergantung 

pada kemampuan penciptaan mempengaruhi pembaca. Penciptaan 

arti ini biasanya secara lingual tidak memiliki makna yang jelas, 

namun ketika ditafsirkan secara keseluruhan ternyata memiliki 

makna yang dalam. 

Dari beberapa penjelasan tersebut di atas, pembacaan hermeneutik 

adalah pembacaan menurut sistem semiotik tingkat kedua setelah 

pembacaan heuristik dan merupakan pembacaan ulang dengan 

memberikan suatu penafsiran agar makna dari suatu karya sastra atau 

sajak dapat tertangkap, pembacaan hermeneutik terhadap teks juga 

dilakukan dengan pemahaman terhadap keseluruhan unsur-unsurnya, 

dengan demikian karya sastra dapat dipahami, tidak hanya arti 

kebahasaannya saja tetapi juga makna kesastraannya.  

2. Sastra 

a. Pengertian Sastra 

Secara etimologis, kata sastra dalam bahasa Indonesia (dalam bahasa 

Inggris sering disebut literature dan dalam bahasa Perancis disebut 

litteraturre) berasal dari bahasa Sansekerta, kata ‘sas- dalam kata kerja 

turunan berarti “mengarahkan, mengajarkan, memberi petunjuk, atau 
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instruksi”, sedangkan akhiran –tra, biasanya menunjukkan “alat, sarana”. 

Jadi sastra dapat berarti alat untuk mengajar, buku petunjuk, buku instruksi 

atau  pengajaran (Endraswara, 2008: 4). 

Sastra secara istilah diungkapkan oleh Wellek dan Austin Warren 

dalam (Sangidu, 2004: 34) bahwa yang dikatakan sastra adalah suatu 

kegiatan kreatif sebuah karya seni. Sastra merupakan segala sesuatu yang 

tertulis dan tercetak. Selain itu, sastra juga merupakan karya imajinatif 

yang dipandang lebih luas pengertiannya daripada karya fiksi. Ungkapan 

tersebut mengungkapkan bahwa sastra adalah sebuah karya seni yang 

bersifat imajinatif. 

Berbeda dengan Emerson dalam Sangidu (2004: 4) yang berpendapat 

bahwa sastra adalah rajutan pemikiran-pemikiran seseorang yang terbaik. 

Stopford Brook dalam Sangidu (2004: 4) juga berpendapat bahwa sastra 

adalah pemikiran-pemikiran para cendikiawan dan perasaan-perasaan yang 

ditulis dengan gaya bahasa tertentu dan dapat membuat nikmat para 

pembaca.  

Dari beberapa pengertian sastra di atas, dapat disimpulkan bahwa 

sastra adalah sebuah karya seni atau hasil pemikiran-pemikiran seseorang 

yang bersifat imajinatif yang diungkapkan dari perasaan maupun 

kenyataan dan yang ditulis dengan bahasa yang indah agar dapat dinikmati 

oleh para pembaca.  
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b. Fungsi Sastra 

Antara sastra dan fungsi sastra adalah sesuatu yang berkaitan. 

Membicarakan apa itu sastra berarti juga menyinggung untuk apa sastra 

itu. Semi dalam Endraswara (2008: 38) berpendapat bahwa terdapat tiga 

fungsi sastra, yaitu sebagai berikut. 

1) Sastra sebagai alat penting pemikir-pemikir untuk menggerakkan 

pembaca kepada kenyataan dan menolongnya mengambil suatu 

keputusan bila mendapatkan masalah. Sastra memberikan kearifan 

alternatif untuk menolong mengatasi masalah kehidupan. Pada jaman 

globalisasi ini interaksi kebudayaan antar bangsa terjadi secara 

intensif sehingga budaya yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa 

pun akan mempengaruhi, menggeser, bahkan menggantikan 

kebudayaan bangsa yang ada sebelumnya. Di sinilah diharapkan peran 

sastra dapat menangkal pengaruh-pengaruh negatif tersebut. 

2) Sastra berfungsi sebagai alat untuk meneruskan tradisi suatu bangsa, 

baik pada masyarakat sejaman maupun generasi yang akan datang. 

Dengan kata lain sastra adalah alat penerus tradisi dari generasi ke 

generasi, baik berupa cara berfikir, kepercayaan, kebiasaan, 

pengalaman sejarah, rasa keindahan bahasa, maupun bentuk-bentuk 

kebudayaannya. 

3) Sastra dapat menjadikan dirinya sebagai suatu tempat dimana nilai 

kemanusiaan diberi perhatian atau dihargai, dipertahankan, 
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disebarluaskan, terutama ditengah-tengah kehidupan modern sekarang 

ini. 

3. Tembang Macapat 

a. Pengertian Tembang Macapat 

Kata tembang merupakan bahasa Jawa ngoko, dan bahasa kramanya 

adalah sekar. Tembang atau sekar itu hasil atau manfaat dari bahasa yang 

edi ‘baik’ dan endah ‘indah’, berupa gabungan kata-kata yang terikat oleh 

aturan-aturan tertentu yaitu lagu (Sutardjo, 2011: 8). Tembang merupakan 

bentuk karangan yang didasari dengan lagu dan metrum. Asal muasal dan 

arti dari tembang macapat sampai sekarang ini belum ada suatu 

kesepakatan, dan pendapat dari para ahli tidaklah sama.  

Sutardjo (2011: 10) menyatakan bahwa kata macapat berasal dari 

kata maca + pat. Kata pat berasal dari kata papat ‘empat’, karena dalam 

membaca atau menyanyikan berhenti pada tiap empat suku kata. Pendapat 

ini sering dipakai masyarakat awam, padahal kenyataannya dalam 

melagukan tembang macapat tidak mesti berhenti pada tiap empat suku 

kata (4.4), tetapi ada yang berhenti pada pedhotan dua-tiga (2-3), tiga-tiga 

(3-3) dan sebagainya, tergantung pada kata-kata yang digunakan dalam 

tembang. 

Poerwadarminta dalam Sutardjo (2011: 9) berpendapat bahwa  

Macapat berarti tangga desa kang ngubengi ‘tetangga yang melingkar’, 

maksudnya tembang macapat telah tersebar dan dikenal di masyarakat, 

bahkan para anggota masyarakat telah biasa melagukannya. Tetangga 
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yang melingkar maksudnya tetangga disebelah timur, selatan, barat, utara, 

semua telah mengenal tembang macapat. 

Berbeda lagi dengan Endraswara dalam Sutardjo (2011: 9-10), yang 

mengungkapkan bahwa macapat berasal dari bahasa sansekerta waca, 

artinya klesak-klesik atau sangat pelan-pelan. Waca dalam Bahasa Jawa 

Kuna berubah menjadi kata maca, dan pat dari kata patha, artinya bacaan. 

Sehingga macapat merupakan bacaan yang dibaca sangat pelan tetapi 

pada jaman sekarang sudah tidak relevan, karena macapat dibaca dengan 

suara keras, bahkan sering digunakan untuk perlombaan. 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa tembang 

macapat adalah gabungan dari kata-kata indah yang terikat oleh aturan-

aturan tertentu seperti guru lagu, guru gatra, guru wilangan dan 

sebagainya. Tembang macapat merupakan salah satu karya sastra yang 

dekat dengan kehidupan masyarakat Jawa karena tembang macapat 

merupakan bagian dari kebudayaan yang perlu kita kaji untuk mengetahui 

hakikat kebudayaan kita, sebab banyak karya-karya sastra Jawa yang 

ditulis dalam bentuk tembang macapat. 

b. Ciri Struktural Tembang Macapat 

Tembang macapat mempunyai aturan-aturan tertentu sehingga sangat 

mudah membedakan antara tembang macapat satu dengan tembang 

macapat lainnya. Ciri-ciri struktural tersebut adalah guru gatra, guru 

wilangan, guru lagu, pada, dan pupuh. Guru gatra, guru wilangan, dan 

guru lagu merupakan pathokan atau pedoman dalam tembang macapat 
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(Sutardjo, 2011: 23-24). Pengertian masing-masing istilah di atas adalah 

sebagai berikut. 

1) Guru gatra yaitu jumlah baris dalam setiap bait suatu tembang, dan 

setiap bait tembang macapat terdiri dari sejumlah gatra yang bersifat 

sudah baku atau tetap pada “metrum” (nama, pupuh) tembang yang 

sama.  

2)  Guru wilangan yaitu konvensi atau aturan jumlah suku kata tertentu 

untuk nama/ pupuh (metrum) tembang macapat dalam tiap-tiap 

gatra. Agar aturan mengenai banyaknya suku kata dalam setiap 

gatra terpenuhi. 

3)  Guru lagu/ dhong-dhing dalam tembang macapat adalah konvensi/ 

aturan jatuhnya suara pada tiap akhir gatra. 

Berdasarkan konvensi guru gatra, guru wilangan dan guru lagu, 

dapat dibuat tabel sebagai berikut. 

Tabel 1 
Tabel metrum tembang macapat 

 
Nama Tembang Guru Gatra 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pocung  12-u 6-a 8-i 12-a       
Maskumambang 12-i 6-a 8-i 8-a       
Gambuh  7-u 10-u 12-i 8-u 8-o      
Megatruh  12-u 10-u 12-i 8-u 8-o      
Kinanthi  8-u 8-i 8-a 8-i 8-a 8-i     
Mijil  10-i 6-o 10-e 10-i 6-i 6-u     
Pangkur  8-a 11-i 8-u 7-a 12-u 8-a 8-i    
Asmaradana  8-i 8-a 8-

e/o 
8-a 7-a 8-u 8-a    

Durma  12-a 7-i 6-a 7-a 8-i 5-a 7-i    
Sinom  8-a 8-i 8-a 8-i 7-i 8-u 7-a 8-i 12-a  
Dhandhanggula  10-i 10-a 8-e 7-u 9-i 7-a 6-u 8-a 12-i 7-a
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c. Makna Filosofis Tembang Macapat 

Berdasarkan jenis dan urutannya, tembang macapat sebenarnya 

mempunyai makna yang mendalam atau mengandung filsafat hidup 

manusia yaitu menggambarkan tahap-tahap kehidupan manusia sejak 

lahir hingga meninggal. Berikut ini adalah rangkaian urut-urutan dari 

jenis tembang macapat (Sutardjo, 2011: 34-36): 

1) Mijil 

Yaitu masa kelahiran anak atau mijil ‘keluar’. Sifat tembang 

ini prihatin, karena dalam menghadapi kelahiran seorang anak 

biasanya orang tua prihatin agar putranya selalu selamat. Di samping 

prihatin biasanya dibarengi rasa senang karena idaman putranya telah 

lahir dan mensyukuri kelahiran anak untuk menyambung sejarah 

orang tua. 

2) Maskumambang  

Menggambarkan masa-masa kanak-kanak yang penuh 

kenikmatan dalam hidupnya, anak belum terbebani dengan masalah 

kehidupan, dalam diri anak hanyalah bersenang-senang atau bermain-

main. Watak tembang Maskumambang adalah nalangsa, prihatin, 

sedih, karena orang tua penuh was-was dan khawatir apabila anaknya 

dalam bermain atau berteman menemui halangan atau musibah; 

mengingat sifat anak masih semaunya sendiri atau kaduk wani kurang 

deduga ‘sangat berani tapi belum punya pertimbangan’. 
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3) Sinom  

Menggambarkan masa muda, wataknya simpatik atau 

grapyak, luwes. Memang pemuda/ pemudi biasanya senang bergaul 

dan berteman untuk mencari teman atau sahabat dan simpati orang 

lain. 

4) Durma  

Menggambarkan masa muda yang masih gampang 

terpengaruh oleh hal-hal yang kurang baik. Tembang ini berwatak 

galak ‘pemberani’, sereng ‘tegang’, senang menceritakan masalah 

perkelahian atau peperangan. 

5) Asmaradana  

Menggambarkan masa sudah mulai kasmaran ‘jatuh cinta’, 

terpikat hatinya oleh lawan jenis. Watak tembang ini grapyak 

‘simpatik’, gembira dan sedih. Hal ini menggambarkan bahwa 

pemuda/ pemudi yang sedang jatuh cinta, biasanya hatinya sangat 

senang, tetapi juga sedih, karena khawatir apabila kekasihnya tergoda 

dengan pemuda/ pemudi lainnya. 

6) Kinanthi  

Menggambarkan masa mulai bergandengan tangan atau 

berkeluarga, hidup rukun dan damai. Wataknya senang, asih, 

gumolong ‘bersatu’. Masa perkawinan awal, biasanya memang 

menyenangkan, selalu berkasih sayang dan bersatu. 
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7) Dhandhanggula  

Menggambarkan mulai memasuki masa tua, mulai mengatur 

atau menyelaraskan hidup dan kehidupan sehari-hari. Dalam 

kehidupannya mulai merasakan nikmat dan enak, karena 

keharmonisan suami istri, dan kerukunan anak-anak, sehingga dalam 

keluarga tercipta asah, asih, asuh ‘kehidupan saling membantu’. 

Watak tembang ini manis, ngesepake ‘meresapkan hati’, luwes. 

8) Gambuh  

Menggambarkan watak seorang yang semakin dewasa atau 

pribadi semakin matang, sehingga dapat menyesuaikan kebutuhan 

lahir-batin, keluarga dan masyarakat, pribadi dengan Tuhan 

(hablumminnalloh dan hablumminnaas). Watak tembang ini memberi 

nasehat, memberikan penjelasan. Memang biasanya seorang yang 

sudah tua selalu dapat memberikan nasehat kepada anak cucunya. 

9) Pangkur  

Menggambarkan masa usia lanjut, lan ngungkurake kadonyan 

‘mengesampingkan urusan duniawi’. Watak tembang ini sereng 

‘semangat’, prawira ‘perwira’. Pada masa ini semangat dalam hawa 

nafsu yang tidak baik, nafsu keserakahan, nafsu duniawi. Kehidupan 

yang berlebihan atau berfoya-foya sudah ditinggalkan; dan lebih 

mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga sewaktu-waktu dipanggil 

Tuhan dapat lancar. 
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10) Megatruh  

Menggambarkan masa mulai sadar akan datangnya kematian, 

megatruh ‘pisahnya roh dengan badan’. Watak tembang ini susah, 

nelangsa, prihatin, ‘getun, kecewa’. Apabila manusia sudah 

mendekati kematian, biasanya sedih dan kecewa, karena akan terpisah 

dengan keluarga, anak, saudara; serta kecewa akan perbuatannya yang 

kurang baik semasa hidupnya dan merasa belum siap karena bekal 

amal baiknya belum banyak dikerjakan. 

11) Pocung  

Menggambarkan masa sudah dipocong ‘mati, meninggal’. 

Watak tembang ini sembrana ‘sembarangan’, sakepenake 

‘seenaknya’. Manusia yang telah meninggal akan lupa segalanya, 

tidurnya seenaknya. Semua ini tergantung keluarga dan saudara yang 

menguburkanya. 

4. Serat Witaradya 2 

Serat Witaradya 2 adalah salah satu karya pujangga terkenal yang 

bernama Raden Ngabehi Ranggawarsita. Serat ini diterbitkan oleh Proyek 

Penerbitan Buku Bacaan Sastra Indonesia dan Daerah, Jakarta, tahun 1979 

dengan tebal halaman 253, terdapat 19 judul tembang dengan jenis dan 

jumlah pupuh yang berbeda-beda. 

Secara etimologis, kata Witaradya dalam kamus Baoesastra Djawa 

berarti ‘alihan negara, kang pinunjul (linuwih)’, jadi maksud dari serat 

Witaradya yaitu menggambarkan kerajaan yang dialihkan atau dipindah dari 
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satu tempat ke tempat lain yaitu dari Kediri pindah ke Pengging, dan 

diharapkan menjadi kerajaan yang unggul dan maju dibanding kerajaan-

kerajaan lainnya. Secara singkat serat ini menceritakan kisah perjalanan 

seorang raja yang bernama Sri Ajipamasa. Diceritakan bahwa raja Sri 

Ajipamasa adalah seorang raja yang adil, bijaksana dan cinta kepada 

rakyatnya. 

 Dalam Serat Witaradya 2, khususnya pada pupuh asmaradana banyak 

mengandung ajaran hidup dan nasihat yang dapat diambil dan diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Nasihat itu antara lain adalah nasihat untuk 

selalu bersyukur kepada Tuhan, saling membantu antar sesama, tidak 

melanggar hal-hal yang tabu, makan apa adanya, tidur secukupnya dan 

bangun pada waktu pagi hari, mengendalikan nafsu, berpasrah dan mohan 

ampunan kepada Tuhan, berjalan dengan penuh waspada, teliti dalam 

perhitungan, berprihatin, rajin bekerja, berikhtiar, hidup dengan rukun dan 

saling menjaga, dan lain-lainnya.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam serat 

Witaradya 2 khususnya pada pupuh asmaradana banyak mengandung 

nasihat. Maka dari itu, serat Witaradya 2 ini menarik untuk dikaji dari segi 

maknanya, yaitu dengan cara analisis semiotik melalui pembacaan heuristik 

dan hermeneutik. Analisis terhadap serat ini diharapkan dapat dipakai sebagai 

pola tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut 

Moleong (2007: 11) dalam penelitian deskriptif kualitatif data yang 

dikumpulkan adalah berupa kata-kata, dan bukan angka-angka. Hal ini 

sependapat dengan Ismawati (2011: 112) bahwa penelitian deskriptif kualitatif, 

data digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut 

kategori utuk memperoleh kesimpulan. 

Berdasarkan teori di atas, jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 

Penelitian ini mengkaji tentang analisis semiotik pupuh asmaradana dalam serat 

Witaradya 2 yang berfokus pada pembacaan heuristik dan hermeneutik berupa 

struktur gramatikal bait-bait tembang macapat, sehingga dalam penelitian ini 

tidak membutuhkan data-data yang berupa angka atau analisis statistik lainnya. 

Bidang kajian dalam penelitian ini adalah sastra. 

B. Subyek dan Objek Penelitian 

Subyek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang 

memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti (Azwar, 2013: 34-35). 

Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah serat Witaradya 2 

karya Raden Ngabehi Ranggawarsita, diterbitkan oleh Proyek Penerbitan Buku 

Bacaan Sastra Indonesia dan Daerah, Jakarta, tahun 1979 dengan tebal halaman 

253, terdapat 19 pupuh tembang. Adapun dalam penelitian ini tidak semua 

tembang dianalisis, namun yang dianalisis hanya 3 pupuh asmaradana yang 

berjumlah 131 pada. 
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Objek penelitian adalah apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian 

(Arikunto, 2010: 161). Objek penelitian ini adalah satuan gramatikal yang 

berwujud pada tembang dalam serat Witaradya 2 karya Raden Ngabehi 

Ranggawarsita. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah teknik yang digunakan 

untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penelitian. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, teknik 

pustaka dan teknik simak catat.  

1. Teknik Observasi 

Ismawati (2011: 98) menyatakan bahwa teknik observasi adalah 

kegiatan pengamatan terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat 

indera manusia. Teknik observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

mengadakan pengamatan atau mencari objek penelitian berupa serat 

Witaradya 2.  

2. Teknik Pustaka 

Subroto (1992: 42) menyatakan bahwa teknik pustaka yaitu 

mempergunakan sumber-sumber tertulis untuk memperoleh data. Sumber-

sumber tertulis yang digunakan dipilih yang berkaitan dengan objek 

penelitian. Teknik pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

mencari sumber-sumber referensi yang berkaitan dengan teori semiotik, 

pembacaan heuristik dan pembacaan hermeneutik.  
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3. Teknik Simak Catat 

Subroto (1992: 41-42) menyatakan bahwa teknik simak catat yaitu 

melakukan penyimakan dan pencatatan secara kritis dan teliti terhadap data 

relevan sesuai dengan sasaran dan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan 

untuk melakukan penyimakan terhadap makna yang terdapat pada pupuh 

asmaradana dalam serat Witaradya 2 dengan membaca lebih dahulu secara 

detail bait-bait tembang macapat pupuh asmaradana dalam serat Witaradya 

2. Hasil penyimakan tersebut kemudian dicatat dalam kartu pencatat data.  

D. Instrumen Penelitian 

Sugiyono (2010: 306) berpendapat bahwa dalam penelitian kualitatif 

instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri, dengan kata lain peneliti 

kualitatif sebagai human instrument. Lebih lanjut Sugiyono menyatakan “the 

sesearcher is the key instrument”. Jadi peneliti merupakan instrumen kunci dalam 

penelitian kualitatif. 

Nasution (1988) dalam Sugiyono juga menyatakan: 

Dalam penelitian kualitatatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan 
manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, 
segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus 
penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil 
yang diharapkan, itu semua tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas 
sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang 
penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, 
tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti sendiri sebagai alat satu-satunya 
yang dapat mencapainya. 
 
Berdasarkan teori di atas, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah peneliti sendiri yaitu menetapkan fokus penelitian, melakukan 

pengumpulan data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan. 
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Peneliti juga dibantu instrumen pendukung lainnya yaitu tabel, kertas pencatat 

data dan alat tulisnya. Tabel yang difungsikan untuk mempermudah dalam 

penyajian data. Kertas pencatat data digunakan untuk mencatat seluruh data yang 

yang berupa kutipan-kutipan yang berkaitan dengan analisis semiotik pada pupuh 

asmaradana dalam serat Witaradya 2. Adapun dalam pembahasan data tidak 

disajikan dalam bentuk tabel, namun langsung pada aplikasi pembahasan dengan 

model paragraf. 

Tabel 2  
Tabel Instrumen Penelitian dalam Penyajian Data 

1. Instrumen Pembacaan Heuristik 

No   Tembang Analisis Pembacaan Heuristik 

   

Keterangan: 

Tabel penelitian dalam penyajian data di atas terdiri atas tiga kolom, setiap 

kolom terperinci sebagai berikut. 

a. Kolom pertama, berisi nomor data 

Data diberi nomor berdasarkan urutan menulis di dalam kartu pencatat 

data. Nomor ditulis dengan angka arab (misal 1, 2, 3, dst). 

b. Kolom kedua, berisi bait tembang 

Kolom kedua ini diisi pada (bait) tembang macapat pupuh asmaradana 

dalam serat Witaradya 2. 

c. Kolom ketiga, berisi analisis pembacaan heuristik 

Kolom ketiga ini diisi analisis pembacaan heuristik tembang macapat 

pupuh asmaradana dalam serat Witaradya 2 secara rinci. 
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2. Instrumen Pembacaan Hermeneutik  

No   Tembang Analisis Pembacaan Hermeneutik 

   

 Keterangan:   

Tabel penelitian dalam penyajian data di atas terdiri atas tiga kolom, setiap 

kolom terperinci sebagai berikut. 

a. Kolom pertama, berisi nomor data 

Data diberi nomor berdasarkan urutan menulis di dalam kartu pencatat 

data. Nomor ditulis dengan angka arab (misal 1, 2, 3, dst). 

b. Kolom kedua, berisi bait tembang 

Kolom kedua ini diisi bait-bait tembang macapat pupuh asmaradana 

dalam serat Witaradya 2. 

c. Kolom ketiga, berisi analisis pembacaan heuristik 

Kolom ketiga ini diisi analisis pembacaan hermeneutik tembang macapat 

pupuh asmaradana dalam serat Witaradya 2 secara rinci. 

E. Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan adalah suatu kegiatan yang dilakukan agar hasil penelitian 

dapat dipertanggungjawabkan dari segala sisi. Menurut Sugiyono (2010: 363) uji 

keabsahan data lebih ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam 

penelitian kualitatif, data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data 

yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek 

penelitian.  

Bungin (2012: 264) berpendapat bahwa salah satu cara yang paling 

penting dan mudah dalam uji keabsahan data adalah dengan teknik triangulasi. 
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Arikunto (2010: 34) menjelaskan teknik triangulasi adalah penyilangan informasi 

yang diperoleh dari sumber sehingga hanya data yang absah yang digunakan 

untuk mencapai hasil penelitian. Menurut Denzin dalam Bungin (2012: 264) ada 

empat macam triangulasi dalam penelitian kualitatif yaitu triangulasi peneliti, 

metode, teori, dan sumber data. 

1. Triangulasi peneliti atau pengamat 

Bungin (2012: 264) menyebutkan bahwa triangulasi peneliti adalah 

meminta bantuan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan 

langsung. Hal ini sama dengan proses verifikasi (pemeriksaan) terhadap hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh seorang peneliti.. Triangulasi peneliti 

dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meminta bantuan kepada peneliti 

lain dan dosen pembimbing untuk melakukan pengecekan langsung terhadap 

hasil penelitian berupa analisis semiotik pupuh asmaradana dalam serat 

Witaradya 2, dan membandingkan dengan skripsi terdahulu yaitu skripsinya 

Rani Puspita Wardani ( 2011) dan Emi Lestari (2013). 

2. Triangulasi metode 

Bungin (2012: 265) menyebutkan bahwa triangulasi metode adalah 

melakukan pengecekan derajad kepercayaan penemuan hasil penelitian 

beberapa teknik pengumpulan data. Tahap ini dilakukan dengan pengecekan 

terhadap cara mengumpulkan data yaitu dengan menggunakan tiga teknik 

yaitu teknik observasi, teknik pustaka dan dilanjutkan dengan teknik simak 

catat. 
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3. Triangulasi teori 

Bungin (2012: 265) menyebutkan bahwa triangulasi teori adalah 

menguraikan pola, hubungan dan menyertakan penjelasan yang muncul dari 

analisis untuk mencari tema atau penjelasan pembanding. Lebih lanjut, 

Lincold dan Guba dalam Bungin (2012: 265) menambahkan berdasarkan 

anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajad kepercayaannya dengan 

satu atau lebih teori. Triangulasi teori dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara membaca, menguraikan dan membandingkan berbagai teori dengan 

berbagai referensi buku yang yang berkaitan dengan teori semiotik, 

pembacaan heuristik dan pembacaan hermeneutik. 

4. Triangulasi sumber data 

Bungin (2012: 264) menyebutkan bahwa triangulasi sumber data 

adalah membandingkan dan mengecek balik derajad kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode 

kualitatif yang salah satunya dilakukan dengan cara membandingkan hasil 

wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Triangulasi sumber 

data dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan informasi dari 

narasumber dengan hasil analisis yang akan dilakukan oleh peneliti tentang 

makna yang terdapat pada pupuh asmaradana dalam serat Witaradya 2, 

apakah sesuai atau tidak. 
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F. Teknik Analisis Data 

Analisis data penelitian ini dilakukan secara content analysis atau analisis 

isi. Menurut Ismawati (2011: 81), content analysis adalah sebuah teknik 

penelitian untuk membuat inferensi-inferensi dengan mengidentifikasi secara 

sistematik dan objektif karakteristik-karakteristik dalam sebuah teks. 

Karakteristik penelitian analisis isi ini secara mendasar berorientasi empiris, 

bersifat menjelaskan, yang berkaitan dengan gejala-gejala nyata dan bertujuan 

prediktif. 

Tahapan-tahapan dalam menganalisis data menggunakan metode content 

analysis menurut Ismawati (2010: 88) adalah sebagai berikut. 

1. Memilih teks yang akan dianalisis. 

2. Perhatikan tujuan penelitian yang akan dicapai. 

3. Mendeskripsikan isi secara objektif, sistematik, kuantitatif sehingga 

ditemukan karakteristik-karakteristik khusus. 

4. Membuat inferensi-inferensi. 

Berdasarkan teori di atas, maka langkah-langkah yang ditempuh peneliti 

dalam menganalisis data yaitu: 

1. Menyeleksi atau memilih data, yaitu memisahkan data yang akan di olah dan 

data yang tidak akan diolah. Data yang dipilih berupa bait-bait tembang 

macapat pupuh asmaradana dalam serat Witaradya 2. 

2. Memperhatikan tujuan penelitian yang akan dicapai, yaitu untuk 

mendeskripsikan pembacaan heuristik dan pembacaan hermeneutik tembang 

macapat pupuh asmaradana dalam serat Witaradya 2. Tahapan ini dilakukan 
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dengan mengklasifikasi data untuk memilah mana pembacaan heuristik dan 

mana  pembacaan hermeneutik. 

3. Mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh secara objektif dan 

sistematik. Tahapan ini dilakukan dengan mendeskripsikan pembacaan 

heuristik dan pembacaan hermeneutik tembang macapat pupuh asmaradana 

dalam serat Witaradya 2. 

4. Menarik dan membuat inferensi atau kesimpulan berdasarkan analisis yang 

telah dilakukan, yaitu bagaimana makna yang terdapat pada tembang 

macapat pupuh asmaradana dalam serat Witaradya 2 melalui pembacaan 

heuristik dan hermeneutik. 

G.  Teknik Penyajian Hasil Analisis 

Penyajian analisis dalam penelitian ini menggunakan metode penyajian 

informal. Sudaryanto (1993: 145) menyebutkan bahwa metode penyajian 

informal adalah penyajian dengan kata-kata biasa walaupun dengan terminologi 

yang teknis sifatnya. Dengan demikian, maka metode penyajian hasil analisis 

yang berupa analisis semiotik pada pupuh asmaradana dalam serat Witaradya 2 

disajikan dalam bentuk kata-kata secara rinci, dan  menjelaskan makna yang 

terkandung dalam tembang macapat pupuh asmaradana tersebut. 
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BAB IV 
PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN DATA 

A. Penyajian Data 

Hasil penelitian terhadap analisis semiotik tembang macapat pupuh 

asmaradana dalam serat Witaradya 2 karya Raden Ngabehi Ranggawarsita 

menjelaskan tentang makna yang terdapat di dalamnya melalui pembacaan 

heuristik dan hermeneutik. Sebelum peneliti melakukan analisis semiotik, 

terlebih dahulu akan peneliti uraikan secara singkat data yang hendak 

dianalisis, yaitu berupa deskripsi mengenai tembang macapat pupuh 

asmaradana dalam serat Witaradya 2 karya Raden Ngabehi Ranggawarsita. 

Data yang hendak dibahas berupa tembang yang berjumlah tiga pupuh 

asmaradana yang terdiri dari 131 pada. Berikut ini akan dideskripsikan 

tentang obyek penelitian ini. 

1. Pembacaan Heuristik Tembang Macapat Pupuh Asmaradana dalam 
Serat Witaradya 2 Karya Raden Ngabehi Ranggawarsita 
 

Analisis semiotik pada bait tembang macapat pupuh asmaradana 

dalam serat Witaradya 2 karya Raden Ngabehi Ranggawarsita dengan 

pembacaan heuristik adalah pembacaan berdasarkan struktur bahasanya 

(Pradopo, 2009: 135). Untuk memperjelas arti bilamana perlu diberi 

sisipan kata atau sinonim kata yang ditulis dalam tanda kurung. Begitu 

juga struktur kalimatnya disesuaikan dengan kalimat baku (berdasarkan 

tata bahasa normatif) susunannya dibalik untuk memperjelas arti. 
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a) Tembang Macapat Pupuh Asmaradana 1 

Tabel 4.1 
Tembang Macapat Pupuh Asmaradana 1 

No Tembang Pembacaan Heuristik 

1 Diwasaning madya latri, 
Ni Pamekas amumuja, 
mintokken suka sukure, 
maring Hyang Jagad Wisesa, 
kang muga lastaria, 
emute sang narpasunu, 
mantun akarya duhkita. 
 

(ing) diwasaning madya latri,  
Ni Pamekas amumuja,  
(kanggo) mintok(a)ken suka sukure,  
maring Hyang Jagad Wisesa,  
kang muga lastaria,  
emute kang narpasunu (Raden Citrasoma),  
(lan) mantun (kang) akarya (Ni Pamekas) duhkita.
 
Di tengah malam hari,  
Ni Pamekas memuja, 
untuk menyatakan rasa syukurnya, 
kepada Yang Maha Kuasa,  
yang semoga lestarilah,  
kesadaran sang putra raja Raden Citrasoma,  
dan berakhirlah yang membuat Ni Pamekas sedih. 

2 Katarima ing dewadi, 
pratandha ganda kusuma, 
jro wisma rum-arum kabeh, 
luwar saking pamelengan, 
tumameng pagulingan, 
anendra nutug sadalu, 
datan ana kara-kara. 
 

Katarima ing dewadi (suka sukure Ni Pamekas),  
pratandha (wonten) ganda kusuma,  
(ing) j(e)ro wisma (dadi) (a)rum-arum kabeh, 
 luwar saking pamelengan,  
tumameng (tumama+ing) pagulingan 
anendra nutug sadalu,  
datan ana kara-kara. 
 

Diterima oleh dewa rasa sukur Ni Pamekas, 
pertanda ada bau bunga,  
di dalam rumah harum-harum semua,  
keluar dari tempat semedi,  
masuk ke kamar tidur,  
tidur sampai semalaman,  
tidak ada halangan apa-apa. 

3 Kuneng kang winarna malih, 
ing antara salin warsa, 
tanggal ping Anggira mangke, 
Suryasangkala katengran, 
sunya sikareng guwa, 
kang Candrasangkala ketung, 
brahmana amarna muksa. 

Kuneng (kuna+ing) kang winarna malih,  
ing antara salin warsa,  
tanggal (ka)ping Anggira (Anggara) mangke, 
Suryasangkala (wus) katengran,  
sunya sikareng guwa,  
kang Candrasangkala ketung,  
brahmana amarna muksa. 
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 Jaman dahulu diceritakan lagi,  
di antara pergantian tahun,  
tanggal ke dua (Selasa) nanti,  
matahari kelihatan,  
sunya sikareng guwa (tahun 920),  
angka tahun terhitung,  
brahmana amarna muksa (tahun 928). 

4 Pareng ing mangsa manggatri, 
narendra Ajipamasa, 
animbali wadya pandhe, 
Empu Wareng Empu Ganda, 
prapta ing ngabyantara, 
dinangu manawa weruh, 
wong darbe gagaman kuna. 
 

Pareng ing mangsa manggantri,  
narendra Ajipamasa,  
animbali wadya pandhe,  
(yaiku) Empu Wareng (lan) Empu Ganda,  
prapta ing ngabyantara (Ajipamasa),  
dinangu manawa weruh,  
wong (kang) darbe gagaman kuna. 
 
Bersamaan pada masa manggantri,  
raja Ajipamasa,  
memanggil prajurit tukang besi,  
yaitu Empu Wareng dan Empu Ganda,  
tiba di hadapan ratu Ajipamasa,  
ditanya apabila tahu,  
orang yang punya senjata kuno. 

5 Kaya gada dhendha bindi, 
bajra lawan alugora, 
sapanunggalane kabeh, 
kang gedhe-gedhe kewala, 
tan kanggo ing samangkya, 
Empu Ganda aturipun, 
pukulun Srinaranata. 
 

Kaya gada (penthung cendhak) dhendha 
(penthung, gada) bindi (penthung),  
bajra (tumbak) lawan alugro,  
(lan) sapanunggalane kabeh,  
kang gedhe-gedhe kewala,  
(kang) (wus) tan kanggo ing samangkya,  
Empu Ganda aturipun,  
pukulun Srinaranata. 
 
Seperti gada dhendha bindi,  
Bajra dan alugro  
dan semacamnya semua,  
yang besar-besar saja,  
yang sudah tidak dipakai sekarang,  
Empu Ganda menjawab,  
tuan ratu Ajipamasa 

6 Kawula datan udani, 
amung gambar cacalonan, 
pancen dolanane rare, 
gada dhendha bindi bajra, 
sami alit kewala, 
sagung wadya para empu, 
wonten kang darbe satunggal. 

Kawula datan udani,  
amung (wruh) gambar cacalonan (gagaman), 
pancen (kados) dolanane rare,  
gada  dhendha bindi bajra,  
sami alit kewala,  
sagung wadya (lan) para empu,  
wonten kang darbe satunggal. 
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Saya tidak mengetahuinya,  
hanya tahu gambar calon-calon senjata,  
memang seperti mainannya anak kecil,  
gada dhendha bindi bajra,  
sama kecil saja,  
semua prajurit dan para empu,  
ada yang punya satu. 

7 Tarkadhang darbe kakalih, 
upami kinalempakna, 
kados sangkep sadayane, 
prabu kasambadan ing tyas, 
Empu Wareng dinuta, 
amundhut calon puniku, 
amung arsa kapariksa. 
 

Tarkadhang darbe kakalih,  
upami kinalempakna,  
kados sangkep sadayane,  
prabu (Ajipamasa) kasambadan ing tyas,  
Empu Wareng dinuta,  
amundhut calon (gagaman) puniku,  
amung arsa kapariksa. 
 

Terkadang punya dua,  
seandainya terkumpulkan,  
seperti lengkap semuanya,  
prabu (Ajipamasa) terpenuhi di hati,  
Empu Wareng ditunjuk,  
mengambil calon senjata itu,  
hanya ingin diperiksa. 

8 Dupi ing antara wanci, 
Empu Wareng wangsulira, 
anggawa sagung cacalon, 
kerid lan kang darbe pisan, 
praptaning ngarsa nata,  
gambar calon kabeh katur,  
pinariksa sowang-sowang. 
 
 

Dupi ing antara wanci,  
Empu Wareng wangsulira,  
anggawa sagung cacalon (gagaman),  
kerid lan kang darbe pisan,  
praptaning ngarsa nata,   
gambar calon kabeh katur,  
(nuli) pinariksa (priksa+-in-) sowang-sowang. 
 

Setelah beberapa waktu,  
Empu Wareng kembali,  
membawa semua calon-calon senjata,  
masuk dan yang punya satu,  
tibanya di hadapan ratu,  
gambar calon semua diberikan,  
lalu diperiksa masing-masing. 

9 Kapirenan wardaya ji, 
Empu Ganda dhinawuhan, 
undhang-undhang para 
pandhe, 
kinen samya karya dhendha, 
gada bindi lan bajra, 

Kapirenan wardaya ji (Ajipamasa),  
Empu Ganda dhinawuhan,  
undhang-undhang para pandhe,  
kinen samya karya dhendha,  
gada bindi lan bajra,  
kang amurwat wawratipun,  
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kang amurwat wawratipun, 
kelaring wong den angge 
prang. 
 
 

(karo) kelaring wong den angge p(e)rang. 
 
Kesenangan hati raja Ajipamasa,  
Empu Ganda diperintahkan,  
memanggil-manggil para pandai/ tukang besi, 
disuruh bersama-sama membuat dhendha,  
gada, bindi, dan bajra, yang disesuaikan beratnya, 
dengan kekuatan manusia jika di gunakan perang. 

10 Pinaringan wesi aji, 
sarta ganjaran busana, 
warata sagunging pandhe, 
samya nuwun kapirenan, 
ki empu sakaliyan, 
samana jinunjung lungguh, 
dadya wadya pasisingan. 
 
 

Pinaringan (paring+-in-+-an) wesi aji,  
sarta ganjaran  busana,  
warata sagunging pandhe,  
samya nuwun kapirenan,  
ki empu (Empu Ganda lan Empu Wareng) 
sakaliyan,  
samana jinunjung (junjung+-in-) lungguh(-e), 
dadya wadya pasisingan. 
 

Diberi besi (bahan membuat senjata),  
serta imbalan busana,  
merata semua tukang besi,  
semua minta kesenangan,  
ki empu (Empu Ganda dan Empu Wareng) 
sekalian,  
pada saat itu diangkat duduknya,  
menjadi prajurit pasisingan. 

11 Mangsa Palguna marengi, 
amumule salin Weda, 
sangkep saniskaraning reh, 
kinepung wadya punggawa, 
sawusira luwaran, 
rekyana patih wotsantun, 
ngaturi uninga nata. 
 

Marengi (karo) mangsa Palguna,  
amumule salin(-e) Weda,  
sangkep saniskaraning reh,  
kinepung (kepung+-in-) wadya punggawa, 
sawusira luwaran (kepungan),  
rekyana patih (Tambakbaya)  wotsantun,  
ngaturi uninga nata. 
 
Bersamaan dengan masa Palguna,  
selamatannya bergantinya (kitab suci) Weda, 
lengkap dengan segala sesuatunya peraturan,  
dikendurikan prajurit punggawa,  
sesudah selesai kenduri,  
patih Tambakbaya menyembah,  
memberi tahu raja Ajipamasa 

12 Pukulun ing wau ratri, 
wonten pandhita dhatengan, 
tinakenan pangakene, 
saking Herbagi wasta, 
sang Wiku Reswarengga, 

Pukulun ing wau ratri,  
wonten pandhita dhatengan,  
(sakwuse) tinakenan (takon+-in-+-an) pangakene, 
(dheweke) saking Herbagi wasta,  
(arane) sang Wiku Reswarengga,  
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kaprenah arine tuhu, 
dening sang Brahmana Nirma. 
 

kaprenah arine tuhu,  
dening sang Brahmana Nirma. 
 
Tuanku tadi malam,  
ada pendeta datang,  
sesudah ditanya pengakuannya,  
(dia) dari (negara) Herbagi namanya,  
sang Wiku Reswarengga,  
tepatnya adiknya benar,  
oleh sang Brahmana Nirma. 

13 Nuhun sowan ing ngarsa ji, 
manawi pareng kalilan, 
sedya panggih lan kadange, 
prabu kadgadeng wardaya, 
wus kinen nimbalanana, 
lumaksana kang tinuduh, 
wangsul angirid dhatengan. 
 

Nuhun sowan ing ngarsa ji (Ajipamasa),  
manawi pareng kalilan,  
sedya panggih lan kadange (Brahmana Nirma), 
prabu kadgadeng (kadgada+ing) wardaya,  
wus kinen nimbalanana,  
(patih Tambakbaya) lumaksana kang tinuduh 
(tuduh+-in-),  
(banjur) wangsul angirid (wiku Reswarengga) 
dhatengan. 
 
Minta datang/bertemu di hadapan (Raja 
Ajipamasa),  
jika boleh diizinkan,  
berniat bertemu dengan saudaranya (Brahmana 
Nirma),  
prabu terdorong hati,  
sudah diperintah memanggil,  
dilaksanakan yang diperintahkan,  
lalu pulang mengajak (wiku reswarengga) datang. 

14 Praptaning ngabyantara ji, 
kinen kapara pareka, 
lan pasilane kadange, 
wotsari kang dhinawuhan, 
sampun lenggah satata, 
prenah badhe kiwanipun, 
Bagawan Nirmalocana. 
 

Praptaning ngabyantara ji (Ajipamasa),  
kinen kapara pareka,  
lan pasilane (kaliyan) kadange (Bagawan 
Nirmalocana),  
wotsari kang dhinawuhan,  
sampun lenggah satata,  
prenah badhe (ing) kiwanipun,  
Bagawan Nirmalocana. 
 
Tiba  dihadapannya ratu (Ajipamasa),  
diperintah datang di/ke kraton,  
dan duduk sila dengan saudaranya,  
menyembah yang diperintahkan,  
sudah duduk teratur,  
tempatnya akan di kirinya,  
Bagawan Nirmalocana. 
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15 Mabukuh denira linggih, 
sinambrama ing pambagya, 
anuhun sewu ature, 
saking pangestu narendra, 
raharjeng sangkan paran, 
mangkya pangandika prabu, 
andangu perluning karya. 
 
 

Mabukuh denira linggih (wiku Reswarengga),  
(gya) sinambrama (sambrama+in) ing pambagya, 
anuhun sewu ature,  
saking pangestu narendra,  
raharjeng (raharja+ing) sangkan paran,  
mangkya pangandika prabu (Ajipamasa), 
andangu perluning karya. 
 
Duduk sambil menundukkan kepala (wiku 
Reswarengga),   
segera memberi hormat/ menyembah di 
penghormatan,  
meminta maaf bicaranya,  
berkat dari doa/ijin raja,  
selamat sampai tujuan,  
begitu perkataan prabu (Ajipamasa), ditanya 
seperlunya saja. 

16 Wotsari aturira ris, 
Sang pandhita Reswarengga, 
pukulun makaten wite, 
pun kakang Nirmalocana, 
denya tilar nagara, 
kaetang sampun nem taun, 
ulun kantun tengga praja. 
 

Sang pandhita Reswarengga,  
wotsari (laju) aturira ris,  
pukulun makaten (a)wite,  
pun kakang Nirmalocana,  
denya tilar nagara,  
kaetang sampun nem taun,  
ulun kantun tengga praja. 
 
Sang pandeta Reswarengga,  
menyembah/ memberi hormat lalu berkata pelan, 
gusti tuanku begini awalnya,  
si kakak Nirmalocana,  
sudah meninggalkan negara (Herbangi),  
terhitung sudah enam tahun,  
saya hanya/ tinggal menunggu kraton. 

17 Datan wonten kawis-kawis, 
amung saweg sapunika, 
ing pitung wulan malethek, 
kambah dening pringgalaya, 
dipangga ewon leksan, 
angririsik tanem tuwuh, 
marawaseng rajakaya. 
 

Datan wonten kawis-kawis,  
amung saweg sapunika,  
ing pitung wulan malethek,,  
(negeri Herbagi) kambah dening pringgalaya, 
(praptaning) dipangga ewon leksan,  
angririsik tanem tuwuh,  
(lan) marawaseng (marawasa+ing)  rajakaya. 
 
Tidak ada masalah-masalah,  
hanya lagi sekarang,  
tujuh bulan yang lalu,  
terkena oleh bencana,  
datangnya gajah berpuluh-puluh ribu,  
merusak tanaman yang tumbuh,  
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dan membunuh hewan ternak. 
18 Tiyang sapraja angisis, 

samya ngili sowang-sowang, 
ingsun met siliban angles, 
ngungsi tanah ing ngamanca, 
tansah mursiteng karsa, 
parmaning dewa dhumawuh, 
wonten swara kapiyarsa. 
 

Tiyang sapraja angisis,  
samya ngili sowang-sowang,  
ingsun met siliban angles,  
ngungsi (mring) tanah ing ngamanca,  
tansah mursiteng (mursita+ing) karsa,  
parmaning dewa dhumawuh,  
wonten swara kapiyarsa. 
 
Orang sekraton lari,  
pada pergi mengungsi masing-masing,  
saya mendapat mimpi untuk pergi,  
mengungsi ke tanah di luar wilayah negara 
(kraton),  
dengan berbicara keingian,  
kemurahan/ belas kasih  dewa menyuruh,  
ada suara terdengar. 

19 Sira linggara tumuli, 
marang tanah Nungswa Jawa, 
njunjuga aneng ngarsane, 
Prabu Kusumawicitra, 
ing Pengging Witaradya, 
aneng kono kakangamu, 
si Resi Nirmalocana. 
 

Sira linggara tumuli (nuli+um),  
marang tanah Nungswa Jawa,  
(laju) njunjuga aneng (ana+ing) ngarsane Prabu 
Kusumawicitra,  
ing Pengging Witaradya,  
aneng (ana+ing) kono kakangamu,  
si Resi Nirmalocana. 
 

Kamu pergilah secepatnya,  
ke tanah pulau Jawa,  
lalu langsung ke hadapannya,  
Prabu Kusumawicitra,  
di Pengging Witaradya,  
ada di sana kakakmu,  
si resi Nirmalocana. 

20 Tutura rusaking nagri, 
wekasane umatura, 
marang sang ratu ing kono, 
minta kang mangka sarana, 
sirnaning liman arda, 
amung ratu ing Matahun, 
sang Prabu Jayasusena. 
 
 

Tutura rusaking nag(a)ri (Herbagi),  
wekasane umatura,  
marang sang ratu ing kono,  
minta kang mangka sarana,  
(kanggo) (gawe) sirnaning arda liman,  
amung ratu ing Matahun,  
sang Prabu Jayasusena. 
 
Ceritakan kerusakan negara (Herbangi),  
pesannya bicaralah,  
kepada sang ratu di sana,  
minta yang dapat dipakai cara,  
untuk membuat hilangnya kemurkaan gajah, 
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hanya ratu di Matahun,  
sang Prabu Jayasusena. 

21 Lawan putra nateng Pengging, 
aran Raden Citrasena, 
bala bacingah kanthine, 
makaten ujaring swara, 
amba sumanggeng karsa, 
narendra miyarsa ngungun, 
miwah sang Bagawan Nirma. 
 

Lawan putra nateng (nata+ing) Pengging,  
aran(-e) Raden Citrasena,  
bala bacingah kanthine,  
makaten ujaring swara,  
(laju) amba sumanggeng (sumangga+ing) karsa  
(dewata),  
narendra miyarsa ngungun,  
miwah sang Bagawan Nirma. 
 
Dan putra raja di Pengging,  
namanya Raden Citrasena,  
dengan kekuatan keduanya lah yang dapat 
membantu,  
begitu kata suara,  
aku menuruti kemauan,  
raja mendengar tertegun,  
dengan sang Bagawan Nirma.  

22 Kampiteng tyas esmu tistis, 
dahat denira nalangsa, 
rumangsa antuk weweleh, 
tilar nagara nem warsa, 
wekasan nuwun lilah, 
karsa mantuka rumuhun, 
lawan arine kewala. 
 

Kampiteng (kampita+ing) tyas esmu tistis,  
denira (brahmana Nirma) dahat nalangsa, 
rumangsa antuk weweleh,  
tilar nagara nem warsa,  
wekasan nuwun lilah,  
karsa mantuka rumuhun, 
 lawan arine kewala. 
 
Kekhawatiran hati terlihat seperti kesedihan,  
dia (brahmana Nirma) sangat bersedih,  
merasa mendapatkan kesalahan,  
meninggalkan negara enam tahun,  
akhirnya meminta ijin,  
mau pulanglah dahulu,  
dengan adiknya saja. 

23 Prabu datan nayogyani, 
kinen anyarantosena, 
samektaning kang babanton, 
yogya sesarengan lampah, 
anunggil sabaita, 
sampung kongsi numpak 
kenyut, 
kendel sang Brahmana Nirma. 
 

Prabu (Ajipamasa) datan nayogyani,  
kinen anyarantosena (dhisik),  
(nenggo) samektaning kang babanton,  
(lan) (sa-) yogya(-ne) sesarengan lampah, 
anunggil sabaita,  
sampung kongsi numpak kenyut,  
kendel sang Brahmana Nirma. 
 
Prabu (Ajipamasa) tidak mengijinkan,  
disuruh bersabar dahulu,  
menunggu disiapkannya bantuan,  
sebaiknya bersamaan langkah,  
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menjadi satu perahu,  
sudah ingin pergi dihentikan,  
berhentilah sang Brahmana Nirma. 

24 Angestokaken karsa ji, 
boya ing antara dina, 
patih dhinawuhan mangke, 
kinen mamatah punggawa, 
kang samya prawireng prang, 
bakal umiringa iku, 
panglurunge narpatmaja. 
 

Angestokaken karsa ji (Ajipamasa),  
boya ing antara dina,  
patih dhinawuhan mangke,  
kinen mamatah punggawa,  
kang samya prawireng (prawira+ing) p(e)rang, 
bakal umiringa iku,  
panglurunge narpatmaja (Citrasena). 
 
Menjalankan keinginannya (Ajipamasa),  
tidak ada beberapa hari, 
patih diperintahkan nanti,  
disuruh menyiapkan punggawa,  
yang semua perwira perang,  
akan diiringi itu,  
serangannya anak raja (raden Citrasena) 

25 Sarta nuduh kang tinuding, 
maring Matahun nagara, 
mundhi srat wewran wiraos, 
lumaksana lelancaran, 
amung sadina prapta, 
panggih lan nateng Matahun, 
kang nawala wus katampan. 
 

Sarta nuduh kang tinuding (tuding+in),  
maring nagara Matahun,  
mundhi s(e)rat (marang) wewran wiraos, 
lumaksana (laksana+um)  lelancaran,  
amung sadina prapta,  
panggih lan nateng (nata+ing) Matahun,  
kang nawala wus katampan. 
 
Serta menunjuk yang ditunjuk,  
datang ke negara Matahun,  
mengirim surat kepada seseorang merasa, 
terlaksana dengan lancar,  
hanya sehari tiba,  
bertemu dengan ratu di Matahun,  
surat sudah diterima. 

26 Kadhadha raosing tulis, 
kampiteng tyas esmu suka, 
muwus pribadi wiyose, 
la dalah bakalan aprang, 
tandhing kalawan gajah, 
begja kewala ing mbesuk, 
yen menang amboyong denta. 
 
 

Kadhadha raosing tulis,  
kampiteng (kampita+ing) tyas esmu suka,  
muwus pribadi wiyose,  
la dalah bakalan ap(e)rang,  
tandhing kalawan gajah,  
begja kewala ing mbesuk,  
yen menang amboyong denta. 
 
Menyentuh hati rasanya tulisan,  
kekhawatiran hati bercampur bahagia,  
bicara pribadi mulanya,  
lha dalah akan perang,  
bertanding dengan gajah,  
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beruntung semua besok,  
jika menang membawa gading. 

27 Menawa kalah tan isin, 
ujer tandhinge apitan, 
kacek dhuwur kacek gedhe, 
gumer kang samya miyarsa, 
nulya mamatah wadya, 
kang pantes milu anglurug, 
lan kang pncen jaga praja. 
 

Menawa kalah tan (bakal) isin,  
ujer tandhinge (nglawan) apitan,  
kacek dhuwur (lan) kacek gedhe,  
gumer kang samya miyarsa,  
nulya mamatah wadya,  
kang pantes milu anglurug,  
lan kang pancen jaga praja. 
 
Jika kalah tidak akan malu,  
karena perangnya melawan yang besarnya berlipat 
dua,  
lebih tinggi dan  lebih besar,  
gemuruh yang pada terdengar,  
secepatnya menyiapkan prajurit,  
yang pantas ikut menyerang,  
dan yang sisanya menjaga negara. 

28 Ing antara dina mangkin, 
saha wadyabala kuswa, 
samya gegancangan kabeh, 
prapteng Pengging rerem 
samya, 
ing pakuwon priyangga, 
enjang marak sang aprabu, 
sinambrameng parikrama. 
 

Ing antara dina mangkin,  
saha wadyabala kuswa,  
samya gegancangan kabeh,  
prapteng (prapta+ing) Pengging rerem samya, 
ing pakuwon priyangga, enjang marak sang 
aprabu (Ajipamasa),  
sinambrameng (sinambrama+ing) parikrama. 
 

Pada beberapa hari nanti,  
dan prajurit perang di berkumpul,  
pada cepat-cepat semua,  
tiba di Pengging pada berhenti,  
di peristirahatan sendiri,  
besok menghadap sang prabu,  
memberi hormat dengan tata krama 

29 Keparengan gandarwaji, 
aneng ngabyantara nata, 
arsa dinuta ing mangke, 
kinen minta bebantonan, 
maring Krendhawahana, 
kawrat weweling sadarum, 
nembah mesat angambara. 
 
 

Keparengan gandarwaji,  
aneng (ana+ing) ngabyantara nata,  
arsa dinuta ing mangke,  
kinen minta bebantonan,  
maring Krendhawahana,  
kawrat weweling sadarum,  
nembah (banjur) mesat angambara. 
 
Diperbolehkan raksasa perempuan,  
ada di hadapannya ratu,  
akan mengutus nanti,  
disuruh meminta bantuan,  
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kepada Krendhawahana,  
berisi pesan semua,  
menyembah lalu terbang ke awang-awang. 

30 Prapteng Setragandamayi, 
panggih lan Raja Bahlika, 
laju kewala keride, 
marek maring ngarsanira, 
sang Bathari Srikala, 
dinangu ing karya matur, 
salir welinging narendra. 
 

(sakwuse) Prapteng (prapta+ing) 
Setragandamayi,  
panggih lan Raja Bahlika,  
laju kewala keride,  
marek maring ngarsanira,  
sang Bathari Srikala, 
dinangu ing karya matur,  
salir welinging narendra  (Ajipamasa). 
 
Setelah tiba di Setragandamayi,  
bertemu dengan Raja Bahlika,  
lalu semua ikut masuk,  
mendekat ke hadapannya,  
sang Bathari Srikala,  
ditanya keperluan bicara,  
semua pesannya raja Ajipamasa. 

31 Manawi prajeng Herbagi, 
mangkya kambah ing babaya, 
liman arda leksan ewon, 
samya ngrisak tutuwuhan, 
marwaseng rajakaya, 
wisma lit-alit linebur, 
titiyangipun puyengan. 
 
 

Manawi prajeng (praja+ing) Herbagi,  
mangkya kambah ing babaya,  
arda liman leksan ewon,  
samya ngrisak tutuwuhan,  
marwaseng (marawasa+ing) rajakaya,  
(lan) wisma (a)lit-alit linebur,  
(sarta) titiyangipun puyengan. 
 
Bahwa negara di Herbagi,  
sekarang mendapat/ terkena bahaya,  
oleh kemurkaan gajah berpuluh-puluh ribu,  
merusak tanaman,  
membunuh hewan ternak,  
dan rumah kecil-kecil hancur,  
orang-orangnya pun bingung. 

32 Sowang-sowang samya ngili, 
sang dwijendra Reswarengga, 
kasangsaya met pangungsen, 
antuk parmaning jawata, 
wonten swara kapyarsa, 
kinen aminta pitulung, 
dhateng ratu Tanah Jawa. 
 

Sowang-sowang samya ngili,  
sang dwijendra Reswarengga,  
kasangsaya met pangungsen,  
(laju) antuk parmaning jawata,  
wonten swara kapyarsa,  
kinen aminta pitulung(-an),  
dhateng ratu Tanah Jawa. 
 
Masing-masing pada mengungsi,  
sang Resi Reswarengga,  
kesedihan mencari pengungsian,  
lalu mendapat belas kasihan dewa,  
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ada suara terdengar,  
disuruh meminta bantuan,  
kepada ratu Tanah Jawa. 

33 Kang supados den paringi, 
babantu saking paduka, 
para raksasa kinaot, 
jer sampun kasumbageng rat, 
saktining wadya ditya, 
datanpa lawan satuhu, 
wit pangestu Jeng Bathara. 
 

Kang supados den paringi,  
babantu saking paduka (Bahlika),  
para raksasa kinaot,  
jer sampun kasumbageng (kasumbaga+ing) rat, 
saktining wadya ditya,  
datanpa lawan(-e) satuhu,  
(a)wit pangestu (kan)Jeng Bathara. 
 

Yang supaya diberi,  
bantuan dari paduka (Bahlika),  
para raksasa yang kuat,  
memang sudah terkenal di dunia,  
kesaktian prajurit raksasa,  
kuterima dengan kenyataan,  
dengan restu Kanjeng Dewa. 

34 Bathari Kalayuwati, 
gumujeng sarwi ngendika, 
lah Karawu sira kuwe, 
bisa met maladi prana, 
yekti mangsa selaka, 
ingsun pinintan babantu, 
semangsa-mangsa kewala. 
 

Bathari Kalayuwati,  
gumujeng sarwi ngendika,  
lah Karawu sira kuwe,  
bisa met maladi prana,  
yekti (ing) mangsa selaka,  
ingsun pinintan (pinta+-in-) babantu,  
semangsa-mangsa kewala. 
 
Bathari Kaluyawati,  
senyum serta berkata,  
lah Karawu kamu itu,  
bisa mencari membaranya hati,  
nyata/ sungguh masa selaka,  
aku memberikan bantuan,  
sewaktu-waktu saja. 

35 Mbesuk angkate wadya ji, 
lamun wus tumekeng paran, 
ingsun susuli babanton, 
para prawira raksasa, 
kang padha widigdaya, 
sukeng tyas Raja Karawu, 
wotsari pamit kalilan.  
 

Mbesuk angkate wadya ji (Ajipamasa),  
lamun wus tumekeng (tumeka+ing) paran,  
ingsun susuli babanton,  
para prawira raksasa,  
kang padha widigdaya,  
sukeng (suka+ing) tyas Raja Karawu,  
wotsari (laju) pamit (sakwuse) kalilan. 
 
Besok pemberangkatannya prajurit raja, 
 jika sudah tiba di tempat,  
aku mengirim bantuan,  
para perwira raksasa,  



49 
 

yang hebat,  
bersuka hati Sang Karawu,  
menyembah lalu meminta pamit setelah diijinkan. 

36 Saptaptanira ing ngarsi, 
matur solahing dinuta, 
kang dadya patembayane, 
Dewi Yuwati punika, 
prabu sukeng wardaya, 
laju undhang-undhang 
dhawuh, 
samaptaning ngadilaga. 
 
 

Saptaptanira ing ngarsi (Ajipamasa),  
matur solahing dinuta,  
kang dadya patembayane,  
Dewi Yuwati punika,  
prabu sukeng (suka+ing) wardaya,  
laju undhang-undhang dhawuh,  
samaptaning ngadilaga. 
 

Sudilah kamu dihadapan raja Ajipamasa,  
melapor perilakunya utusan,  
yang menjadi janjinya,  
Dewi Yuwati itu,  
prabu bersuka hati,  
lalu memerintahkan,  
mempersiapkan peperangan. 

37 Kinen tata-tata sami, 
sajroning mangsa Wisaka, 
badhe budhalira kabeh. 
warata undhang narendra, 
dupi antara prapta, 
mangsa Wisaka ing dangu, 
pepak sagunging punggawa. 
 

Kinen sami tata-tata,  
sajroning mangsa Wisaka,  
badhe budhalira kabeh.  
warata undhang narendra,  
dupi antara (dina) prapta,  
mangsa Wisaka ing dangu,  
pepak sagunging punggawa. 
 
Disuruh pada bersiap-siap,  
selama masa Wisaka,  
akan berangkatlah semua,  
merata perintah raja,  
setelah beberapa hari tibalah,  
masa Wisaka yang lama,  
lengkap seluruh prajurit perang.  

38 Kabeh tinimbalan nuli, 
biniseka sowang-sowang, 
kang bakal lumaksaning don, 
wuwuh sudira daraka, 
saking sukaning driya, 
angajab enggala pupuh, 
tan mungkur tandhing 
punggawa. 
 
 

Kabeh (wadyabala) nuli tinimbalan,  
biniseka sowang-sowang,  
kang bakal lumaksaning don,  
wuwuh sudira daraka,  
saking sukaning driya,  
angajab enggala pupuh,  
tan mungkur tandhing punggawa. 
 

Semua prajurit lalu dipanggil,  
diatur kepangkatannya masing-masing,  
yang akan melaksanakan tempat tujuan,  
tambah kukuh berani,  
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sangat bersuka hati,  
berharap segeralah perang,  
tak mundur perang prajurit.  

 

b) Tembang Macapat Pupuh Asmaradana 2 

Tabel 4.2 
Tembang Macapat Pupuh Asmaradana 2 

1 Luwar denira sasanti, 
gandarwaraja samana, 
dhinawuhan patraping reh, 
kya patih kinen mamatah, 
kang samya karuwatan, 
sinalin panganggenipun, 
anut kalairanira. 
 

Luwar denira sasanti,  
gandarwaraja samana,  
dhinawuhan patraping reh,  
kya(i) patih kinen mamatah,  
kang samya karuwatan,  
sinalin (salin+-in-)panganggenipun,  
anut kalairanira (ka+lair+nira). 
 

Di luar ada kalanya kamu memuji,  
raja gandarwa/ raksasa ketika itu,  
diperintahkan menyiapkan perlengkapan,  
kyai (sebutan orang tua yang dihormati) patih 
disuruh mengumpulkan, 
yang akan diruwat,  
berganti pakaiannya,  
sesuai kelahirannya. 

2 Metu legi sarwa putih, 
lair Pahing sarwa jenar, 
sarwa abang kang mijil 
Pon, 
lair Wage sarwa kresna, 
Kaliwon wilis samya, 
tinata sajuru-juru, 
ngumpul golongan 
priyangga. 
 

Metu legi (diparingi busana) sarwa putih,  
lair Pahing sarwa jenar,  
sarwa abang kang mijil Pon,  
lair Wage sarwa kresna,  
(lair) Kaliwon wilis samya,  
(laju) tinata (tata+-in-) sajuru-juru,  
ngumpul golongan priyangga. 
 

Keluar legi (diberi pakaian) serba putih,  
lahir pahing serba kuning,  
serba merah yang keluar/ lahir pon,  
lair wage serba hitam,  
(lahir) kliwon hijau sama, 
(lalu) diatur berkelompok-kelompok,  
berkumpul golongan masing-masing. 

3 Rare kadhana-kadhini, 
dhampit kembang timbang 
pasang, 
pancuran kapit sendhange, 
myang sendhang kapit 

Rare kadhana-kadhini, dhampit kembang timbang 
pasang,  
pancuran kapit sendhange, 
myang sendhang kapit pancuran,  
padangan lan pipilan,  
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pancuran, 
padangan lan pipilan, 
gondhang kasih saka 
panggung, 
golong manggon 
sosowangan. 
 

gondhang kasih saka panggung, 
golong(-an) manggon sosowangan. 
 

Anak kedhana-kedhini (dua bersaudara laki-laki 
dan perempuan), dhampit (dua bersaudara laki-
laki dan perempuan yang lahirnya bersamaan) 
kembang timbang pasang (dua bersaudara 
perempuan semua), pancuran kapit sendhange 
(tiga bersaudara perempuan, laki-laki, 
perempuan), dan sendhang kapit pancuran (tiga 
bersaudara laki-laki, perempuan, laki-laki),  
padangan (lima bersaudara perempuannya satu), 
dan pipilan (lima bersaudara laki-lakinya satu),  
gondhang kasih (dua bersaudara berbeda warna 
kulitnya), saka panggung, digolongkan masing-
masing. 
 

4 Kang ijen mung pribadi, 
ontang-anting julung 
sungsang, 
jempina tiba ukure, 
buntel wujil buju dhangkak, 
jinajar lalajuran, 
gandarwaraja Karawu, 
lekas matrap pangruwatan. 
 

Kang ijen mung pribadi,  
ontang-anting julung sungsang,  
jempina (lan) tiba ukure,  
buntel wujil. buju dhangkak,  
jinajar (jajar+-in) lalajuran,  
raja gandarwa Karawu,  
lekas matrap pangruwatan. 
 

Yang sendiri hanya pribadi,  
ontang-anting, (satu anak laki-laki), julung 
sungsang (anak yang lahir ketika siang hari/ ketika 
matahari tepat di tengah),  
jempina (anak yang lahir belum waktunya/ 
premature) tiba ukure (anak ketika lahir ususnya 
melilit leher),  
buntel wujil (anak cebol), buju dhangkak (anak 
yang lehernya pendek),  
berjajar berderet-deret.  
raja gandarwa Karawu,  
mulai melakukan pengruwatan. 

5 Embun-bunan den tiyupi, 
nulya sami siniraman, 
ing tirta suganda kabeh, 
kumkuman sekar setaman, 
kang kinarya kosokan, 
sela muksala puniku, 
wungkal kadadean wreksa. 

Embun-bunan (rare) den tiyupi,  
nulya sami siniraman (siram+-in-+-an),  
ing tirta suganda kabeh,  
(ngangge) kumkuman sekar setaman, 
 kang kinarya (karya+-in-) kosokan,  
(yaiku) sela muksala puniku,  
wungkal  (kang) kadadean (saking) wreksa. 
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Ubun-ubun anak-anak ditiupi,  
lalu mereka disiram,  
air wangi semua,  
rendaman bunga setaman,   
yang digunakan menggosok, 
yaitu batu muksala,  
pengasah yang terbuat dari kayu.  

6 Kang maksih amawa ciri, 
puweran coraking serat, 
sela muksala namane, 
yekti agung sawabira, 
wusnya resik sadaya, 
sinalin panganggenipun, 
pasatan wastra di mulya. 
 

Kang maksih amawa ciri,  
puweran coraking serat,  
namane sela muksala,  
yekti agung sawabira,  
(sak-)wusnya (badan rare) resik sadaya,  
sinalin (salin+-in-) panganggenipun,   
pasatan wastra di mulya. 
 
Yang masih membawa ciri,  
guratan lingkaran  coraknya,  
namanya batu muksala,  
jelas besar manfaatnya,  
sesudah (tubuh anak-anak) bersih  semua, diganti 
pakaiannya,  
basahan pakaian yang indah. 

7 Rambut samya den papali, 
tinugelan kang kanaka, 
badan binorehan kabeh, 
kang babahan hawa sanga, 
kasepan ing dudupa, 
kinen anyipta sadarum, 
nuwun aksamaning dewa. 
 

Rambut samya den papali,  
(uga)tinugelan (tugel+-in-+-an) kang kanaka,  
badan binorehan (boreh+-in-+-an) kabeh,  
kang babahan hawa sanga,  
kasepan ing dudupa,  
kinen anyipta sadarum,  
nuwun aksamaning  dewa. 
 
Rambut mereka dipotong,  
juga dipotong kukunya,  
badan diolesi wewangian semua,  
yang sembilan lubang nafsu,  
ditiupkan asap dupa,  
disuruh memohon dalam hati,  
minta ampunannya dewa. 

8 Sampurnanireng pangrukti, 
kabeh kang samya rinuwat, 
kerid maring ngarsa katong,
dhinawuhan pangandika, 
mangkya wus padha mentas, 
sirna papa sangsaramu, 
kari rahayu kewala. 

(sakwuse) Sampurnanireng pangrukti,  
kabeh kang samya rinuwat (ruwat+-in-),  
kerid maring ngarsa katong (Ajipamasa), 
dhinawuhan pangandika,  
mangkya wus padha mentas,  
sirna papa sangsaramu,  
kari rahayu kewala. 
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Setelah sempurnanya acara ruwatan,  
semua yang pada diruwat,  
diajak ke hadapan raja Ajipamasa,  
diperintahkan berbicara,  
sekarang sudah pada terbebas,  
hilang papa sengsara,  
tinggal keselamatan saja. 

9 Yogya mituhua sami, 
ing warah pepemutingwang, 
aywa ana nglirwakake, 
mangkya padha merenana, 
anerak ila-ila, 
kang kalebu dadi petung, 
sangkaning papa sangsara. 
 

Yogya sami mituhua,  
ing warah pepemutingwang,  
aywa ana nglirwakake,  
mangkya padha merenana,  
anerak ila-ila,  
kang kalebu dadi petung(-an),  
sangkaning papa sangsara. 
 

Semoga kalian mentaati,  
pada nasihatku,  
jangan ada yang tidak memperhatikan,  
sekarang pada hentikanlah,  
melanggar hal-hal yang dianggap tabu,  
yang termasuk hitungan,  
asalnya papa sengsara. 

10 Sira wus padha nemahi, 
rahayune mangkya ruwat, 
lakonana salawase, 
mangan kanthi anarima, 
turu eling kewala, 
wiwita ing tengah dalu, 
tangi saben bangun enjang. 
 

Sira wus padha nemahi,  
rahayune mangkya (sampun) (di-) ruwat, 
lakonana salawase,  
mangan kanthi anarima, 
 turu eling kewala,  
wiwita ing tengah dalu,  
(lan) tangi saben bangun enjang. 
 

Kamu sudah pada melaksanakan (ruwatan),  
selamatlah sekarang sudah diruwat,  
lakukanlah selamanya,  
makan dengan menerima,  
tidur ingat saja,  
mulailah di tengah malam,  
dan bangun setiap menjelang pagi. 

11 Ambisu myang ngampet(o) 
runtik, 
nalangsa maring bathara, 
minta aksama dosane, 
laju tumameng patirtan, 
adus kungkuman sekar, 

Ambisu myang ngampet runtik,  
nalangsa maring bathara,  
minta aksama dosane,  
(laju) tumameng (tumama+ing) patirtan,  
adus kungkuman sekar,  
den resik(i) badan sakojur,  
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den resik badan sakojur, 
nulya nganggo ganda wida. 
 

nulya nganggo ganda wida. 
 

Membisu dan kendalikan nafsu,  
pasrahlah kepada Tuhan,  
memohon ampunan dosanya,  
lalu pergi ke perairan,  
mandi rendaman bunga,  
dibersihkan sekujur tubuh, 
 menggunakan wewangian. 

12 Adudupa ratus wangi, 
kasuapaken ing jaja, 
amung saantara bae, 
nuli mijil saking wisma, 
lumaku jaga-jaga, 
yen reren mandenga den 
wruh, 
wimbaning hyang 
bagaskara. 
 

Adudupa ratus wangi,  
kasuapaken ing jaja,  
(nanging) amung saantara bae,  
nuli mijil saking wisma,  
lumaku (laku+-um-) jaga-jaga,  
yen reren mandenga den wruh,  
wimbaning hyang bagaskara. 
 

Pedupaan ratus harum,  
letakanlah di dada,  
tetapi hanya sekedarnya/secukupnya saja,  
jika keluar dari rumah,  
berjalan waspada,  
jika istirahat berhentilah lihatlah,  
keluarnya dewa matahari. 

13 Ing kono sira wus keni, 
medhar wuwus sawatara, 
arina mangan myang 
ngombe, 
anambut sabarang karya, 
bangsa pangupajiwa, 
den taberi met pakantuk, 
den atiti petangira. 
 

Ing kono sira wus keni (kena),  
medhar (utawi) wuwus sawatara,  
arina mangan myang ngombe,  
anambut sabarang karya,  
bangsa pangupajiwa,  
den taberi met pakantuk,  
den ati-(a)ti petangira. 
 

Di situ kamu sudah boleh,  
bicara atau bercakap-cakap sebentar,  
siang hari makan dan minum,  
melakukan apa saja pekerjaan,  
mendapatkan rejeki,  
rajinlah mencari pendapatan,  
hati-hati dalam perhitungan kamu. 

14 Telas wawarah narpati, 
kang liningan awotsekar, 
sedya ngestokaken kabeh, 
kya patih atur uninga, 
wonten wadya panekar, 

(sakwuse) Telas wawarah narpati (Ajipamasa), 
(kabeh) kang liningan awotsekar,  
sedya ngestokaken kabeh,  
kya(i) patih atur uninga,  
wonten wadya panekar,  
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wawan wuwus rebat unggul,
samya minggah ing 
pradatan. 
 

wawan wuwus rebat unggul,  
samya minggah ing pradatan. 
 

Setelah habis nasihat raja Ajipamasa,  
berbaris menyembah,  
bersedia mentaati semua,  
kyai patih menyampaikan berita,  
ada prajurit pelaksana,  
berdebat rebut keunggulan,  
pada naik ke pengadilan. 

15 Pun Wiraksa kang 
satunggil, 
kaliyan pun Sulaksana, 
kang dados witing padudon, 
pun Wiraksa ararasan, 
utamaning manungsa, 
saking tataki satuhu, 
katarima kang parasdya. 
 

Pun Wiraksa kang satunggil,  
kaliyan pun Sulaksana,  
kang dados (a)witing padudon,  
pun Wiraksa ararasan,  
(menawa) utamaning manungsa,  
(yaiku) saking tataki satuhu,  
katarima (apa) kang (dados) parasdya. 
 

Wiraksa yang satu,  
dengan si Sulaksana,  
yang menjadi mulanya pertengkaran,  
si Wiraksa berpendapat,  
bahwa utamanya manusia,  
yaitu dari berprihatin sungguh,  
diterima apa yang menjadi harapan. 

16 Ing ngagesang yen asepi, 
tataki sakadarira, 
tanpa tuwas wekasane, 
wuwus makaten kapyarsa, 
dhateng pun Sulaksana, 
sanalika teka rengu, 
mungal alin-alining tyas. 
 

Ing ngagesang yen asepi,  
tataki sakadarira, 
tanpa tuwas wekasane,  
wuwus makaten (kang) kap(i)yarsa,  
dhateng pun Sulaksana,  
sanalika teka rengu,  
(laju) mungal alin-alining tyas. 
 

Di kehidupan yang sepi,  
berprihatin sekedarnya,  
tanpa hasil akhirnya,  
ucapan begitu yang terdengar,  
oleh si Sulaksana,  
seketika datang tersinggung,  
lalu berkata prihatin-prihatinnya hati. 

17 Anggung muwus mimirengi, 
kauripaning manungsa, 
kang luwih utama dhewe, 
mung taberi barang karya, 

(Sulaksana) Anggung muwus (supaya) mimirengi, 
(menawa) kauripaning manungsa,  
kang luwih utama dhewe,  
(yaiku) mung taberi barang karya,  
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kadadeyaning wuntat, 
katekan sakarepipun, 
dene datan kukurangan. 
 
 

kadadeyaning (ing) wuntat,  
katekan sakarepipun,  
dene datan kukurangan. 
 

Sulaksana lalu berkata agar didengarkan, 
kehidupannya manusia,  
yang lebih utama sendiri,  
yaitu hanya rajin bekerja,  
kejadiannya di belakang,  
kesampaian keinginannya,  
sebab tidak kekurangan. 

18 Lamun sungkanan taberi, 
lumuh panggawe istiyar, 
kasebut wong kabesturon, 
tanpa budi kurang nalar, 
kalebu nistha dama, 
nganiaya badanipun, 
tarkadhang nora widada. 
 

Lamun sungkanan taberi,  
lumuh panggawe istiyar,  
kasebut wong (kang) kabesturon,  
tanpa budi kurang nalar,  
kalebu nistha dama,  
(kados) nganiaya badanipun,  
tarkadhang nora widada. 
 

Jika malas bekerja,  
malas bekerja berusaha,  
disebut orang merugi,  
tanpa budi kurang pikir,  
termasuk nista nista,  
seperti menganiaya badannya,  
terkadang tidak selamat. 

19 Pun Wiraksa amiyarsi, 
wuwus makaten kabangan, 
wekasan dados padudon, 
tinengahan ing watara, 
dhumateng para jaksa, 
met saking pirukun patut, 
panataning karampungan. 
 

Pun Wiraksa amiyarsi,  
wuwus makaten  (banjur) kabangan,  
wekasan dados padudon,  
tinengahan (tengah+-in-+-an)  ing watara, 
dhumateng para jaksa,  
met saking pirukun (pi-+rukun) patut,  
panataning (supaya) karampungan. 
 

Sudah Wiraksa mendengar,  
bicara begitu lalu naik darah,  
akhirnya menjadi pertengkaran,  
ditengahi sementara,  
oleh para jaksa,  
berusaha dari rukun kembali,  
caranya agar terselesaikan. 

20 Menggah ta kita taberi, 
anunggil misah kewala, 
pandamelan lair batos, 

Menggah ta kita taberi,  
anunggil misah kewala,  
pandamelan lair batos,  
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upami isi lan wadhah, 
katingalipun wijang, 
yen rinaos dados kumpul, 
parimpen ing pasimpenan. 
 
 

upami isi lan wadhah(-e),  
katingalipun wijang,  
yen rinaos dados kumpul,  
parimpen ing pasimpenan. 
 
Seandainya kita rajin,  
satu pisah saja,  
pekerjaan lahir batin,  
seperti isi dan tempatnya,  
kelihatannya sendiri-sendiri,  
jika dirasakan jadi kumpul,  
disimpan di tempat penyimpanan. 

21 Tataki minangka isi, 
taberi wawadhahira, 
lamun pisah yekti awon, 
isi tanpa mawi wadhah, 
taberi tarak brata, 
makaten timbanganipun, 
iya taberi ing karya. 
 

Tataki minangka isi,  
(lan) taberi (minangka) wawadhahira,  
lamun pisah yekti awon,  
(uga) isi tanpa mawi wadhah,  
taberi tarak brata,  
makaten timbanganipun,  
iya (uga) taberi ing karya. 
 
Berprihatin sebagai isi,  
rajin sebagai tempatnya,  
jika pisah jelas jelek,  
begitu juga isi tanpa memakai tempat,  
rajin melakukan bertapa,  
begitu timbangannya,  
iya juga rajin dalam bekerja. 

22 Winastan ulah tataki, 
samukawis kang ginarap, 
sadaya sami kemawon, 
dados lampah kasutapan, 
sampun sami mupakat, 
dhawahing pirukun patut, 
kakalih dereng narimah. 
 

Winastan ulah tataki,  
samukawis kang ginarap (garap+-in-),  
sadaya sami kemawon,  
dados lampah kasutapan,  
sampun sami mupakat,  
dhawahing (dadosaken) pirukun (kekalih) 
(sayekti) (wus) patut,  
(nanging) kakalih (-ipun) dereng narimah. 
 
Rusaknya melakukan prihatin,  
semuanya yang terkerjakan,  
semua sama saja,  
menjadi jalan pandhita,  
sudah pada mufakat,  
usaha untuk membuat rukun keduanya sebenarnya 
sudah tepat,  
tetapi keduanya belum menerima. 

23 Kedah sowan ing ngarsa ji, 
pun wiraksa sulaksana, 

(kekalih) (nuwun) Kedah sowan ing ngarsa ji 
(Ajipamasa),  
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sumanggeng karsa kalihe, 
prabu mesem angandika, 
lah padha timbalana, 
rekyana patih wotsantun, 
angawe kang kapradata. 
 

pun Wiraksa (lan) Sulaksana,  
sumanggeng (sumangga+ing) karsa kalihe,  
prabu mesem (laju) angandika,  
lah padha timbalana,  
rekyana patih wotsantun,  
(laju) angawe kang kapradata. 
 

Keduanya meminta harus datang ke hadapannya 
raja Ajipamasa,  
si Wiraksa dan Sulaksana,  
terserah kemauan keduanya,  
prabu (Ajipamasa) tersenyum lalu berkata,  
“Lah panggillah mereka,”  
patih menyembah,  
lalu memanggil yang terdakwa. 

24 Marek wurining apatih, 
dhinawuhan anarima, 
padudon apa pedahe, 
luhung padha rurukuna, 
sarta reksa-rumeksa, 
wekasan rosa satuhu, 
kakalih matur sandika. 
 

Marek (ing) wurining apatih,  
dhinawuhan anarima,  
padudon apa pedahe,  
luhung padha rurukuna,  
sarta reksa-rumeksa,  
wekasan (dados) (luwih) rosa satuhu,  
kakalih matur sandika. 
 

Datang mendekat di belakangnya patih, 
diperitahkan agar menerima,  
pertengkaran apa manfaatnya,  
lebih utama pada rukunlah,  
serta jaga-menjaga,  
akhirnya menjadi lebih kuat sentosa,  
keduanya menyatakan bersedia. 

25 Narendra ngandika malih, 
kakang mangkya 
karsaningwang, 
wong roro iku pantese, 
padha sun kula wisudha, 
dadi mantri mijenan, 
sabab kalebu linuhung, 
pakaryane karo pisan. 
 
 

Narendra ngandika malih,  
Kakang mangkya karsaningwang,  
wong roro iku pantese,  
padha sun kula wisudha,  
dadi mantri mijenan,  
sabab (Wiraksa lan Sulaksana) kalebu (wong) 
(kang) linuhung,  
pakaryane karo pisan. 
 
Raja berkata lagi,  
Kakang sekarang keinginanku,  
kedua orang itu pantasnya,  
mereka aku naikkan pangkatnya,  
menjadi mantri terpilih,  
sebab (Wiraksa dan Sulaksana) termasuk orang 
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yang lebih baik,  
lakukanlah bersamaan. 

26 Kang siji betah tataki, 
siji taberi ing karya, 
sayekti ana pedahe, 
kyana patih awotsekar, 
dahat mangayubagya, 
karo dhinawuhan sampun, 
samya minggah lungguhira. 
 

Kang siji betah tataki,  
(lan) siji(-ne) taberi ing karya,  
sayekti ana pedahe,  
(re)kyana patih awotsekar, 
 dahat mangayubagya,  
karo sampun dhinawuhan,  
samya minggah lungguhira (lungguh+ira). 
 

Yang satu betah berprihatin,  
satunya rajin dalam bekerja,  
sungguh ada manfaatnya,  
patih menyembah,  
sangat setuju,  
dengan sudah diperintahkan,  
keduanya naik kedudukannya. 

27 Nahan ing antara lami, 
tumekane salin warsa, 
lagya mancat taun mangke, 
suryasangkala katengran, 
mantri nembah ing guwa, 
candrasangkala ing taun, 
rupi gati trustheng wiyat. 
 

Nahan ing antara lami,  
tumekane (teka+-um-+-ne) salin warsa,  
lagya mancat taun mangke,  
(warsa) Suryasangkala katengran,  
mantri nembah ing guwa,  
Candrasangkala ing taun,  
rupi gati   wiyat. 
 

Lalu tidak beberapa lama,  
datangnya pergantian tahun,  
menjelang tahun nanti,  
Suryasangkala tampak,  
mantri nembah ing guwa (tahun 923),  
di tahun Candrasangkala,  
rupi gati  trustheng wiyat (tahun 951). 

28 Dhawuh timbalan narpati, 
marang patih Tambakbaya, 
kakang byawarakna 
mengko, 
sarehning ingsun wus tuwa, 
sedheng yen ambagawan, 
kang gumantya pantesipun, 
suteng ulun Citrasoma. 

Dhawuh timbalan narpati,  
marang patih Tambakbaya,  
kakang byawarakna mengko,  
sarehning ingsun wus tuwa,  
(wus) sedheng yen ambagawan,  
kang gumantya(ganti+-um-) pantesipun,  
suteng (suta+ing) ulun Citrasoma. 
 
Mendapat panggilan raja,  
kepada patih Tambakbaya,  
kakang umumkanlah nanti,  
karena saya sudah tua,  
sudah tepat jika menjadi begawan,  
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yang menggantikan pantasnya,  
anakku Citrasoma. 

29 Jumenenga narapati, 
mengku ing Pengging 
nagara, 
aja owah satatane, 
barang reh paparentahan, 
maksiha kaya lawas, 
patih wotsari andheku, 
naheni drawayeng waspa. 
 

Jumenenga narapati (Citrasoma),  
mengku ing nagara Pengging,  
aja owah satatane,  
barang reh paparentahan(-e),  
maksiha kaya lawas,  
patih wotsari andheku,  
naheni drawayeng (drawaya+ing) waspa. 
 

Berdirinya raja (Citrasoma),  
memimpin di nagara Pengging,  
jangan ubah peraturannya,  
segala kebijaksanaan pemerintahannya,  
tetaplah seperti dahulu,  
patih menyembah diam,  
menahan mengalirnya air mata. 

30 Marikelu kang para ji, 
dupi sampun kabyawara, 
samya rawat waspa kabeh, 
samudana sakamantyan, 
suka sukuring driya, 
samana narendrasunu, 
jinunjung lenggah satata. 
 

Marikelu kang para ji (Ajipamasa),  
dupi sampun kabyawara,  
samya rawat waspa kabeh,  
(nanging) (wekasan) samudana sakamantyan, 
suka sukuring driya,  
samana narendrasunu (Citrasoma),  
jinunjung (junjung+-in-) lenggah satata.  
 
Menunduk hormat para raja,  
ketika sudah diumumkan,  
mereka menangis semua,  
tapi lalu menerima,  
dengan perasaan syukur,  
ketika putra raja Citrasoma,  
diangkat kedudukannya dengan teratur. 

31 Mungging padmasana 
rukmi, 
Bagawan Ajipamasa, 
aneng keringe putrane, 
sampun satata samana, 
ing palangka sri denta, 
saksana bojana nutug, 
sukaning para narendra. 
 
 

Mungging (ing) padmasana rukmi,  
Bagawan Ajipamasa,  
aneng(ana+ing) keringe putrane,  
sampun satata samana,  
ing palangka sri denta,  
saksana bojana nutug,  
sukaning para narendra. 
 
Bertempat di tempat duduk emas,  
begawan Ajipamasa,  
ada di sebelah kiri putranya,  
sudah sejajar sekarang,  
didudukkan di singgasana raja,  
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cepat mengadakan pesta makan enak sampai 
selesai,  
bahagianya para raja. 

32 Myang sagung para dipati, 
samya mangayu ing karsa, 
tanpa wancak driya kabeh, 
kongsi surud hyang aruna, 
bubaring andrawina, 
prabu tumameng kadhatun, 
dupi ing antara dina. 
 

Myang sagung para (a)dipati,  
samya mangayu ing karsa,  
tanpa wancak driya kabeh,  
kongsi surud hyang aruna,  
(sakwuse) bubaring andrawina,  
prabu (Ajipamasa) tumameng (tumama+ing) 
kadhatun,  
dupi ing antara dina. 
 

Dan semua para adipati,  
menyetujui keinginan,  
tanpa sungkan hati semua,  
sebelum tenggelamnya matahari,  
selesainya pesta, prabu (Ajipamasa) kembali ke 
istana,  
setelah beberapa lama. 

33 Para nata samya pamit, 
kalilan mantuk sowangan, 
wus mangkana winiraos, 
amarengi mangsa sitra, 
sri bagawan samana, 
animbali para wiku, 
brahaman resi sagotra. 
 

Para nata samya pamit,  
kalilan mantuk sowangan,  
wus mangkana winiraos (wiraos+-in-),  
(nalika) amarengi mangsa Sitra,  
sri bagawan (Ajipamasa) samana,  
animbali para wiku,  
brahaman resi sagotra (sakulawarga). 
 

Para raja minta pamit,  
diijinkan pulang masing-masing,  
sudah begitu dirasakan,  
bertepatan dengan masa Sitra,  
sri bagawan Ajipamasa ketika itu,  
memanggil para wiku,  
brahmana, resi, sekeluarga. 

34 Mangkya dhinawahan sami, 
kinen tut wuri sadaya, 
sri bagawan pangalihe, 
maring dalem prasadarga, 
sareng matur sandika, 
praptaning dina rahayu, 
amatah wadya punggawa. 
 

Mangkya dhinawahan sami,  
kinen tut wuri sadaya,  
pangalihe sri bagawan (Ajipamasa),  
maring dalem prasadarga,  
sareng matur sandika,  
praptaning dina rahayu,  
(gya) amatah wadya punggawa. 
 
Sekarang diperintahkan semua,  
disuruh ikut di belakang semua,  
kepindahannya sri bagawan (Ajipamasa),  
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ke rumah Prasadarga,  
bersama mengatakan kesediaanya,  
setibanya hari baik,  
segera menyiapkan prajurit punggawa. 

35 Ingkang apantes umiring, 
sri bagawan sidhikara, 
sagarwa parekan kabeh, 
mangkat wanci titi sonya, 
byar enjang prapteng arga, 
gandarwaraja karawu, 
andhingini lumaksana. 
 
 

Ingkang apantes umiring,  
sri bagawan (Ajipamasa) sidhikara,  
sagarwa parekan kabeh,  
mangkat (ing) wanci titi sonya,  
(nalika) byar enjang prapteng (prapta+ing) arga, 
gandarwaraja karawu,  
(sampun) andhingini lumaksana. 
 

Yang pantas mengiring,  
sri bagawan Ajipamasa berdoa,  
beserta istri berdekatan semua,  
berangkat pada waktu sepi,  
ketika menjelang pagi tiba di gunung,  
raja gandarwa Karawu,  
sudah mendahului berangkat. 

36 Kapanggih sampun miranti, 
jroning dalem pradarga, 
sangkep sapalakartine, 
panggenan para pandhita, 
rinakit pangkat-pangkat, 
tan ana kuciweng wangun, 
sarwi sri raras kawuryan. 
 

Kapanggih sampun miranti,  
(ing) j(e)roning dalem pradarga,  
sangkep sapalakartine,  
panggenan para pandhita,  
rinakit (rakit+-in-) pangkat-pangkat,  
tan ana kuciweng (kuciwa+ing) wangun,  
sarwi (agawe) sri raras kawuryan. 
 

Bertemu sudah serba siap,  
di dalam rumah Prasadarga,  
lengkap dengan perabotannya,  
tempat para pendeta,  
diatur tingkat tingkat kedudukannya,  
tidak ada yang mengecewakan seperti yang 
diharapkan,  
semua membuat raja senang melihatnya. 

37 Wignyaning gandarwapati, 
denira mrih kesenengan, 
karya pisukaning akeh, 
marma kang para pandhita, 
samya manadukara, 
anggunggung kasektenipun, 
mumpuni sagung wohing 
rat. 
  

Wignyaning gandarwapati,  
denira (Karawu) mrih kesenengan,  
karya pisukaning (wong) akeh,  
marma kang para pandhita,  
(laju) samya manadukara,  
anggunggung kasektenipun,  
mumpuni sagung wohing rat. 
 

Kepandaian raja gandarwa,  
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olehnya agar kesenangan,  
membuat senangnya orang banyak,  
maka dari itu para pendeta,  
pada mengakui,  
memuji kesaktiannya,  
pintar dalam semua urusan dunia.  

38 Nahan mangkya ananggapi, 
warsa Tanu lumaksana, 
Suryasangkala tengrane, 
warsa bau muka sirna, 
etang Candrasangkala, 
suku bau anrus windu, 
amarengi mangsa Citra. 
 
 

Nahan mangkya ananggapi,  
warsa Tanu lumaksana,  
suryasangkala tengrane,  
warsa bau muka sirna,  
etang candrasangkala,  
suku bau anrus windu,  
amarengi (kaliyan) mangsa Citra. 
 

Begitu sekarang dijalani,  
tahun Tanu terlaksana,  
tahun Suryasangkala kelihatan,  
warsa bau muka sirna (tahun 924),  
menghitung Candrasangkala,  
suku bau anrus windu (tahun 952),  
bersamaan dengan masa Citra.  

39 Nateng Pengging 
Dwarawati, 
sang aprabu Citrasoma, 
miyos siniweng balane, 
supenuh ing panangkilan, 
samana sri narendra, 
arsa uninga satuhu, 
begja cilakaning wadya, 
 

Nateng (nata+ing) Pengging Dwarawati,  
sang aprabu Citrasoma,  
miyos siniweng (siniwi+ing) balane,  
supenuh ing panangkilan (panggonan lenggahe 
ratu),  
samana sri narendra (Citrasoma),  
arsa uninga satuhu,  
begja cilakaning wadya, 
 

Raja di Pengging Dwarawati,  
sang prabu Citrasoma,  
keluar di singgasana,  
di depan prajuritnya,  
penuh sekali di Penangkilan (tempat duduknya 
ratu),  
pada waktu itu raja ingin melihat benar,  
untung ruginya prajurit. 

40 Kang minangka tandha 
yekti, 
undhik-undhikan kancana, 
maneka warna bobote, 
saparastha sapara sat, 
saparo myang saprapat, 
caruban panyebaripun, 

Kang minangka tandha yekti,  
undhik-undhikan kancana,  
(kang) maneka warna bobote,  
saparastha sapara sat,  
saparo myang saprapat,  
caruban panyebaripun,  
ingkang akeh antukira. 
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ingkang akeh antukira. 
 

 

Yang merupakan tanda bukti,  
butiran-butiran emas,  
yang berbagai macam beratnya,  
seperdelapan seperenam,  
setengah serta seperempat,  
bercampur penyebarannya,  
yang banyak mendapatkannya. 

41 Tandha wong begja sayekti, 
kang antuk kedik cilaka, 
mangkana dupi kalakon, 
udhik-udhik sinambutan, 
akeh wong katiwasan, 
nandhang wirang miwah 
tatu, 
ana kang nemahi pejah. 
 
 

Tandha wong (kang) begja sayekti,  
kang antuk (se)kedik (tanda) (wong) (kang) cilaka, 
mangkana dupi kalakon,  
udhik-udhik (kencana) sinambutan (sambut+-in-
+-an),  
akeh wong katiwasan,  
nandhang wirang miwah tatu,  
(uga) ana kang nemahi pejah. 
 

Tanda orang yang beruntung sesungguhnya,  
yang mendapat sedikit tanda orang  yang bernasib 
buruk,  
begitu semua terlaksana,  
butiran-butiran emas ditunggu-tunggu,  
banyak orang celaka,  
menderita malu ada juga yang luka,  
ada juga yang menemui kematian. 

42 Kya patih atur udani, 
kasangsaraning parbutan, 
paksa mrih suka temahe, 
karya sungkuweng 
ngakathah 
mangkya yen kaparenga, 
kang samya tiwas sadarum, 
pantes antuka pituwas. 
 
 

Kya(i) patih (Tambakbaya) atur udani,  
(menawa) kasangsaraning par(e)butan,  
paksa mrih suka temahe,  
(nanging) karya sungkuweng (sungkawa+ing) 
ngakathah, 
mangkya yen kaparenga,  
kang samya tiwas sadarum,  
pantes antuka pituwas. 
 
Ki patih memberitahu,  
kesengsaraannya perebutan,  
berniat ingin menggembirakan akhirnya,  
tapi malah membuat kesedihan orang banyak, 
sekarang jika diperbolehkan,  
kepada mereka yang meninggal semuanya,  
pantas mendapatkan uang duka. 

43 Angandika sri bupati, 
uwa patih wruhanira, 
kang mangkono iku kabeh, 
wus katandha yen cilaka, 

Angandika sri bupati (Citrasoma),  
Uwa patih wruhanira,  
kang mangkono iku kabeh,  
wus katandha yen cilaka,  
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pituwas tanpa karya, 
kya patih ruditeng kalbu, 
saluware pasewakan. 
 

pituwas tanpa karya,  
kya(i) patih (Tambakbaya) ruditeng (rudita+ing) 
kalbu,  
saluware pasewakan. 
 

Berkata sang raja Citrasoma,  
Uak patih ketahuilah,  
yang seperti itu semua,  
sudah terlihat jika bernasib buruk,  
uang duka tak ada gunanya,  
ki patih bersedih hati,  
selesainya penghadapan.  

44 Kongsi ing antara ari, 
kadadawa kang sungkawa, 
denira nggung bonggan 
gawe, 
kasingkur sabarang 
rembag, 
kyana patih samana, 
saya ngles kesah ing kalbu, 
kumambang karsaning 
dewa. 
 

Kongsi ing antara ari,  
sungkawa kang kadadawa,  
denira (a)nggung bonggan gawe,  
kasingkur sabarang rembag,  
(re)kyana patih (Tambakbaya)  samana,  
saya ngles kesah ing kalbu,  
(laju) kumambang (kambang+-um-) karsaning 
dewa. 
 

Sampai beberapa hari,  
kesedihan yang berkepanjangan,  
apa yang dikerjakan selalu salah,  
tak dianggap segala pendapat,  
patih Tambakbaya ketika itu, 
semakin gundah resah di hati,  
lalu pasrah kepada dewa. 

 

 

c) Tembang Macapat Pupuh Asmaradana 3 

Tabel 4.3 
Tembang Macapat Pupuh Asmaradana 3 

1 Ing wekasan ruwat sami, 
saking kawasa paduka, 
inggih punapa kemawon, 
kang mangka pamales amba, 
tarlyan mung wutahing rah, 
miwah tikeling babalung, 
pecating atma katura. 
 

Ing wekasan ruwat sami,  
saking kawasa paduka (Ajipamasa),  
inggih punapa kemawon,  
kang mangka pamales amba,  
tarlyan mung wutahing rah,  
miwah tikeling babalung,  
(sarta) pecating atma (kaya) katura. 
 
Pada akhirnya terbebas semua,  
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 berkat kekuasaan paduka (Ajipamasa),  
iya apa saja,  
yang menjadi imbalan besar,  
tidak lain hanya tumpahnya darah,  
juga patahnya tulang-tulang,  
lepasnya nyawa seperti diberikan. 

2 Sadaya ingkang miyarsa, 
dahat samya kagawokan, 
wus tinarima ature, 
nulya ginanjar branarta, 
dahat panuwunira, 
wasananira  dinangu, 
ing prenahe wukir Kombang. 
 

Sadaya ingkang miyarsa,  
dahat samya kagawokan,  
wus tinarima (trima+-in-) ature,  
nulya ginanjar (ganjar+-in-) branarta, dahat 
panuwunira,  
wasananira  dinangu (dening bagawan 
Ajipamasa),  
ing prenahe wukir Kombang. 
 

Semua yang mendengar,  
sangat kaget/kagum,  
sudah tersampaikan ucapannya,  
lalu diberikan imbalan harta benda,  
sangat berterima kasihlah,  
akhirnya ditanya oleh bagawan Ajipamasa, 
letaknya gunung Kombang. 

3 Aturipun boten tebih, 
sing ngriki ing leresira, 
kapara mangidul ngilen, 
kabawah kitha Katangga, 
resindra dahat suka, 
ngling ring Dewakatong 
prabu, 
nateng Samapura tanggap. 

Aturipun boten tebih,  
sing ngriki ing leresira,  
kapara mangidul ngilen,  
kabawah kitha Katangga,  
resindra (Ajipamasa) dahat suka,  
(a)ngling ring prabu Dewakatong,  
nateng (nata+ing) Samapura (wus) tanggap. 
 
Katanya tidak jauh,  
dari sini sebenarnya,  
agak ke selatan barat,  
di bawah kota Katangga,  
pendeta (Ajipamasa) sangat senang,  
bicara kepada dewa,  
raja di Samapura mengetahui. 

4 Umatur saha wotsari, 
pukulun Jeng Maharsindra, 
dhasar kasinggihan yektos, 
ing ardi Kombang punika, 
kabawah ing kathangga,  
nanging kang martapeng 
ngriku, 
kawula dereng uninga. 

Umatur saha wotsari,  
pukulun (kan)Jeng Maharsindra,  
dhasar kasinggihan yektos,  
ing ardi Kombang punika,  
kabawah ing (kutha) kathangga,   
nanging kang martapeng (martap+ing) ngriku,  
kawula dereng uninga. 
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 Berkata lalu menyembah,  
ratu kanjeng maharsindra,  
memang benar begitu sungguh,  
gunung Kombang ini,  
di bawah Katangga,  
tetapi kerendahan hati situ,  
saya belum mengetahuinya. 

5 Saweg misuwur ing watri. 
tuhu yen pandhita dibya, 
manawi lagya samangke, 
denya wonten wukir 
Kombang, 
mangkana Kyai Budha, 
nemah anambungi atur, 
pukulun Jeng Sri Batara. 
 

Saweg misuwur ing watri.  
tuhu yen pandhita dibya,  
manawi samangke lagya,  
denya wonten (ing) wukir Kombang, mangkana 
Kyai Budha,  
nemah anambungi atur,  
pukulun (kan)Jeng Sri Batara. 
 

Sedang terkenal di kabar,  
benar jika pendeta mempunyai kelebihan, bisa 
juga sekarang sedang,  
dia ada di gunung Kombang,  
begitu kyai Budha,  
meneruskan bicara,  
ratu Kanjeng Sri Bathara. 

6 Saciptanya den turuti, 
telas ki budha turira, 
kang miyarsa ngungun kabeh,
asmu kacaryan ing driya, 
sumedya papanggiha, 
Ki Budha sigra dinangu, 
yen wus wruh  ing prenahira. 
 
 
 

Saciptanya den turuti,  
(sakwuse) telas ki budha turira,  
kang miyarsa ngungun kabeh,  
asmu kacaryan ing driya,  
sumedya papanggiha,  
Ki Budha sigra dinangu,  
yen wus wruh  ing prenahira. 
 
Keinginannya tak turuti,  
sehabis Ki Budha berbicara/ memberitahu, yang 
mendengar kagum semua,  
seperti kekaguman di hati,  
sudah siap bertemulah,  
Ki Budha segera bertanya,  
jika sudah sudah tahu letaknya. 

7 Ature sampun udani, 
sri bathara langkung suka, 
anulya andhawuhake, 
arsa dhateng wukir 
Kombang, 
sadaya tur sandika, 
tan antara budhal kebut, 
Ki Budha mangka pangarsa. 

Ature sampun udani,  
sri bathara langkung suka,  
anulya andhawuhake,  
arsa dhateng (ing) wukir Kombang,  
sadaya (a)tur sandika,  
tan antara (ari) budhal kebut,  
Ki Budha mangka pangarsa. 
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Ucapannya sudah memberi tahu,  
sri bathara lebih bahagia,  
lalu memerintahkan,  
ingin datang ke gunung Kombang,  
semua mengatakan bersedia,  
tidak beberapa berangkat semua,  
Ki Budha yang menjadi pemimpin. 

8 Kang mentas rinuwat sami, 
kinen umantuk sadaya, 
datan lenggana sapangreh, 
wuwusen kang lumaksana, 
lon-lonan nut para dyah, 
samarga met rum-arum, 
kang manglung tepining 
marga. 
 
 

Kang mentas rinuwat (ruwat+-in-) sami, kinen 
umantuk sadaya,  
datan lenggana sapangreh,  
wuwusen kang lumaksana (laksana+-um-), (a)lon-
lonan nut para dyah,  
samarga met (a)rum-arum,  
kang manglung (ing) tepining marga. 
 

Yang sudah selesai diruwat,  
disuruh pulang semua,  
tidak ikut perkumpulan,  
bicaralah yang melaksanakan,  
pelan-pelan turut para dyah (putra-putri para 
leluhur),  
sepanjang jalan mendapatkan wangi-wangian,  
yang menginjak tepinya jalan. 

9 Saking kyehning sarwa sari, 
harsayambek pra kusuma, 
yayah tan sayah lampahe, 
Bathara Ajipamasa, 
lan Prabu Gandasuksma, 
miwah Dewakatong prabu, 
myang Prabu Pramestiraja. 
 

Saking kyehning sarwa sari,  
harsayambek p(a)ra kusuma,  
yayah tan sayah lampahe,  
Bathara Ajipamasa,  
lan Prabu Gandasuksma,  
miwah prabu Dewakatong,  
myang Prabu Pramestiraja. 
 
Dari semuanya serba indah,  
bernafas lega para bunga,  
seperti tidak lelah jalannya,  
Bathara Ajipamasa,  
dan Prabu Gandasukma,  
serta Prabu Dewakatong,  
dan Prabu Pramestiraja. 

10 Anggung bawa rasa sami, 
gunem arjaning kanang rat, 
kang miyarsa suka kabeh, 
sami cinathet ing driya, 
kaya tan ngrasa sayah, 
karenan myarsa pitutur, 
kang weh dudunung tan 

Anggung bawa rasa (kang) sami,  
(laju) gunem (babagan) arjaning kanang rat,  
kang miyarsa suka kabeh,  
sami cinathet (cathet+-in-) ing driya,  
kaya tan ngrasa sayah,  
karenan m(i)yarsa pitutur,  
kang (a)weh dudunung tan inang. 
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inang. 
 

 

Semua suasana rasa sama,  
berbincang/ berbicara keselamatan dunia, yang 
mendengar senang semua,  
tercatat di hati,  
seperti tidak merasa lelah,  
senang hati mendengar piwulang/pelajaran, yang 
memberikan penjelasan yang tidak jelek/ baik. 

11 Sigeg genti kang winarna, 
kang martopeng ardi 
Kombang, 
wus antuk sasmita mangke, 
lamun arsa karawuhan, 
sasotyaning bawana, 
sang resi sigra dhadhawuh, 
areresik padhepokan.  
 

Sigeg genti kang winarna,  
kang martopeng ardi Kombang,  
wus antuk sasmita (yen) mangke,  
lamun arsa karawuhan,  
sasotyaning bawana,  
sang resi (Sutiknayogi) sigra dhadhawuh,  
areresik padhepokan.  
 

Berhenti berganti cerita,  
yang di balik gunung Kombang,  
sudah mendapatkan petunjuk nanti,  
jika akan kedatangan,  
cahayanya dunia,  
sang resi (Bagawan Sutiknayogi) segera 
memerintah,  
membersihkan padepokan. 

12 Wus paripurna rinakit, 
sang yogi sigra busana, 
samapta gya mangkat age, 
sarya ngigel turut marga, 
nawurken sekar-sekar, 
myang ganda wida rum-
arum, 
rumabaseng durgandana. 
 

Wus paripurna rinakit (rakit+-in-),  
sang yogi (Bagawan Sutiknayogi) sigra (salin) 
busana,  
samapta gya mangkat age,  
sarya ngigel turut marga,  
nawurken sekar-sekar,  
myang ganda wida (a)rum-arum,  
(kangge) rumabaseng (rumabasa+-um-+ing) 
durgandana. 
 

Sudah selesai mempersiapkan,  
sang resi berganti pakaian,  
sudah selesai lalu berangkat segera,  
serta berjoged sepanjang jalan,  
nenebarkan bunga-bunga,  
dan bau wangi-wangian,  
menyingkirkan bahaya. 

13 Wus ta ingkang lumaris, 
sri bagawan saha garwa, 
myang sawadya para katong, 

Wus ta ingkang lumaris (laris+-um-),  
sri bagawan (Ajipamasa) saha garwa,  
myang sawadya para katong,  
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duk manjat padaning arga, 
kapandukan suganda, 
sumarambah kang rum-arum. 
maweh yem yam-yaming 
driya. 
 

duk manjat padaning arga,  
kapandukan (kalih) suganda,  
sumarambah kang (a)rum-arum.  
maweh (a)yem yam-yaming driya. 
 

Tadi ya berjalan dengan lancar,  
sri bagawan Ajipamasa beserta istri,  
dengan prajuritnya para ratu,  
ketika memanjat kaki gunung, 
bertemu bebauan,  
tersebar wangi-wangian,  
memberikan ketenangan hati. 

14 Sri bagawan wus andugi, 
yen sang wiku kang amapag, 
sigra ginelak lampahe, 
yata Bagawan Sutikna, 
waspada tingalira, 
yen kang pinethuk wus 
rawuh, 
gurawalan nguswa pada. 
 
 

Sri bagawan (Ajipamasa) wus andugi,  
yen sang wiku kang amapag,  
sigra ginelak (gelak+-in-) lampahe,  
yata Bagawan Sutikna,  
waspada tingalira,  
yen kang pinethuk (pethuk+-in-) wus rawuh, 
gurawalan nguswa pada. 
 

Sri bagawan sudah tiba,  
jika sana wiku/ pendeta yang menjemput,  
segera mempercepat langkahnya,  
lalu Bagawan Sutikna,  
waspada/hati-hati kelihatannya,  
jika yang dijemput sudah datang,  
saling berpelukan. 

15 Sung-sung guyu ngacarani, 
laju manjing padhepokan, 
sang rawuh tan lengganeng 
reh, 
laju denya lumaksana, 
sadayasmu kacaryan, 
myat pasang rakiting gunung, 
sarwa sri raras kawuryan. 
 

(kekalihipun) Sung-sung guyu ngacarani,  
laju manjing padhepokan,  
sang rawuh tan lengganeng (lenggana+ing) reh, 
laju denya lumaksana,  
sadaya asmu kacaryan,  
myat pasang rakiting gunung (Kombang),  
sarwa sri raras kawuryan. 
 

Keduanya Saling tersenyum memulai,  
lalu masuk padepokan,  
yang datang menuruti peraturan, 
lalu semua terlaksana 
semua seperti terkagum-kagum,  
melihat sepasang gunung Kombang,  
serba indah dilihat. 

16 Dupi rawuh ing asrami, 
sigra asatata lenggah, 

Dupi rawuh ing asrami,  
(kabeh) sigra asatata lenggah,  
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wadyabala kang andherek, 
pinarnah pakuwoniro, 
tan kuciweng unggyannya, 
sanggon-gon sarwa pikantuk, 
karya yem yamyaming dirya. 
 
 

wadyabala kang andherek,  
pinarnah (pernah+-in-) pakuwoniro,  
tan kuciweng (kuciwa+ing) unggyannya, 
(amarga) sanggon-gon sarwa pikantuk (pi-
+antuk),  
karya (a)yem yamyaming (yam+ing) dirya. 
 
Setelah datang ke asrama,  
segera teratur duduk,  
prajurit yang ikut,  
di tempatkan di peristirahatan,  
tidak mengecewakan semuanya,  
karena dimana-dimana serba mendapatkan, 
membuat tenang ketenangan hati. 

17 Bagawan Sutignayogi, 
sawusira manembrama, 
mijilaken sugatane, 
wowohan maneka warna, 
adi-adi suganda, 
atmajanira sang wiku, 
kenya utama yu endah. 
 

Bagawan Sutignayogi,  
sawusira manembrama,  
(laju) mijilaken sugatane,  
wowohan maneka warna,  
adi-adi suganda,  
atmajanira sang wiku (Sutiknayogi),  
kenya utama yu endah. 
 

Bagawan Sutignayogi,  
setelah memberi hormat,  
lalu mengeluarkan suguhan,  
buah-buahan beraneka ragam,  
lebih-lebih baunya,  
anaknya sang pendeta Sutiknayogi,  
gadis pertama yang cantik. 

18 Ran Endhang Sutignayogi, 
kang kinen angladosana, 
miwah sawiji endhange, 
sri bagawan lawan garwa, 
langkung harsayeng driya, 
rerem aneng Kombang 
gunung, 
ing sawadya para nata. 
 

(a)Ran Endhang Sutignayogi,  
kang kinen angladosana,  
miwah sawiji endhange,  
sri bagawan (Ajipamasa) lawan garwa,  
langkung harsayeng (harsaya+ing) driya,  
rerem aneng (ana+ing) gunung Kombang,  
ing sawadya (lan) para nata. 
 

Namanya Endhang Sutiknayogi,  
yang disuruh menghidangkan,  
dengan satu putrinya,  
sri baginda Ajipamasa beserta istrinya,  
lebih berkeinginan di hati,  
istirahat di gunung Kombang,  
seprajurit para raja. 



72 
 

19 Myang kacaryan mring 
sangyogi, 
dahat denira noraga, 
tan anggo ing pangragane, 
tan manta-mantra yen wipra, 
bangkit met madu retna, 
sami kakenan tyasipun, 
para nata saha wadya. 
 

Myang kacaryan mring sang yogi (Sutiknayogi), 
dahat denira noraga,  
tan anggo ing pangragane,  
tan manta-mantra yen wipra,  
bangkit met madu retna,  
sami kakenan tyasipun,  
para nata saha wadya. 
 

Dan kekaguman pada sang pendeta,  
dengan penuh sopan santun,  
tidak menggunakan badannya,  
tidak doa-doa/ mantra-mantra jika pendeta,  
berniat mendapatkan putri manis,  
terdorong hatinya,  
para raja serta prajurit. 

20 Anggung ngalembana sami, 
ing solahe sang bagawan, 
sih lulut ingkang tumonton, 
ya ta sri Pramestiraja, 
sadangunira mulat, 
mring yoganira sang wiku, 
kasabet turidasmara. 
 

Anggung ngalembana sami,  
ing solahe sang bagawan (Sutiknayogi),  
sih lulut ingkang tumonton (tonton+-um-),  
ya ta sri Pramestiraja,  
sadangunira mulat,  
mring yoganira sang wiku (Sutiknawati),  
kasabet turidasmara. 
 

Semua memuji,  
tingkah laku sang bagawan,  
senang kepada yang dilihat,  
ya sri Pramestiraja,  
selama melihat,  
kepada anaknya sang pendeta,  
terkena panah asmara. 

21 Saparan anggung liniring, 
sarehning narendra wredha, 
tansah sinamar semune, 
tan ana ingkang nggraita, 
amung sang maharsindra, 
tan samar ing reh sinamun, 
mesem salebeting driya. 
 

Saparan anggung liniring(-ane) (Pramestiraja), 
sarehning narendra (Ajipamasa) wredha, 
 tansah sinamar (samar+-in-) semune,  
tan ana ingkang nggraita,  
amung sang maharsindra,  
tan samar ing reh sinamun (samun+-in-),  
(sri baginda Ajipamasa) mesem salebeting driya. 
 

Tertuju semua lirikan,  
karena raja (Ajipamasa) lebih tua,  
kelihatan gelagatnya,  
tak ada yang mengira,  
hanya sang raja pendeta,  
tidak kelihatan  dari tingkah lakunya,  
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tersenyum dalam hati. 
22 Dupi ing antawis wanci, 

Sutignayogi bagawan, 
manembah umatur alon, 
dhuh kalengkaning bawana, 
sakethi boten nyana, 
yen asrameng Kombang 
gunung, 
karawuhan jeng paduka. 
 

Dupi ing antawis wanci,  
bagawan Sutignayogi,  
manembah (laju) umatur alon,  
dhuh kalengkaning bawana,  
sakethi (kula) boten nyana,  
yen asrameng (asrama+ing) gunung Kombang 
(punika),  
karawuhan (kan)jeng paduka (Ajipamasa). 
 

Setelah sementara waktu,  
bagawan Sutiknayogi,  
menyembah lalu berbicara pelan,  
duh intannya dunia,  
sedikitpun saya tidak menyangka,  
jika asrama (tempat bertapa sekaligus tempat 
mengajar),  
kedatangan kanjeng paduka. 

23 Sasat pulunggana gusti, 
mangka nugraheng kawula, 
resindra mangsuli alon, 
lah paman sang wiku dibya, 
dahat panrimaningwang, 
manadukaranta tuhu, 
karya pirenaning prana. 
 

Sasat pulunggana (saking) gusti,  
mangka nugraheng (nugraha+ing) kawula, 
resindra mangsuli alon,  
lah paman sang wiku dibya,  
dahat panrimaningwang,  
manadukaranta tuhu,  
karya pirenaning prana. 
 

Seperti mendapatkan wahyu dari gusti (Allah), 
yang menjadi anugrah bagi saya,  
raja menjawab pelan,  
lah paman sang wiku berlebihan,  
sangat berterima kasih saya,  
menyetujui sungguh, 
membuat senangnya perasaan. 

24 Mung kuciwa raga mami, 
durung bisa nimbangana, 
maweh sukanta wiyose, 
malah iki praptaningwang,  
ngreregoni nggonira, 
olah brata amanungku, 
karana adrenging driya. 
 

Mung kuciwa raga mami (Ajipamasa),  
durung bisa nimbangana,  
maweh sukanta wiyose,  
malah iki praptaningwang,   
ngreregoni (a)nggonira,  
olah brata amanungku,  
karana adrenging driya. 
 

Hanya kecewa diriku,  
belum bisa membalas/ mengimbangi,  
pemberian satunya,  
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sedangkan ini kedatanganku,  
merepotkan tempatmu,  
melakukan tapa memuja,  
karena keinginan hati. 

25 Sedya puruita yekti, 
rehning misih mudha dahat, 
ing pamardi mangsa borong, 
sang tapa ndheku miyarsa, 
wasana matur nembah, 
dhuh pukulun nata wiku, 
trahing sabdanta punika. 
 

Sedya puruita yekti,  
rehning misih mudha dahat,  
pamardi ing mangsa borong,  
sang tapa (bagawan Sutiknayogi) (a)ndheku 
miyarsa,  
wasana matur nembah,  
dhuh pukulun nata wiku,  
trahing sabdanta punika. 
 
Maksud berguru sungguh,  
perilaku masih muda sekali,  
diajari pada waktu bodoh,  
sang tapa (bagawan Sutiknayogi) diam 
mendengarkan,  
akhirnya berkata dengan hormat,  
duh raja wiku,  
turunnya suara ini. 

26 Asungsang bawana balik, 
makaten sajatenira, 
nggyan amba tutruka 
mangke, 
wonten graning ardi 
Kombang, 
sing pakening jawata, 
kamulanipun pukulun, 
ulun nguni siswanira. 
 

Asungsang bawana balik,  
makaten sajatenira (sejati+nira),  
nggyan amba tutruka mangke,  
wonten (ing) graning ardi Kombang,  
sing pakening jawata,  
kamulanipun pukulun,  
ulun nguni siswanira. 
 

Jungkir baliknya dunia,  
begitu kenyataannya sejatinya,  
segera aku membangun pedesaan nanti,  
ada di hidung gunung Kombang,  
yang merupakan petunjuk dewa,  
mulanya tuanku,  
aku dulu muridnya. 

27 Sang Wageswara maharsi, 
asrameng arga cindhaga, 
samuksaning sang kinaot, 
sanget sungkawa kawula, 
lwir tumuntur antaka, 
wekasan kesah anglangut, 
tambuh paraning panedya. 
 

Sang maharsi Wageswara,  
asrameng (asrama+ing) arga Cindhaga, 
samuksaning sang kinaot,  
sanget (agawe) sungkawa kawula,  
lwir tumuntur antaka,  
(ulun) wekasan kesah anglangut,  
tambuh paraning panedya. 
 

Sang pendeta Wageswara,  



75 
 

asramanya gunung Cindhaga,  
muksanya sang guru,  
sangat membuat sedih saya,  
seperti larut dalam kematian,  
saya akhirnya pergi dengan sedih,  
tidak jelas arah tujuan. 

28 Dupyantara angsal wangsit, 
kinen maring wukir 
Kombang, 
mesua pudya ing kono, 
sayekti bisa kapanggya, 
lan kang kesthi ing driya, 
amba tan lengganeng tuduh, 
mangkat dhateng ardi 
Kombang. 
 

Dupyantara (wanci) angsal wangsit,  
kinen maring wukir (arga, ardi, gunung) 
Kombang,  
mesua pudya ing kono,  
sayekti bisa kapanggya,  
lan kang kesthi ing driya,  
amba tan lengganeng (lenggana+ing) tuduh, 
(gya) mangkat dhateng ardi Kombang. 
 

Setelah beberapa waktu mendapatkan wahyu, 
disuruh pergi ke gunung Kombang, 
mengumpulkan kekuatan dan berdoa di sana, 
sesungguhnya bisa bertemulah,  
dengan keinginan/ maksud di hati,  
saya tidak menolak ajaran,  
segera berangkat ke gunung Kombang. 

29 Lajeng kula rakit kadi, 
gatraning kang pandhekahan,
tinaneman sawontene, 
dupi ing antawis mangsa, 
kathah titiyang prapta, 
tumut tutukra ing ngriku, 
sami anebut pandhita. 
 
 

Lajeng kula (Sutiknayogi) rakit kadi,  
gatraning kang pandhekahan,  
tinaneman (tanem+-in-+-an) sawontene,  
dupi ing antawis mangsa,  
kathah titiyang prapta,  
tumut tutukra ing ngriku,  
sami anebut (kula) pandhita. 
 
Lalu saya mengumpulkan seperti, 
sesuatu yang dekat,  
tanaman seadanya,  
setelah sementara waktu,  
banyak orang datang,  
ikut membangun desa di situ,  
mereka menyebut saya pandeta. 

30 Antawis saweg sawarsi, 
anggen kawula dhedhekah, 
wonten ardi Kombang 
mangke, 
puwaramba karawuhan, 
paduka saha garwa, 
lan sawadya para ratu, 
ulun ngantos ngestupada. 

Antawis saweg sawarsi,  
anggen kawula dhedhekah,  
wonten ardi Kombang mangke,  
puwaramba karawuhan,  
(yaiku) paduka (Ajipamasa) saha garwa,  
lan sawadya para ratu,  
ulun ngantos ngestupada. 
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 Kira-kira baru setahun,  
saya tinggal,  
di gunung Kombang nanti,  
akhirnya kedatangan,  
yaitu paduka Ajipamasa beserta istri,  
dan seprajurit para ratu,  
saya sampai menyembah hormat. 

31 Langkung srep sotaning 
kapti, 
lir siniram toya marta, 
cipteng tyas kadi kapanggoh, 
ing sang wiku kang wus 
muksa, 
Bagawan Wageswara, 
malah langkung kang wus 
murut, 
mareming manah kawula. 
 

Langkung srep sotaning kapti,  
lir siniram (siram+-in)  toya marta,  
cipteng (cipta+ing) tyas kadi kapanggoh,  
ing sang wiku kang wus muksa,  
Bagawan Wageswara,  
malah langkung kang wus murut,  
mareming manah kawula. 
 

Lebih dingin perasaan hati,  
seperti disiram air lembah,  
angan-angan seperti bertemu,  
sang wiku yang sudah muksa,  
Bagawan Wageswara,  
malah lebih dari yang sudah meninggal,  
puasnya hati saya. 

32 De wus kambet sugandaning, 
kang lisah pratitajiwa, 
inggih punika wiyose, 
agemipun sang pandhita, 
mangkana sri bagawan, 
kayatnan yen nguni sampun, 
kasiswa sang wiku dibya. 
 

De wus kambet sugandaning,  
kang lisah pratitajiwa,  
inggih punika wiyose,  
agemipun sang pandhita (Wageswara),  
mangkana sri bagawan (Ajipamasa),  
kayatnan yen nguni sampun,  
kasiswa sang wiku dibya (Wageswara). 
 

Maka sudah tercium baunya,  
minyak pratitajiwa,  
iya itu satu-satunya,  
yang dipakai sang pendeta (Wageswara),  
begitu sri bagawan (Ajipamasa),  
ternyata jika dulu sudah,  
menjadi murid sang pendeta sakti (Wageswara). 

33 Mboten saranta ing galih, 
Sutignayogi bagawan, 
gapyuk rinangkul janggane, 
sarya ngandikasmu waspa, 
heh kalingane sira, 
kakasihe guruningsun, 
sang Bagawan Wageswara. 
 

Mboten saranta ing galih,  
bagawan Sutignayogi,  
(laju) gapyuk rinangkul (rangkul+-in-) janggane, 
sarya ngandika asmu waspa,  
heh kalingane sira,  
kakasihe guruningsun,  
sang Bagawan Wageswara. 
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Tidak sabar di hati,  
bagawan Sutiknayogi,  
lalu memeluk lehernya,  
seraya meneteskan air mata,  
heh ternyata kamu,  
kekasihnya guruku,  
sang Bagawan Wageswara. 

34 Banget sukaning tyas mami, 
bisa temu lawan sira, 
wruhanta ing sajatine, 
kang lenga pratitajiwa, 
wus karasuk deningwang, 
marma bener sira mau, 
mambu gandaning kang 
lenga. 
 

Banget sukaning tyas mami (Ajipamasa),  
bisa temu lawan sira,  
wruhanta ing sajatine,  
kang lenga pratitajiwa,  
wus karasuk deningwang,  
marma bener (badhan) sira mau,  
mambu gandaning kang lenga (pratitajiwa). 
 

Sangat bahagianya hatiku (Ajipamasa),  
bisa bertemu dengan kamu,  
ketahuilah sesungguhnya,  
minyak pratitajiwa,  
masuk ke dalam dirimu,  
makanya benar kamu tadi,  
bau wanginya minyak pratitajiwa. 

35 Mungguh sakehing sujanmi, 
kang padha nebut pandhita, 
mring sira iku yektine, 
saking karsaning jawata, 
tan kena tinampika, 
yogya lestarekna iku, 
dadi prasideng parasdya. 

Mungguh sakehing sujanmi,  
kang padha nebut pandhita,  
mring sira iku yektine,  
saking karsaning jawata,  
tan kena tinampika (tampik+-in-),  
yogya lestarekna iku,  
dadi prasideng (prasida+ing) parasdya(-ne). 
 
Pantas sekali banyaknya orang,  
yang menyebut pendeta,  
kepada kamu itu sesungguhnya,  
dari keinginan dewa,  
tidak boleh menolak,  
pantas dilestarian itu,  
jadi terlaksana keinginannya 

36 Mangkya sira sun lilani, 
angrakit patra panara, 
rineka kutha kokojor, 
arana Raja Pandhita, 
suhunaning saarga, 
sira kajibah mumuruk, 
karyaning sudira brata. 

Mangkya sira sun (wiku Sutiknayogi) lilani, 
angrakit patra panara,  
rineka (reka+-in-) kutha kokojor,  
arana Raja Pandhita,  
suhunaning (saking) saarga,  
sira (Sutiknayogi) (kang) kajibah mumuruk, 
karyaning sudira brata. 
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Karena itu kamu ku relakan,  
menyatukan kehidupan,  
membuat kota semua,  
namanya Raja Pandhita,  
permintaan satu gunung,  
kamu bertanggung jawab mengajarkan, 
membuatnya berani bertapa. 

37 Mangkana Sutignayogi, 
kampiteng tyas datan nyana, 
kadadwaning sarirane, 
yen antuk manggalagita, 
wekasan matur nembah, 
sarywa marawayan kang luh, 
dhuh pukulun sri bathara. 

Mangkana Sutignayogi,  
kampiteng (kampita+ing) tyas datan nyana,  
kadadwaning sarirane,  
yen antuk manggalagita,  
(laju) wekasan matur nembah,  
sarywa marawayan kang luh,  
dhuh pukulun sri bathara. 
 
Begitu Sutiknayogi,  
kekhawatiran hati tidak menyangka,  
bahwa dirinya,  
mendapatkan keberuntungan, 
akhirnya berkata dengan hormat,  
dengan meneteskan air mata,  
duh ratu sri bathara. 

38 Mugi antuka ingkang sih, 
sabdanta jeng maharsindra, 
kang tumrah ing kawulane, 
ing salami widadaa, 
ngestupada paduka, 
nadyan ing delahan mbesuk, 
acakingen kawulakna. 
 

Mugi antuka ingkang sih,  
sabdanta (kan)jeng maharsindra,  
kang tumrah ing kawulane,  
ing salami widadaa,  
ngestupada paduka (Ajipamasa),  
nadyan ing delahan mbesuk,  
acakingen kawulakna. 
 

Semoga mendapatkan belas kasihan,  
bicaranya kanjeng pendeta,  
yang turun temurun pada rakyatnya,  
selamatlah dalam keselamatan,  
sembah hormat paduka (Ajipamasa),  
walaupun di akhirat nanti,  
cobaan rakyatnya. 

39 Sri bagawan ngandika ris, 
iya apa sakarsanta, 
jawata nuruti bae, 
saobah osiking titah, 
andheku kang liningan, 
harsayeng tyas nata wiku, 

Sri bagawan (Ajipamasa) ngandika ris,  
iya apa sakarsanta,  
jawata nuruti bae,  
saobah osiking titah,  
andheku kang liningan,  
harsayeng (harsaya+ing) tyas nata wiku,  



79 
 

sang tapa nulya ginanjar. 
 

sang tapa (Sutiknayogi) nulya ginanjar (ganjar+-
in-). 
 
Sri bagawan Ajipamasa berkata pelan,  
iya apa keinginannya,  
dewa ikuti saja,  
semua perintah,  
berhenti yang berjalan,  
keinginan hati raja wiku,  
sang tapa lalu diberi imbalan/ ganjaran. 

40 Mangka saraneng pakarti, 
pamanguning padhepokan, 
nampani nuhun ature, 
Sutignayogi bagawan, 
ya ta dupi antara, 
maharsindra ngandika rum, 
he paman Resi Sutikna. 
 

Mangka (kang) (dados) saraneng (sarana+ing) 
pakarti,  
pamanguning padhepokan,  
nampani nuhun ature,  
bagawan Sutignayogi,  
ya ta dupi antara (wanci),  
maharsindra ngandika (a)rum,  
he paman Resi Sutikna. 
 

Yang menjadi sarananya pekerjaan, 
kebingungannya padepokan,  
menerima permohonan bicara,  
begawan Sutiknayogi,  
ya setelah beberapa waktu,  
pendeta berkata pelan,  
hei paman Resi Sutikna. 

41 Ingsun atatanya yekti, 
rare kang nom papawohan, 
iku sapa panengrane, 
apa sutanta priyangga, 
sang tapa duk miyarsa, 
sanalika tyaskumepyur, 
sandeyanira manawa. 
 

Ingsun (Ajipamasa) atatanya yekti,  
rare kang nom papawohan,  
iku sapa panengrane,  
apa sutanta priyangga,  
sang tapa (Sutiknayogi) duk miyarsa,  
sanalika tyas kumepyur,  
sandeyanira (sandeya+nira) manawa. 
 

Saya (Ajipamasa) bertanya sungguh,  
anak yang muda pawakannya,  
itu siapa namanya,  
apa anakmu sendiri,  
sang tapa ketika mendengar,  
seketika hatinya kaget,  
khawatir jika. 

42 Wonten deksuraning siwi, 
reh rare wijiling arga, 
yekti kirang trepsilane, 
wekasan matur sajarwa, 

(yen) Wonten deksuraning siwi,  
reh rare wijiling arga,  
yekti kirang trepsilane,  
wekasan matur sajarwa,  
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yen sutanya priyangga, 
Sutiknawati ranipun, 
kalebet rare ugungun. 
 
 

yen sutanya priyangga,  
(a)ranipun Sutiknawati,  
(ingkang) kalebet rare ugungun. 
 

Ada kekurang ajaran anak,  
perilaku anak keluaran gunung,  
jelas kurang tata kramanya,  
akhirnya bicara dengan jelas,  
jika anaknya, 
bernama Sutiknawati,  
yang termasuk anak manja. 

43 Marma tan wrin tatakrami, 
mesem ing tyas maharsindra, 
nulya lon pangandikane, 
paman yen sarju tyasira, 
sun pundhut sutanira, 
arsa sun dhaupken antuk, 
lan yayi pramestiraja. 
 

Marma tan wrin tatakrami,  
maharsindra mesem ing tyas,  
nulya (a)lon pangandikane,  
paman yen sarju tyasira (tyas+ira),  
sun (Ajipamasa)  pundhut sutanira (suta+nira), 
arsa sun dhaupken antuk,  
lan yayi pramestiraja. 
 

Oleh karena itu tidak menerti tata krama, 
tersenyum dalam hati raja,  
lalu belan bicaranya,  
paman jika setuju hatimu,  
ku ambil anakmu, 
 ingin ku nikahkan mendapat,  
dengan adik Pramestiraja. 

44 Ya ta wau sang palinggih, 
sukeng tyas marwatasuta, 
amung sumangga ature, 
ya ta inggaling carita, 
prabu pramestiraja, 
nulya dhinaupaken sampun, 
lan tiknawati sang retna.  
 

Ya ta wau sang palinggih,  
sukeng (suka+ing) tyas (agengipun) (lwir) 
marwatasuta,  
amung sumangga ature,  
ya ta inggaling carita,  
prabu pramestiraja,  
nulya dhinaupaken sampun,  
lan tiknawati sang retna.  
 
Ya tadi sang pandeta,  
bahagia di hati (besarnya) seperti gunung anakan, 
hanya silahkan jawabnya,  
ya di akhir cerita,  
prabu Pramestiraja,  
lalu dinikahkan sudah,  
dengan Tiknawati sang putri. 

45 Tan winarna rehing kardi, 
wau panganten kalihnya, 
wus atut denya jojodhon, 

Tan winarna rehing kardi,  
wau panganten kalihnya (Pramestiraja lan 
Sutiknawati),  
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ya ta ing antara dina, 
sri bagawan ngandika, 
rengenta heh paman wiku, 
nggoningsun nis tilar praja. 
 

wus atut denya jojodhon,  
ya ta ing antara dina,  
sri bagawan (Ajipamasa) ngandika,  
rengenta heh paman wiku,  
(a)nggoningsun nis tilar praja. 
 

Tidak diceritakan perilaku yang dilakukan,  
tadi pengantin keduanya,  
sudah berjodoh,   
selang beberapa hari, 
sri bagawan Ajipamasa berkata, 
dengarkanlah hei paman wiku,  
alasanku pergi meninggalkan kerajaan/istana. 

46 Lawan sagung garwa mami, 
arsa ngancas ing kamuksan, 
ing sajroning warsa kiye, 
marma ingsun amiminta, 
ing sakawasanira, 
mangka saraneng pamurut, 
murweng rarasing pamurtya. 
 

Lawan sagung garwa mami (Ajipamasa),  
arsa ngancas ing kamuksan,  
ing sajroning warsa kiye,  
marma ingsun (Ajipamasa) amiminta,  
ing sakawasanira,  
mangka saraneng (sarana+ing) pamurut, 
murweng (murwa+ing)  rarasing pamurtya. 
 

Dengan semua istriku,  
ingin menuju pada kemuksaan,  
di dalam tahun ini,  
maka saya meminta,  
sebisamu,  
yang menjadi perantara meninggal,  
merasakan kematian. 

47 Duk miyarsa sang palinggih, 
martrenyuh sotaning kang 
tyas, 
nahen narawayaning loh, 
wekasan matur manembah, 
pun patik datan nyana, 
lamun makaten pukulun, 
ing karsanta saha garwa. 
 

Duk miyarsa sang palinggih,  
martrenyuh sotaning kang tyas,  
nahen narawayaning loh,  
(Sutiknayogi) wekasan matur manembah,  
pun patik datan nyana,  
lamun makaten pukulun, 
ing karsanta saha garwa. 
 

Ketika mendengar sang pendeta,  
membuat sedih perasaan hati,  
menahan keluarnya air mata,  
akhirnya berkata dengan hormat,  
saya tidak menyangka,  
jika begitu raja,  
berkeinginan beserta istri. 

48 Raosing tyas ulun gusti, Raosing tyas ulun gusti, 
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lwir tiyang angemut gula, 
ngeca-eca sadangune, 
tan wrin sirnaning sarkara, 
dahat miduhung ing tyas, 
yayah kacuwan inglulut, 
tan antuk kuswalalita. 
  
 

 lwir tiyang angemut gula,  
ngeca-eca sadangune,  
tan wrin sirnaning sarkara,  
dahat miduhung ing tyas,  
yayah kacuwan ing lulut,  
(amarga) tan antuk kuswalalita. 
  
Rasanya hati saya gusti,  
seperti orang mengemut gula,  
merasakan enak selamanya,  
tanpa mengetahui hilangnya gula,  
sangat kecewa di hati,  
karena tidak mendapat kesenangan. 

49 Sarehning karsanta gusti, 
wus pinasthi ing wardaya, 
mring niskala panunggale, 
suksmana wekas sanitya, 
tan lyan mung pangestunta, 
tumrah mudhari geng 
wuyung, 
gambuhing prana pranawa. 

Sarehning karsanta gusti,  
(kang) wus pinasthi (pasthi+-in-) ing wardaya, 
mring niskala panunggale (pa-+tunggal+-e), 
suksmana wekas sanitya (satya),  
tan lyan mung pangestunta,  
tumrah mudhari (a)geng(-e) wuyung,  
gambuhing prana pranawa. 
 
Karena dari keinginan gusti,  
yang sudah pasti/ yakin di hati,  
kepada kesucian lainnya,  
jiwa akhir setia,  
tidak lain hanya doa,  
turun temurun menghilangkan besarnya 
kesedihan,  
membiasakan /terbiasa hati yang terang. 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

2. Pembacaan Hermeneutik Tembang Macapat Pupuh Asmaradana 
dalam Serat Witaradya 2 karya Raden Ngabehi Ranggawarsita 
 

Analisis semiotik pada bait tembang macapat pupuh asmaradana 

dalam serat Witaradya 2 karya Raden Ngabehi Ranggawarsita dengan 

pembacaan hermeneutik adalah pembacaan karya sastra berdasarkan 

sistem semiotik tingkat kedua atau berdasarkan konvensi sastra. 

Pembacaan heuristik harus diulang dengan pembacaan retroaktif dan 

ditafsirkan secara hermeneutik berdasarkan konvensi sastra (tembang). 

Konvensi sastra yang memberikan makna itu di antaranya konvensi 

ketidaklangsungan ucapan (ekspresi sajak). Secara sederhana 

hermeneutik berarti tafsir. 

a) Tembang Macapat Pupuh Asmaradana 1 

Tabel 5.1 
Tembang Macapat Pupuh Asmaradana 1 

No Tembang Pembacaan Hermeneutik 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Diwasaning madya latri, 
Ni Pamekas amumuja, 
mintokken suka sukure, 
maring Hyang Jagad Wisesa, 
kang muga lastaria, 
emute sang narpasunu, 
mantun akarya duhkita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Katarima ing dewadi, 
pratandha ganda kusuma, 
jro wisma rum-arum kabeh, 
luwar saking pamelengan, 

Diwasaning madya latri,  
Ni Pamekas amumuja,  
mintokken suka sukure,  
maring Hyang Jagad Wisesa,  
kang muga lastaria,  
emute sang narpasunu,  
mantun akarya duhkita. 
 
Di tengah malam hari,  
Ni Pamekas memuja, 
untuk menyatakan rasa syukurnya, 
kepada Yang Maha Kuasa,  
yang semoga lestarilah,  
kesadaran sang putra raja Raden Citrasoma,  
dan berakhirlah yang membuat Ni Pamekas sedih. 
 
Katarima ing dewadi,  
pratandha ganda kusuma, 
jro wisma rum-arum kabeh,  
luwar saking pamelengan,  
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tumameng pagulingan, 
anendra nutug sadalu, 
datan ana kara-kara 

tumameng pagulingan,  
anendra nutug sadalu,  
datan ana kara-kara. 
 
Diterima oleh dewa rasa sukur Ni Pamekas, 
pertanda ada bau bunga,  
di dalam rumah harum-harum semua,  
keluar dari tempat semedi,  
masuk ke kamar tidur,  
tidur sampai semalaman,  
tidak ada halangan apa-apa. 
 
Makna: Menggambarkan kemauan yang kuat 

3 Kuneng kang winarna malih, 
ing antara salin warsa, 
tanggal ping Anggira 
mangke, 
Suryasangkala katengran, 
sunya sikareng guwa, 
kang Candrasangkala ketung,
brahmana amarna muksa. 
 

Kuneng kang winarna malih,  
ing antara salin warsa,  
tanggal ping Anggira mangke,  
Suryasangkala katengran,  
sunya sikareng guwa,  
kang Candrasangkala ketung,  
brahmana amarna muksa. 
 
Jaman dahulu diceritakan lagi,  
di antara pergantian tahun,  
tanggal ke dua (Selasa) nanti,  
matahari kelihatan,  
sunya sikareng guwa (tahun 920),  
angka tahun terhitung,  
brahmana amarna muksa (tahun 
 
Makna: Menggambarkan sebuah pergantian 
waktu/ tahun  

4 Pareng ing mangsa 
manggatri, 
narendra Ajipamasa, 
animbali wadya pandhe, 
Empu Wareng Empu Ganda, 
prapta ing ngabyantara, 
dinangu manawa weruh, 
wong darbe gagaman kuna. 
 

Pareng ing mangsa manggatri,  
narendra Ajipamasa,  
animbali wadya pandhe, 
 Empu Wareng Empu Ganda,  
prapta ing ngabyantara,  
dinangu manawa weruh,  
wong darbe gagaman kuna.  
 
Bersamaan pada masa manggantri,  
raja Ajipamasa,  
memanggil prajurit tukang besi,  
yaitu Empu Wareng dan Empu Ganda,  
tiba di hadapan ratu Ajipamasa,  
ditanya apabila tahu,  
orang yang punya senjata kuno. 
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Makna: Menggambarkan harapan seorang raja 
yang ingin mendapatkan senjata kuno 

5 Kaya gada dhendha bindi, 
bajra lawan alugora, 
sapanunggalane kabeh, 
kang gedhe-gedhe kewala, 
tan kanggo ing samangkya, 
Empu Ganda aturipun, 
pukulun Srinaranata. 
 

Kaya gada dhendha bindi,  
bajra lawan alugora,  
sapanunggalane kabeh,  
kang gedhe-gedhe kewala,  
tan kanggo ing samangkya,  
Empu Ganda aturipun,  
pukulun Srinaranata. 
 
Seperti gada dhendha bindi,  
Bajra dan alugro  
dan semacamnya semua,  
yang besar-besar saja,  
yang sudah tidak dipakai sekarang,  
Empu Ganda menjawab,  
tuan ratu Ajipamasa 
 
Makna: Menggambarkan macam-macam senjata 
pada jaman dahulu  

6 Kawula datan udani, 
amung gambar cacalonan, 
pancen dolanane rare, 
gada dhendha bindi bajra, 
sami alit kewala, 
sagung wadya para empu, 
wonten kang darbe 
satunggal. 
 

Kawula datan udani,  
amung gambar cacalonan,  
pancen dolanane rare,  
gada dhendha bindi bajra,  
sami alit kewala,  
sagung wadya para empu,  
wonten kang darbe satunggal. 
 
Saya tidak mengetahuinya,  
hanya tahu gambar calon-calon senjata,  
memang seperti mainannya anak kecil,  
gada dhendha bindi bajra,  
sama kecil saja,  
semua prajurit dan para empu,  
ada yang punya satu. 
 
Makna: Menggambarkan senjata yang ada pada 
jaman dahulu, pada masa sekarang ini sudah 
langka. 

7 Tarkadhang darbe kakalih, 
upami kinalempakna, 
kados sangkep sadayane, 
prabu kasambadan ing tyas, 
Empu Wareng dinuta, 
amundhut calon puniku, 

Tarkadhang darbe kakalih,  
upami kinalempakna,  
kados sangkep sadayane,  
prabu kasambadan ing tyas,  
Empu Wareng dinuta,  
amundhut calon puniku,  
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amung arsa kapariksa. 
 

amung arsa  kapariksa. 
 
Terkadang punya dua,  
seandainya terkumpulkan,  
seperti lengkap semuanya,  
prabu (Ajipamasa) terpenuhi di hati,  
Empu Wareng ditunjuk,  
mengambil calon senjata itu,  
hanya ingin diperiksa. 
 
Makna: Menandakan sebuah keinginan hati  

8 Dupi ing antara wanci, 
Empu Wareng wangsulira, 
anggawa sagung cacalon, 
kerid lan kang darbe pisan, 
praptaning ngarsa nata,  
gambar calon kabeh katur,  
pinariksa sowang-sowang. 
 
 

Dupi ing antara wanci,  
Empu Wareng wangsulira,  
anggawa sagung cacalon,  
kerid lan kang darbe pisan,  
praptaning ngarsa nata,   
gambar calon kabeh katur,  
pinariksa sowang-sowang. 
 
Setelah beberapa waktu,  
Empu Wareng kembali,  
membawa semua calon-calon senjata,  
masuk dan yang punya satu,  
tibanya di hadapan ratu,  
gambar calon semua diberikan,  
lalu diperiksa masing-masing. 
 
Makna: Menggambarkan tugas yang telah 
terselesaikan dengan baik 

9 Kapirenan wardaya ji, 
Empu Ganda dhinawuhan, 
undhang-undhang para 
pandhe, 
kinen samya karya dhendha, 
gada bindi lan bajra, 
kang amurwat wawratipun, 
kelaring wong den angge 
prang. 
 
 

Kapirenan wardaya ji,  
Empu Ganda dhinawuhan,  
undhang-undhang para pandhe,  
kinen samya karya dhendha,  
gada bindi lan bajra,  
kang amurwat wawratipun, 
kelaring wong den angge prang. 
 
Kesenangan hati raja Ajipamasa,  
Empu Ganda diperintahkan,  
memanggil-manggil para pandai/ tukang besi, 
disuruh bersama-sama membuat dhendha,  
gada, bindi, dan bajra, yang disesuaikan beratnya, 
dengan kekuatan manusia jika di gunakan perang. 
 
Makna: Menggambarkan sebuah perintah seorang 
raja 
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10 Pinaringan wesi aji, 
sarta ganjaran busana, 
warata sagunging pandhe, 
samya nuwun kapirenan, 
ki empu sakaliyan, 
samana jinunjung lungguh, 
dadya wadya pasisingan. 
 
 

Pinaringan wesi aji,  
sarta ganjaran busana, 
warata sagunging pandhe,  
samya nuwun kapirenan,  
ki empu sakaliyan,  
samana jinunjung lungguh,  
dadya wadya pasisingan. 
 
Diberi besi (bahan membuat senjata),  
serta imbalan busana,  
merata semua tukang besi,  
semua minta kesenangan,  
ki empu (Empu Ganda dan Empu Wareng) 
sekalian,  
pada saat itu diangkat duduknya,  
menjadi prajurit pasisingan. 
 
Makna: menggambarkan pemberian sebuah 
imbalan atas suatu pekerjaan  

11 Mangsa Palguna marengi, 
amumule salin Weda, 
sangkep saniskaraning reh, 
kinepung wadya punggawa, 
sawusira luwaran, 
rekyana patih wotsantun, 
ngaturi uninga nata. 
 

Mangsa Palguna marengi,  
amumule salin Weda,  
sangkep saniskaraning reh,  
kinepung wadya punggawa,  
sawusira luwaran,  
rekyana patih wotsantun,  
ngaturi uninga nata. 
 

Bersamaan dengan masa Palguna,  
selamatannya bergantinya (kitab suci) Weda, 
lengkap dengan segala sesuatunya peraturan,  
dikendurikan prajurit punggawa,  
sesudah selesai kenduri,  
patih Tambakbaya menyembah,  
memberi tahu raja Ajipamasa. 
 
Makna: Menggambarkan waktu dan suasana 
(ketika kenduri) 

12 Pukulun ing wau ratri, 
wonten pandhita dhatengan, 
tinakenan pangakene, 
saking Herbagi wasta, 
sang Wiku Reswarengga, 
kaprenah arine tuhu, 
dening sang Brahmana 
Nirma. 

Pukulun ing wau ratri,  
wonten pandhita dhatengan,  
tinakenan pangakene,  
saking Herbagi wasta,  
sang Wiku Reswarengga,  
kaprenah arine tuhu,  
dening sang Brahmana Nirma. 
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 Tuanku tadi malam,  
ada pendeta datang,  
sesudah ditanya pengakuannya,  
(dia) dari (negara) Herbagi namanya,  
sang Wiku Reswarengga,  
tepatnya adiknya benar,  
oleh sang Brahmana Nirma. 
 
Makna: Menggambarkan sebuah pemberitahuan 

13 Nuhun sowan ing ngarsa ji, 
manawi pareng kalilan, 
sedya panggih lan kadange, 
prabu kadgadeng wardaya, 
wus kinen nimbalanana, 
lumaksana kang tinuduh, 
wangsul angirid dhatengan. 
 

Nuhun sowan ing ngarsa ji,  
manawi pareng kalilan,  
sedya panggih lan kadange,  
prabu kadgadeng wardaya,  
wus kinen nimbalanana,  
lumaksana kang tinuduh,  
wangsul angirid dhatengan. 
 

Minta datang/bertemu di hadapan (Raja 
Ajipamasa),  
jika boleh diizinkan,  
berniat bertemu dengan saudaranya (Brahmana 
Nirma),  
prabu terdorong hati,  
sudah diperintah memanggil,  
dilaksanakan yang diperintahkan,  
lalu pulang mengajak (wiku reswarengga) datang. 
 
Makna: Menggambarkan harapan dan kepatuhan 
terhadap suatu perintah 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praptaning ngabyantara ji, 
kinen kapara pareka, 
lan pasilane kadange, 
wotsari kang dhinawuhan, 
sampun lenggah satata, 
prenah badhe kiwanipun, 
Bagawan Nirmalocana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praptaning ngabyantara ji,  
kinen kapara pareka,  
lan pasilane kadange,  
wotsari kang dhinawuhan,  
sampun lenggah satata,  
prenah badhe kiwanipun,  
Bagawan Nirmalocana. 
 

Tiba  dihadapannya ratu (Ajipamasa),  
diperintah datang di/ke kraton,  
dan duduk sila  dengan saudaranya,  
menyembah yang diperintahkan,  
sudah duduk teratur,  
tempatnya akan di kirinya,  
Bagawan Nirmalocana. 
 



89 
 

15 Mabukuh denira linggih, 
sinambrama ing pambagya, 
anuhun sewu ature, 
saking pangestu narendra, 
raharjeng sangkan paran, 
mangkya pangandika prabu, 
andangu perluning karya. 
 
 

Mabukuh denira linggih,  
sinambrama ing pambagya,  
anuhun sewu ature,  
saking pangestu narendra,  
raharjeng sangkan paran,  
mangkya pangandika prabu,  
andangu perluning karya. 
 

Resi Reswarengga duduk dengan menundukkan 
kepala,  
menyembah lalu memita maaf,  
dan berterimakasih karena berkat doa dari raja, 
dapat selamat sampai tujuan.  
begitu perkataan prabu (Wiku Reswarengga), 
ditanya seperlunya saja. 
 
Makna: Menggambarkan sikap hormat kepada 
orang yang dihormati 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

Wotsari aturira ris, 
sang pandhita Reswarengga, 
pukulun makaten wite, 
pun kakang Niwmalocana, 
denya tilar nagara, 
kaetang sampun nem taun, 
ulun kantun tengga praja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datan wonten kawis-kawis, 
amung saweg sapunika, 
ing pitung wulan malethek, 
kambah dening pringgalaya, 
dipangga ewon leksan, 
angririsik tanem tuwuh, 
marawaseng rajakaya. 
 

Wotsari aturira ris,  
sang pandhita Reswarengga,  
pukulun makaten wite,  
pun kakang Niwmalocana,  
denya tilar nagara,  
kaetang sampun nem taun,  
ulun kantun tengga praja. 
 
Sang pandeta Reswarengga,  
menyembah/ memberi hormat lalu berkata pelan, 
gusti tuanku begini awalnya,  
si kakak Nirmalocana,  
sudah meninggalkan negara (Herbangi),  
terhitung sudah enam tahun,  
saya hanya/ tinggal menunggu kraton. 
 
Datan wonten kawis-kawis,  
amung saweg sapunika,  
ing pitung wulan malethek,  
kambah dening pringgalaya,  
dipangga ewon leksan,  
angririsik tanem tuwuh,  
marawaseng rajakaya. 
 
Tidak ada masalah-masalah,  
hanya lagi sekarang,  
tujuh bulan yang lalu,  
terkena oleh bencana,  
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datangnya gajah berpuluh-puluh ribu,  
merusak tanaman yang tumbuh,  
dan membunuh hewan ternak. 
 
Makna: menggambarkan bencana yang melanda 
sebuah negara 

18 Tiyang sapraja angisis, 
samya ngili sowang-sowang, 
ingsun met siliban angles, 
ngungsi tanah ing ngamanca, 
tansah mursiteng karsa, 
parmaning dewa dhumawuh, 
wonten swara kapiyarsa. 
 

Tiyang sapraja angisis,  
samya ngili sowang-sowang, 
ingsun met siliban angles,  
ngungsi tanah ing ngamanca,  
tansah mursiteng karsa,  
parmaning dewa dhumawuh,  
wonten swara kapiyarsa. 
 
Orang sekraton lari,  
pada pergi mengungsi masing-masing,  
saya mendapat mimpi untuk pergi,  
mengungsi ke tanah di luar wilayah negara 
(kraton),  
dengan berbicara keingian,  
kemurahan/ belas kasih  dewa menyuruh,  
ada suara terdengar. 
 
Makna: Selain berusaha kita juga jangan pernah 
lupa memohon kepada Tuhan agar mendapatkan 
petunjuk. 

19 Sira linggara tumuli, 
marang tanah Nungswa 
Jawa, 
njunjuga aneng ngarsane, 
Prabu Kusumawicitra, 
ing Pengging Witaradya, 
aneng kono kakangamu, 
si Resi Nirmalocana. 
 

Sira linggara tumuli,  
marang tanah  Nungswa Jawa,  
njunjuga aneng ngarsane,  
Prabu Kusumawicitra,  
ing Pengging Witaradya,  
aneng kono kakangamu,  
si Resi Nirmalocana. 
 
Kamu pergilah secepatnya,  
ke tanah pulau Jawa,  
lalu langsung ke hadapannya,  
Prabu Kusumawicitra,  
di Pengging Witaradya,  
ada di sana kakakmu,  
si resi Nirmalocana. 
 
Makna: Menggambarkan suatu petunjuk dari 
Tuhan yang sebaiknya kita laksanakan karena 
petunjuk itu akan menyelamatkan kita. 
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20 Tutura rusaking nagri, 
wekasane umatura, 
marang sang ratu ing kono, 
minta kang mangka sarana, 
sirnaning liman arda, 
amung ratu ing Matahun, 
sang Prabu Jayasusena. 
 
 

Tutura rusaking nagri,  
wekasane umatura,  
marang sang ratu ing kono,  
minta kang mangka sarana,  
sirnaning liman arda,  
amung ratu ing Matahun,  
sang Prabu Jayasusena. 
 
Ceritakan kerusakan negara (Herbangi),  
pesannya bicaralah,  
kepada sang ratu di sana,  
minta yang dapat dipakai cara,  
untuk membuat hilangnya kemurkaan gajah, 
hanya ratu di Matahun,  
sang Prabu Jayasusena. 
 
Makna: Menggambarkan kerusakan sebuah negara 
yang porak-poranda karena suatu bencana. 

21 Lawan putra nateng 
Pengging, 
aran Raden Citrasena, 
bala bacingah kanthine, 
makaten ujaring swara, 
amba sumanggeng karsa, 
narendra miyarsa ngungun, 
miwah sang Bagawan Nirma. 
 

Lawan putra nateng Pengging,  
aran Raden Citrasena,  
bala bacingah kanthine,  
makaten ujaring swara,  
amba sumanggeng karsa,  
narendra miyarsa ngungun,  
miwah sang Bagawan Nirma. 
 
Dan putra raja di Pengging,  
namanya Raden Citrasena,  
dengan kekuatan keduanya lah yang dapat 
membantu,  
begitu kata suara,  
aku menuruti kemauan,  
raja mendengar tertegun,  
dengan sang Bagawan Nirma.  
 
Makna: menggambarkan kekaguman  

22 Kampiteng tyas esmu tistis, 
dahat denira nalangsa, 
rumangsa antuk weweleh, 
tilar nagara nem warsa, 
wekasan nuwun lilah, 
karsa mantuka rumuhun, 
lawan arine kewala. 
 

Kampiteng tyas esmu tistis,  
dahat denira nalangsa,  
rumangsa antuk weweleh,  
tilar nagara nem warsa,  
wekasan nuwun lilah,  
karsa mantuka rumuhun,  
lawan arine kewala. 
 

Kekhawatiran hati terlihat seperti sedih,  
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dia sangat bersedih,  
merasa mendapatkan kesalahan,  
meninggalkan negara enam tahun,  
akhirnya meminta ijin,  
mau pulanglah dahulu,  
dengan adiknya saja. 
 
Makna: Menggambarkan rasa bersalah yang 
mendalam  

23 Prabu datan nayogyani, 
kinen anyarantosena, 
samektaning kang babanton, 
yogya sesarengan lampah, 
anunggil sabaita, 
sampung kongsi numpak 
kenyut, 
kendel sang Brahmana 
Nirma. 
 

Prabu datan nayogyani,  
kinen anyarantosena,  
samektaning kang babanton,  
yogya sesarengan lampah,  
anunggil sabaita,  
sampung kongsi numpak kenyut,  
 
kendel sang Brahmana Nirma. 
 

Prabu (Ajipamasa) tidak mengijinkan,  
disuruh bersabar dahulu,  
menunggu disiapkannya bantuan,  
sebaiknya bersamaan langkah,  
menjadi satu perahu,  
sudah sampai naik dihentikan,  
berhenti sang Brahmana Nirma. 
 
Makna: Menggambarkan kebersamaan akan lebih 
kuat dibandingkan sendiri. 

24 Angestokaken karsa ji, 
boya ing antara dina, 
patih dhinawuhan mangke, 
kinen mamatah punggawa, 
kang samya prawireng prang,
bakal umiringa iku, 
panglurunge narpatmaja. 
 

Angestokaken karsa ji,  
boya ing antara dina,  
patih dhinawuhan mangke,  
kinen mamatah punggawa,  
kang samya prawireng prang,  
bakal umiringa iku,  
panglurunge narpatmaja. 
 
Menjalankan keinginannya Ajipamasa,  
tidak ada beberapa hari, 
 patih diperintahkan nanti,  
disuruh menyiapkan punggawa,  
yang semua perwira perang,  
akan diiringi itu,  
serangannya anak raja raden Citrasena 
 
Makna: Menggambarkan persiapan perang 



93 
 

25 Sarta nuduh kang tinuding, 
maring Matahun nagara, 
mundhi srat wewran wiraos, 
lumaksana lelancaran, 
amung sadina prapta, 
panggih lan nateng Matahun, 
kang nawala wus katampan. 
 

Sarta nuduh kang tinuding,  
maring Matahun nagara,  
mundhi srat wewran wiraos,  
lumaksana lelancaran,  
amung sadina prapta,  
panggih lan nateng Matahun,  
kang nawala wus katampan. 
 
Serta menunjuk yang ditunjuk/tertunjuk,  
datang ke negara Matahun,  
mengirim surat kepada seseorang merasa, 
terlaksana dengan lancar,  
hanya sehari tiba,  
bertemu dengan ratu di Matahun,  
surat sudah diterima. 
 
Makna: Menggambarkan amanah dalam 
menjalankan perintah 

26 Kadhadha raosing tulis, 
kampiteng tyas esmu suka, 
muwus pribadi wiyose, 
la dalah bakalan amprang, 
tandhing kalawan gajah, 
begja kewala ing mbesuk, 
yen menang amboyong denta. 
 
 

Kadhadha raosing tulis,  
kampiteng tyas esmu suka,  
muwus pribadi wiyose,  
la dalah bakalan amprang,  
tandhing kalawan gajah,  
begja kewala ing mbesuk,  
yen menang amboyong denta. 
 
Menyentuh rasanya tulis,  
kekhawatiran hati bercampur bahagia,  
bicara pribadi mulanya,  
lha dalah akan perang,  
bertanding dengan gajah,  
beruntung semua besok,  
jika menang membawa gading. 
 
Makna: Menggambarkan keberuntungan jika 
mendapatkan kemenangan 

27 Menawa kalah tan isin, 
ujer tandhinge apitan, 
kacek dhuwur kacek gedhe, 
gumer kang samya miyarsa, 
nulya mamatah wadya, 
kang pantes milu anglurug, 
lan kang pancen jaga praja. 
 

Menawa kalah tan isin,  
ujer tandhinge apitan,  
kacek dhuwur kacek gedhe,  
gumer kang samya miyarsa,  
nulya mamatah wadya,  
kang pantes milu anglurug,  
lan kang pancen jaga praja. 
 
Jika kalah tidak akan malu,  
karena perangnya melawan yang besarnya berlipat 
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dua,  
lebih tinggi dan  lebih besar,  
gemuruh yang pada terdengar,  
secepatnya menyiapkan prajurit,  
yang pantas ikut menyerang,  
dan yang sisanya menjaga negara. 
 
Makna: Menggambarkan kekalahan itu bukan 
sesuatu yang memalukan  

28 Ing antara dina mangkin, 
saha wadyabala kuswa, 
samya gegancangan kabeh, 
prapteng Pengging rerem 
samya, 
ing pakuwon priyangga, 
enjang marak sang aprabu, 
sinambrameng parikrama. 
 

Ing antara dina mangkin,  
saha wadyabala kuswa,  
samya gegancangan kabeh,  
prapteng Pengging rerem samya,  
ing pakuwon priyangga,  
enjang marak sang aprabu,  
sinambrameng parikrama. 
 
Pada beberapa hari nanti,  
dan prajurit perang di berkumpul,  
pada cepat-cepat semua,  
tiba di Pengging pada berhenti,  
di peristirahatan sendiri,  
besok menghadap sang prabu,  
memberi hormat dengan tata krama. 
 
Makna: Menggambarkan suasana ramai karena 
berkumpulnya semua prajurit perang 

29 Keparengan gandarwaji, 
aneng ngabyantara nata, 
arsa dinuta ing mangke, 
kinen minta bebantonan, 
maring Krendhawahana, 
kawrat weweling sadarum, 
nembah mesat angambara. 
 
 

Keparengan gandarwaji,  
aneng ngabyantara nata,  
arsa dinuta ing mangke,  
kinen minta bebantonan,  
maring Krendhawahana,  
kawrat weweling sadarum,  
nembah mesat angambara. 
 
Diperbolehkan raksasa perempuan,  
ada di hadapannya ratu,  
akan mengutus nanti,  
disuruh meminta bantuan,  
kepada Krendhawahana,  
berisi pesan semua,  
menyembah lalu terbang ke awang-awang. 
 
Makna: Menggambarkan cekatan dalam 
melaksanakan perintah  
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30 Prapteng Setragandamayi, 
panggih lan Raja Bahlika, 
laju kewala keride, 
marek maring ngarsanira, 
sang Bathari Srikala, 
dinangu ing karya matur, 
salir welinging narendra. 
 

Prapteng Setragandamayi,  
panggih lan Raja Bahlika,  
laju kewala keride,  
marek maring ngarsanira,  
sang Bathari Srikala,  
dinangu ing karya matur,  
salir welinging narendra. 
 

Setelah tiba di Setragandamayi,  
bertemu dengan Raja Bahlika,  
lalu semua ikut masuk,  
mendekat ke hadapannya,  
sang Bathari Srikala,  
ditanya keperluan bicara,  
semua pesannya raja Ajipamasa. 
 
Makna: Menggambarkan penyampaian pesan  

31 Manawi prajeng Herbangi, 
mangkya kambah ing babaya, 
liman arda leksan ewon, 
samya ngrisak tutuwuhan, 
marwaseng rajakaya, 
wisma lit-alit linebur, 
titiyangipun puyengan. 
 
 

Manawi prajeng Herbagi,  
mangkya kambah ing babaya,  
liman arda leksan ewon,  
samya ngrisak tutuwuhan,  
marwaseng rajakaya,  
wisma lit-alit linebur,  
titiyangipun puyengan. 
 
Bahwa negara di Herbagi,  
sekarang mendapat/ terkena bahaya,  
oleh kemurkaan gajah berpuluh-puluh ribu,  
merusak tanaman,  
membunuh hewan ternak,  
dan rumah kecil-kecil hancur,  
orang-orangnya pun bingung. 
 
Makna: Menggambarkan kegundahan hati rakyat 
yang sedang menghadapi sebuah bencana. 

32 Sowang-sowang samya ngili, 
sang dwijendra 
Reswarengga, 
kasangsaya met pangungsen, 
antuk parmaning jawata, 
wonten swara kapyarsa, 
kinen aminta pitulung, 
dhateng ratu Tanah Jawa. 
 

Sowang-sowang samya ngili,  
sang dwijendra Reswarengga,  
kasangsaya met pangungsen,  
antuk parmaning jawata,  
wonten swara kapyarsa,  
kinen aminta pitulung,  
dhateng ratu Tanah Jawa. 
 

Masing-masing pada mengungsi,  
sang Resi Reswarengga,  
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kesedihan mencari pengungsian,  
lalu mendapat belas kasihan dewa,  
ada suara terdengar,  
disuruh meminta bantuan,  
kepada ratu Tanah Jawa. 
 
Makna: Menggambarkan petunjuk dari Tuhan  

33 Kang supados den paringi, 
babantu saking paduka, 
para raksasa kinaot, 
jer sampun kasumbageng rat, 
saktining wadya ditya, 
datanpa lawan satuhu, 
wit pangestu Jeng Bathara. 
 

Kang supados den paringi,  
babantu saking paduka,  
para raksasa kinaot,  
jer sampun kasumbageng rat,  
saktining wadya ditya,  
datanpa lawan satuhu,  
wit pangestu Jeng Bathara. 
 

Yang supaya diberi,  
bantuan dari paduka Bahlika,  
para raksasa yang kuat,  
memang sudah terkenal di dunia,  
kesaktian prajurit raksasa,  
kuterima dengan kenyataan,  
dengan restu Kanjeng Dewa. 
 
Makna: Menggambarkan sebuah pujian 

34 Bathari Kalayuwati, 
gumujeng sarwi ngendika, 
lah Karawu sira kuwe, 
bisa met maladi prana, 
yekti mangsa selaka, 
ingsun pinintan babantu, 
semangsa-mangsa kewala. 
 

Bathari Kalayuwati,  
gumujeng sarwi ngendikal 
lah Karawu sira kuwe,  
bisa met maladi prana,  
yekti mangsa selaka,  
ingsun pinintan babantu,  
semangsa-mangsa kewala. 
 
Bathari Kaluyawati,  
senyum serta berkata,  
lah Karawu kamu itu,  
bisa mencari membaranya hati,  
nyata/ sungguh masa selaka,  
aku memberikan bantuan,  
sewaktu-waktu saja. 
 
Makna: Menggambarkan kesediaan hati untuk 
memberikan sebuah bantuan  

35 Mbesuk angkate wadya ji, 
lamun wus tumekeng paran, 
ingsun susuli babanton, 

Mbesuk angkate wadya ji,  
lamun wus tumekeng paran,  
ingsun susuli babanton,  
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para prawira raksasa, 
kang padha widigdaya, 
sukeng tyas raja karawu, 
wotsari pamit kalilan.  
 

para prawira raksasa,  
kang padha widigdaya,  
sukeng tyas raja karawu,  
wotsari pamit kalilan. 
 
Besok pemberangkatannya prajurit raja, 
 jika sudah tiba di tempat,  
aku mengirim bantuan,  
para perwira raksasa,  
yang hebat,  
bersuka hati Sang Karawu,  
menyembah lalu meminta pamit setelah diijinkan.  
 
Makna: Menggambarkan sebuah janji untuk 
memberikan bantuan 

36 Saptapratanira ing ngarsi, 
matur solahing dinuta, 
kang dadya patembayane, 
Dewi Yuwati punika, 
prabu sukeng wardaya, 
laju undhang-undhang 
dhawuh, 
samaptaning ngadilaga. 
 
 

Saptapratanira ing ngarsi,  
matur solahing dinuta,  
kang dadya patembayane,  
Dewi Yuwati punika,  
prabu sukeng wardaya,  
laju undhang-undhang dhawuh,  
 
samaptaning ngadilaga. 
 
Sudilah kamu dihadapan raja Ajipamasa,  
melapor perilakunya utusan,  
yang menjadi janjinya,  
Dewi Yuwati itu,  
prabu bersuka hati,  
lalu memerintahkan,  
mempersiapkan peperangan. 
 
Makna: Menggambarkan kegembiraan hati kerena 
keinginannya tersampaikan.  

37 Kinen tata-tata sami, 
sajroning mangsa Wisaka, 
badhe budhalira kabeh. 
warata undhang narendra, 
dupi antara prapta, 
mangsa Wisaka ing dangu, 
pepak sagunging punggawa. 
 

Kinen tata-tata sami,  
sajroning mangsa Wisaka,  
badhe budhalira kabeh.  
warata undhang narendra,  
dupi antara prapta,  
mangsa Wisaka ing dangu,  
pepak sagunging punggawa. 
 
Disuruh pada bersiap-siap,  
selama masa Wisaka,  
akan berangkatlah semua,  
merata perintah raja,  
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setelah beberapa hari tibalah,  
masa Wisaka yang lama,  
lengkap seluruh prajurit perang.  
 
Makna: Menggambarkan waktu  

38 Kabeh tinimbalan nuli, 
biniseka sowang-sowang, 
kang bakal lumaksaning don, 
wuwuh sudira daraka, 
saking sukaning driya, 
angajab enggala pupuh, 
tan mungkur tandhing 
punggawa. 
 
 

Kabeh tinimbalan nuli,  
biniseka sowang-sowang,  
kang bakal lumaksaning don,  
wuwuh sudira daraka,  
saking sukaning driya,  
angajab enggala pupuh,  
tan mungkur tandhing punggawa. 
 
Semua prajurit lalu dipanggil,  
diatur kepangkatannya masing-masing,  
yang akan melaksanakan tempat tujuan,  
tambah kukuh berani,  
sangat bersuka hati,  
berharap segeralah perang,  
tak mundur perang prajurit.  
  
Makna: Menggambarkan ketekatan hati untuk 
berjuang sekuat tenaga. 

 

b) Tembang Macapat Pupuh Asmaradana 2 

Tabel 5.2 
Tembang Macapat Pupuh Asmaradana 2 

1 Luwar denira sasanti, 
gandarwaraja samana, 
dhinawuhan patraping reh, 
kya patih kinen mamatah, 
kang samya karuwatan, 
sinalin panganggenipun, 
anut kalairanira. 
 

Luwar denira sasanti,  
gandarwaraja samana,  
dhinawuhan patraping reh,  
kya patih kinen mamatah,  
kang samya karuwatan,  
sinalin panganggenipun,  
anut kalairanira. 
 
Di luar ada kalanya kamu memuji,  
raja gandarwa/ raksasa ketika itu,  
diperintahkan menyiapkan perlengkapan,  
kyai (sebutan orang tua yang dihormati) patih 
disuruh mengumpulkan yang akan diruwat,  
berganti pakaiannya,  
sesuai kelahirannya. 
 
Makna: Menggambarkan suasana sebelum 
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diadakannya acara ruwatan. 
2 Metu legi sarwa putih, 

lair Pahing sarwa jenar, 
sarwa abang kang mijil Pon, 
lair Wage sarwa kresna, 
Kaliwon wilis samya, 
tinata sajuru-juru, 
ngumpul golongan priyangga. 
 

Metu legi sarwa putih,  
lair Pahing sarwa jenar,  
sarwa abang kang mijil Pon,  
lair Wage sarwa kresna,  
Kaliwon wilis samya, inata sajuru-juru,  
ngumpul golongan priyangga. 
 

Keluar Legi (diberi pakaian) serba putih, lahir 
Pahing serba kuning,  
serba merah yang keluar/ lahir Pon,  
lair Wage serba hitam,  
(lahir) Kliwon hijau sama, 
(lalu) diatur berkelompok-kelompok, berkumpul 
golongan masing-masing. 
 
Makna: Menggambarkan perbedaan atau 
kelompok anak-anak dilihat dari hari 
kelahirannya. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Rare kadhana-kadhini, 
dhampit kembang timbang 
pasang, 
pancuran kapit sendhange, 
myang sendhang kapit 
pancuran, 
padangan lan pipilan, 
gondhang kasih saka 
panggung, 
golong manggon sosowangan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kang ijen mung pribadi, 
ontang-anting julung 
sungsang, 
jempina tiba ukure, 

Rare kadhana-kadhini,  
dhampit kembang timbang pasang,  
pancuran kapit sendhange,  
myang sendhang kapit pancuran,  
padangan lan pipilan,  
gondhang kasih saka panggung,  
golong manggon sosowangan. 
 
Anak kedhana-kedhini (dua bersaudara laki-laki 
dan perempuan), dhampit (dua bersaudara laki-
laki dan perempuan yang lahirnya bersamaan) 
kembang timbang pasang (dua bersaudara 
perempuan semua), pancuran kapit sendhange 
(tiga bersaudara perempuan, laki-laki, 
perempuan), dan sendhang kapit pancuran (tiga 
bersaudara laki-laki, perempuan, laki-laki),  
padangan (lima bersaudara perempuannya satu), 
dan pipilan (lima bersaudara laki-lakinya satu),  
gondhang kasih (dua bersaudara berbeda warna 
kulitnya), saka panggung, digolongkan masing-
masing. 
 
Kang ijen mung pribadi,  
ontang-anting julung sungsang,  
jempina tiba ukure,  
buntel wujil buju dhangkak,  
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buntel wujil buju dhangkak, 
jinajar lalajuran, 
gandarwaraja Karawu, 
lekas matrap pangruwatan. 
 

jinajar lalajuran,  
gandarwaraja Karawu,  
lekas matrap pangruwatan. 
 
Yang sendiri hanya pribadi,  
ontang-anting, (satu anak laki-laki),  
julung sungsang (anak yang lahir ketika siang 
hari/ ketika matahari tepat di tengah),  
jempina (anak yang lahir belum waktunya/ 
premature) tiba ukure (anak ketika lahir ususnya 
melilit leher),  
buntel wujil (anak cebol), buju dhangkak (anak 
yang lehernya pendek),  
berjajar berderet-deret,  
raja gandarwa Karawu,  
mulai melakukan pengruwatan. 
 
Makna: Menggambarkan sebutan anak menurut 
kelahirannya. 

5 Embun-bunan den tiyupi, 
nulya sami siniraman, 
ing tirta suganda kabeh, 
kumkuman sekar setaman, 
kang kinarya kosokan, 
sela muksala puniku, 
wungkal kadadean wreksa. 
 

Embun-bunan den tiyupi,  
nulya sami siniraman,  
ing tirta suganda kabeh,  
kumkuman sekar setaman,  
kang kinarya kosokan,  
sela muksala puniku,  
wungkal kadadean wreksa. 
 

Ubun-ubun anak-anak ditiupi,  
lalu mereka disiram,  
air wangi semua,  
rendaman bunga setaman,   
yang digunakan menggosok, 
yaitu batu muksala,  
pengasah yang terbuat dari kayu.  
 
Makna: Menggambarkan suasana peruwatan 
untuk mensucikan badan anak (yang akan 
diruwat)  

6 Kang makasih amawa ciri, 
puweran coraking serat, 
sela muksala namane, 
yekti agung sawabira, 
wusnya resik sadaya, 
sinalin panganggenipun, 
pasatan wastra di mulya. 

Kang makasih amawa ciri,  
puweran coraking serat,  
sela muksala namane,  
yekti agung sawabira,  
wusnya resik sadaya,  
sinalin panganggenipun,  
pasatan wastra di mulya. 
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Yang masih membawa ciri,  
guratan lingkaran  coraknya,  
namanya batu muksala,  
jelas besar manfaatnya,  
sesudah (tubuh anak-anak) bersih  semua, diganti 
pakaiannya,  
basahan pakaian yang indah. 
 
Makna: Menggambarkan sesuatu yang besar 
manfaatnya 

7 Rambut samya den papali, 
tinugelan kang kanaka, 
badan binorehan kabeh, 
kang babahan hawa sanga, 
kasepan ing dudupa, 
kinen anyipta sadarum, 
nuwun aksamaning dewa. 
 

Rambut samya den papali,  
tinugelan kang kanaka,  
badan binorehan kabeh,  
kang babahan hawa sanga,  
kasepan ing dudupa,  
kinen anyipta sadarum,  
nuwun aksamaning dewa. 
 
Rambut mereka dipotong,  
juga dipotong kukunya,  
badan diolesi wewangian semua,  
yang sembilan lubang nafsu,  
ditiupkan asap dupa,  
disuruh memohon dalam hati,  
minta ampunannya dewa. 
 
Makna: Menggambarkan permohonan kepada 
Tuhan agar mendapatkan ampunan-Nya. 

8 Sampurnanireng pangrukti, 
kabeh kang samya rinuwat, 
kerid maring ngarsa katong, 
dhinawuhan pangandika, 
mangkya wus padha mentas, 
sirna papa sangsaramu, kari 
rahayu kewala. 
 

Sampurnanireng pangrukti,  
kabeh kang samya rinuwat,  
kerid maring ngarsa katong,  
dhinawuhan pangandika,  
mangkya wus padha mentas,  
sirna papa sangsaramu,  
kari rahayu kewala. 
 
Setelah sempurnanya acara ruwatan,  
semua yang pada diruwat,  
diajak ke hadapan raja Ajipamasa,  
diperintahkan berbicara,  
sekarang sudah pada terbebas,  
hilang papa sengsara,  
tinggal keselamatan saja. 
 
Makna: Menggambarkan terbebasnya dari 
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kesengsaraan  
9 Yogya mituhua sami, 

ing warah pepemutingwang, 
aywa ana nglirwakake, 
mangkya padha merenana, 
anerak ila-ila, 
kang kalebu dadi petung, 
sangkaning papa sangsara. 
 

Yogya mituhua sami,  
ing warah pepemutingwang,  
aywa ana nglirwakake,  
mangkya padha merenana,  
anerak ila-ila,  
kang kalebu dadi petung,  
sangkaning papa sangsara. 
 

Semoga kalian mentaati,  
pada nasihatku,  
jangan ada yang tidak memperhatikan,  
sekarang pada hentikanlah,  
melanggar hal-hal yang dianggap tabu,  
yang termasuk hitungan,  
asalnya papa sengsara. 
 
Makna: harapan untuk mentaati nasihat agar 
menghentikan kebiasaan buruk. 

10 Sira wus padha nemahi, 
rahayune mangkya ruwat, 
lakonana salawase, 
mangan kanthi anarima, 
turu eling kewala, 
wiwita ing tengah dalu, 
tangi saben bangun enjang. 
 

Sira wus padha nemahi,  
rahayune mangkya ruwat,  
lakonana salawase,  
mangan kanthi anarima,  
turu eling kewala,  
wiwita ing tengah dalu,  
tangi saben bangun enjang. 
 
Kamu sudah pada melaksanakan (ruwatan),  
selamatlah sekarang sudah diruwat,  
lakukanlah selamanya,  
makan dengan menerima,  
tidur ingat saja,  
mulailah di tengah malam,  
dan bangun setiap menjelang pagi. 
 
Makna: Menggambarkan jika kita harus 
menerima  apapun yang diberikan Allah kepada 
kita 

11 Ambisu myang ngampet runtik, 
nalangsa maring bathara, 
minta aksama dosane, 
laju tumameng patirtan, 
adus kungkuman sekar, 
den resik badan sakojur, 
nulya nganggo ganda wida. 

Ambisu myang ngampet runtik,  
nalangsa maring bathara,  
minta aksama dosane,  
laju tumameng patirtan,  
adus kungkuman sekar,  
den resik badan sakojur,  
nulya nganggo ganda wida. 
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Membisu dan kendalikan nafsu,  
pasrahlah kepada Tuhan,  
memohon ampunan dosanya,  
lalu pergi ke perairan,  
mandi rendaman bunga,  
dibersihkan sekujur tubuh, 
 menggunakan wewangian. 
 
Makna: Menggambarkan jika kita tidak boleh 
berbicara hal yang buruk. 

12 Adudupa ratus wangi, 
kasuapaken ing jaja, 
amung saantara bae, 
nuli mijil saking wisma, 
lumaku jaga-jaga, 
yen reren mandenga den wruh, 
wimbaning hyang bagaskara. 
 

Adudupa ratus wangi,  
kasuapaken ing jaja,  
amung saantara bae,  
nuli mijil saking wisma,  
umaku jaga-jaga,  
yen reren mandenga den wruh,  
wimbaning hyang bagaskara. 
 

Pedupaan ratus harum,  
letakanlah di dada,  
tetapi hanya sekedarnya/secukupnya saja,  
jika keluar dari rumah,  
berjalan waspada,  
jika istirahat berhentilah lihatlah,  
keluarnya dewa matahari. 
 
Makna: Menggambarkan jika kita harus 
bersyukur akan ciptaan Allah yang begitu indah 
dan tak ada yang menandingi 

13 Ing kono sira wus keni, 
medhar wuwus sawatara, 
arina mangan myang ngombe, 
anambut sabarang karya, 
bangsa pangupajiwa, 
den taberi met pakantuk, 
den atiti petangira. 
 

Ing kono sira wus keni,  
medhar wuwus sawatara,  
arina mangan myang ngombe,  
anambut sabarang karya,  
bangsa pangupajiwa,  
den taberi met pakantuk,  
den atiti petangira. 
 
Di situ kamu sudah boleh,  
bicara atau bercakap-cakap sebentar,  
siang hari makan dan minum,  
melakukan apa saja pekerjaan,  
mendapatkan rejeki,  
rajinlah mencari pendapatan,  
hati-hati dalam perhitungan kamu. 
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Makna: Menggambarkan jika kita harus rajin 
bekerja untuk mencukupi kebutuhan kita. 

14 Telas wawarah narpati, 
kang liningan awotsekar, 
sedya ngestokaken kabeh, 
kya patih atur uninga, 
wonten wadya panekar, 
wawan wuwus rebat unggul, 
samya minggah ing pradatan. 
 

Telas wawarah narpati,  
kang liningan awotsekar,  
sedya ngestokaken kabeh,  
kya patih atur uninga,  
wonten wadya panekar,  
wawan wuwus rebat unggul,  
samya minggah ing pradatan. 
 
Setelah habis nasihat raja Ajipamasa,  
berbaris menyembah,  
bersedia mentaati semua,  
kyai patih menyampaikan berita,  
ada prajurit pelaksana,  
berdebat rebut keunggulan,  
pada naik ke pengadilan. 
 
Makna: Menggambarkan perselisihan karena 
perbedaan pendapat. 

15 Pun Wiraksa kang satunggil, 
kaliyan pun Sulaksana, 
kang dados witing padudon, 
pun Wiraksa ararasan, 
utamaning manungsa, 
saking tataki satuhu, 
katarima kang parasdya. 
 

Pun Wiraksa kang satunggil,  
kaliyan pun Sulaksana,  
kang dados witing padudon,  
pun Wiraksa ararasan,  
utamaning manungsa,  
saking tataki satuhu,  
katarima kang parasdya. 
 
Wiraksa yang satu,  
dengan si Sulaksana,  
yang menjadi mulanya pertengkaran,  
si Wiraksa berpendapat,  
bahwa utamanya manusia,  
yaitu dari berprihatin sungguh,  
diterima apa yang menjadi harapan. 
 
Makna: Menggambarkan keutamaan manusia 
adalah gemar berprihatin 

16 Ing ngagesang yen asepi, 
tataki sakadarira, 
tanpa tuwas wekasane, 
wuwus makaten kapyarsa, 
dhateng pun Sulaksana, 
sanalika teka rengu, 
mungal alin-alining tyas. 

Ing ngagesang yen asepi,  
tataki sakadarira,  
tanpa tuwas wekasane,  
wuwus makaten kapyarsa,  
dhateng pun Sulaksana,  
sanalika teka rengu,  
mungal alin-alining tyas. 
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Di kehidupan yang sepi,  
berprihatin sekedarnya,  
tanpa hasil akhirnya,  
ucapan begitu yang terdengar,  
oleh si Sulaksana,  
seketika datang tersinggung,  
lalu berkata prihatin-prihatinnya hati. 
 
Makna: Menggambarkan sepinya kehidupan 
tanpa berprihatin, kita akan rugi pada akhirnya  

17 Anggung muwus mimirengi, 
kauripaning manungsa, 
kang luwih utama dhewe, 
mung taberi barang karya, 
kadadeyaning wuntat, 
katekan sakarepipun, 
dene datan kukurungan. 
 
 

Anggung muwus mimirengi,  
kauripaning manungsa,  
kang luwih utama dhewe,  
mung taberi barang karya,  
kadadeyaning wuntat,  
katekan sakarepipun,  
dene datan kukurungan. 
 
Sulaksana lalu berkata agar didengarkan, 
kehiduannya manusia,  
yang lebih utama sendiri,  
yaitu hanya rajin bekerja,  
kejadiannya di belakang,  
kesampaian keinginannya,  
sebab tidak kekurangan. 
 
Makna: Menggambarkan hidup manusia itu 
paling utama adalah yang rajin bekerja 

18 Lamun sungkanan taberi, 
lumuh panggawe istiyar, 
kasebut wong kabesturon, 
tanpa budi kurang nalar, 
kalebu nistha dama, 
nganiaya badanipun, 
tarkadhang nora widada. 
 

Lamun sungkanan taberi,  
lumuh panggawe istiyar,  
kasebut wong kabesturon,  
tanpa budi kurang nalar,  
kalebu nistha dama,  
nganiaya badanipun,  
tarkadhang nora widada. 
 
Jika malas bekerja,  
malas bekerja berusaha,  
disebut orang merugi,  
tanpa budi kurang pikir,  
termasuk nista nista,  
seperti menganiaya badannya,  
terkadang tidak selamat. 
 
Makna: Menggambarkan bahwa kemalasan 
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bekerja diibaratkan seperti tidak mempunyai 
budi dan kurang berpikir 

19 Pun Wiraksa amiyarsi, 
wuwus makaten kabangan, 
wekasan dados padudon, 
tinengahan ing watara, 
dhumateng para jaksa, 
met saking pirukun patut, 
panataning karampungan. 
 

Pun Wiraksa amiyarsi,  
wuwus makaten kabangan,  
wekasan dados padudon,  
tinengahan ing watara,  
dhumateng para jaksa,  
met saking pirukun patut,  
panataning karampungan. 
 
Sudah Wiraksa mendengar,  
bicara begitu lalu naik darah,  
akhirnya menjadi pertengkaran,  
ditengahi sementara,  
oleh para jaksa,  
berusaha dari rukun kembali,  
caranya agar terselesaikan. 
 
Makna: Menggambarkan kemarahan besar 

20 Menggah ta kita taberi, 
anunggil misah kewala, 
pandamelan lair batos, 
upami isi lan wadhah, 
katingalipun wijang, 
yen rinaos dados kumpul, 
parimpen ing pasimpenan. 
 
 

Menggah ta kita taberi,  
anunggil misah kewala,  
pandamelan lair batos,  
upami isi lan wadhah,  
katingalipun wijang,  
yen rinaos dados kumpul,  
parimpen ing pasimpenan. 
 
Seandainya kita rajin,  
satu pisah saja,  
pekerjaan lahir batin,  
seperti isi dan tempatnya,  
kelihatannya sendiri-sendiri,  
jika dirasakan jadi kumpul,  
disimpan di tempat penyimpanan. 
 
Makna: Menggambarkan berprihatin dan rajin 
bekerja adalah dua hal yang sama penting 

21 Tataki minangka isi, 
taberi wawadhahira, 
lamun pisah yekti awon, 
isi tanpa mawi wadhah, 
taberi tarak brata, 
makaten timbanganipun, 
iya taberi ing karya. 
 

Tataki minangka isi,  
taberi wawadhahira,  
lamun pisah yekti awon,  
isi tanpa mawi wadhah,  
taberi tarak brata,  
makaten timbanganipun,  
iya taberi ing karya. 
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Berprihatin sebagai isi,  
rajin sebagai tempatnya,  
jika pisah jelas jelek,  
begitu juga isi tanpa memakai tempat,  
rajin melakukan bertapa,  
begitu timbangannya,  
iya juga rajin dalam bekerja. 
 
Makna: Menggambarkan berprihatin dan rajin 
bekerja tidak dapat dipisahkan karena saling 
mengisi satu sama lain 

22 Winastan ulah tataki, 
samukawis kang ginarap, 
sadaya sami kemawon, 
dados lampah kasutapan, 
sampun sami mupakat, 
dhawahing pirukun patut, 
kakalih dereng narimah. 
 

Winastan ulah tataki,  
samukawis kang ginarap,  
sadaya sami kemawon,  
dados lampah kasutapan,  
sampun sami mupakat,  
dhawahing pirukun patut,  
kakalih dereng narimah. 
 

Rusaknya melakukan prihatin,  
semuanya yang terkerjakan,  
semua sama saja,  
menjadi jalan pandhita,  
sudah pada mufakat,  
usaha untuk membuat rukun keduanya, 
sebenarnya sudah tepat,  
tetapi keduanya belum menerima. 
 
Makna: Menggambarkan bahwa bekerja tanpa 
berprihatin itu tidak ada gunanya.  

23 Kedah sowan ing ngarsa ji, 
pun wiraksa sulaksana, 
sumanggeng karsa kalihe, 
prabu mesem angandika, 
lah padha timbalana, 
rekyana patih wotsantun, 
angawe kang kapradata. 
 

Kedah sowan ing ngarsa ji,  
pun wiraksa sulaksana,  
sumanggeng karsa kalihe,  
prabu mesem angandika,  
lah padha timbalana,  
rekyana patih wotsantun,  
angawe kang kapradata. 
 
Keduanya meminta harus datang ke hadapannya 
raja Ajipamasa,  
si Wiraksa dan Sulaksana,  
terserah kemauan keduanya,  
prabu (Ajipamasa) tersenyum lalu berkata,  
Lah panggillah mereka, 
patih menyembah,  



108 
 

lalu memanggil yang terdakwa. 
 
Makna: Menggambarkan keinginan hati yang 
terpenuhi  

24 Marek wurining apatih, 
dhinawuhan anarima, 
padudon apa pedahe, 
luhung padha rurukuna, 
sarta reksa-rumeksa, 
wekasan rosa satuhu, 
kakalih matur sandika. 
 

Marek wurining apatih,  
dhinawuhan anarima,  
padudon apa pedahe,  
luhung padha rurukuna,  
sarta reksa-rumeksa,  
wekasan rosa satuhu,  
kakalih matur sandika. 
 
Datang mendekat di belakangnya patih, 
diperitahkan agar menerima,  
pertengkaran apa manfaatnya,  
lebih utama pada rukunlah,  
serta jaga-menjaga,  
akhirnya menjadi lebih kuat sentosa,  
keduanya menyatakan bersedia. 
 
Makna: Menggambarkan bahwa pertengkaran itu 
tidak ada gunanya/ manfaatnya 

25 Narendra ngandika malih, 
kakang mangkya 
karsaningwang, 
wong roro iku pantese, 
padha sun kula wisudha, 
dadi mantri mijenan, 
sabab kalebu linuhung, 
pakaryane karo pisan. 
 
 

Narendra ngandika malih,  
kakang mangkya karsaningwang,  
wong roro iku pantese,  
padha sun kula wisudha,  
dadi mantri mijenan,  
sabab kalebu linuhung,  
pakaryane karo pisan. 
 
Raja berkata lagi,  
Kakang sekarang keinginanku,  
kedua orang itu pantasnya,  
mereka aku naikkan pangkatnya,  
menjadi mantri terpilih,  
sebab (Wiraksa dan Sulaksana) termasuk orang 
yang lebih baik,  
lakukanlah bersamaan. 
 
Makna: Menggambarkan orang yang baik akan 
mendapatkan kebaikan pula 

26 Kang siji betah tataki, 
siji taberi ing karya, 
sayekti ana pedahe, 
kyana patih awotsekar, 
dahat mangayubagya, 

Kang siji betah tataki,  
siji taberi ing karya,  
sayekti ana pedahe,  
kyana patih awotsekar,  
dahat mangayubagya,  
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karo dhinawuhan sampun, 
samya minggah lungguhira. 
 

karo dhinawuhan sampun,  
samya minggah lungguhira. 
 

Yang satu betah berprihatin,  
satunya rajin dalam bekerja,  
sungguh ada manfaatnya,  
patih menyembah,  
sangat setuju,  
dengan sudah diperintahkan,  
keduanya naik kedudukannya. 
 
Makna: Menggambarkan suasana kenaikan 
pangkat 

27 Nahan ing antara lami, 
tumekane salin warsa, 
lagya mancat taun mangke, 
suryasangkala katengran, 
mantri nembah ing guwa, 
candrasangka ing taun, 
rupi gati trustheng wiyat. 
 

Nahan ing antara lami,  
tumekane salin warsa,  
lagya mancat taun mangke,  
suryasangkala katengran,  
mantri nembah ing guwa,  
candrasangka ing taun,  
rupi gati trustheng wiyat. 
 
Lalu tidak beberapa lama,  
datangnya pergantian tahun,  
menjelang tahun nanti,  
Suryasangkala tampak,  
mantri nembah ing guwa (tahun 923),  
di tahun Candrasangkala,  
rupi gati  trustheng wiyat (tahun 951). 
 
Makna: Menggambarkan waktu 

28 Dhawuh timbalan narpati, 
marang patih Tambakbaya, 
kakang byawarakna mengko, 
sarehning ingsun wus tuwa, 
sedheng yen ambagawan, 
kang gumantya pantesipun, 
suteng ulun Citrasoma. 

Dhawuh timbalan narpati,  
marang patih Tambakbaya,  
kakang byawarakna mengko,  
sarehning ingsun wus tuwa,  
sedheng yen ambagawan,  
kang gumantya pantesipun,  
suteng ulun Citrasoma. 
 
Mendapat panggilan raja,  
kepada patih Tambakbaya,  
kakang umumkanlah nanti,  
karena saya sudah tua,  
sudah tepat jika menjadi begawan,  
yang menggantikan pantasnya,  
anakku Citrasoma. 
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Makna: Menggambarkan keinginan hati  
29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

Jumenenga narapati, 
mengku ing pengging nagara, 
aja owah satatane, 
barang reh paparentahan, 
maksiha kaya lawas, 
patih wotsari andheku, 
naheni drawayeng waspa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marikelu kang para ji, 
dupi sampun kabyawara, 
samya rawat waspa kabeh, 
samudana sakamantyan, 
suka sukuring driya, 
samana narendrasunu, 
jinunjung lenggah satata, 
 

Jumenenga narapati,  
mengku ing pengging nagara,  
aja owah satatane,  
barang reh paparentahan,  
maksiha kaya lawas,  
patih wotsari andheku,  
naheni drawayeng waspa. 
 
Berdirinya raja (Citrasoma),  
memimpin di nagara Pengging,  
jangan ubah peraturannya,  
segala kebijaksanaan pemerintahannya,  
tetaplah seperti dahulu,  
patih menyembah diam,  
menahan mengalirnya air mata. 
 
Marikelu kang para ji,  
dupi sampun kabyawara,  
samya rawat waspa kabeh,  
samudana sakamantyan,  
suka sukuring driya,  
samana narendrasunu,  
jinunjung lenggah satata. 
 
Menunduk hormat para raja,  
ketika sudah diumumkan,  
mereka menangis semua,  
tapi lalu menerima, 
dengan perasaan syukur di hati,  
ketika putra raja Citrasoma,  
diangkat kedudukannya dengan teratur. 
 
Makna: Menggambarkan kesedihan hati karena 
pergantian pemimpin 

31 Mungging padmasana rukmi, 
Bagawan Ajipamasa, 
aneng keringe putrane, 
sampun satata samana, 
ing palangka sri denta, 
saksana bojana nutug, 
sukaning para narendra. 
 
 

Mungging padmasana rukmi,  
Bagawan Ajipamasa,  
aneng keringe putrane,  
sampun satata samana,  
ing palangka sri denta,  
saksana bojana nutug,  
sukaning para narendra. 
 
Bertempat di tempat duduk emas,  
begawan Ajipamasa,  
ada di sebelah kiri putranya,  
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sudah sejajar sekarang,  
didudukkan di singgasana raja,  
cepat mengadakan pesta makan enak sampai 
selesai,  
bahagianya para raja. 
 
Makna: Menggambarkan suasana gembira dalam 
acara penobatan raja 

32 Myang sagung para dipati, 
samya mangayu ing karsa, 
tanpa wancak driya kabeh, 
kongsi surud hyang aruna, 
bubaring andrawina, 
prabu tumameng kadhatun, 
dupi ing antara dina. 
 

Myang sagung para dipati,  
samya mangayu ing karsa,  
tanpa wancak driya kabeh, 
kongsi surud hyang aruna,  
bubaring andrawina,  
prabu tumameng kadhatun,  
dupi ing antara dina. 
 
Dan semua para adipati,  
menyetujui keinginan,  
tanpa sungkan hati semua,  
sebelum tenggelamnya matahari,  
selesainya pesta, prabu (Ajipamasa) kembali ke 
istana,  
setelah beberapa lama. 
 
Makna: menggambarkan waktu yang sudah 
malam 

33 Para nata samya pamit, 
kalilan mantuk sowangan, 
wus mangkana winiraos,  
amarengi mangsa sitra, 
sri bagawan samana, 
animbali para wiku, 
brahaman resi sagotra. 
 

Para nata samya pamit,  
kalilan mantuk sowangan,  
wus mangkana winiraos,  
 amarengi mangsa sitra,  
sri bagawan samana,  
animbali para wiku,  
brahaman resi sagotra. 
 
Para raja minta pamit,  
diijinkan pulang masing-masing,  
sudah begitu dirasakan,  
bertepatan dengan masa Sitra,  
sri bagawan Ajipamasa ketika itu,  
memanggil para wiku,  
brahmana, resi, sekeluarga. 
 
Makna: menggambarkan sebuah waktu 

34 

 

Mangkya dhinawahan sami, 
kinen tut wuri sadaya, 
sri bagawan pangalihe, 

Mangkya dhinawahan sami,  
kinen tut wuri sadaya,  
sri bagawan pangalihe,  
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35 

maring dalem prasadarga, 
sareng matur sandika, 
praptaning dina rahayu, 
amatah wadya punggawa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingkang apantes umiring, 
sri bagawan sidhikara, 
sagarwa parekan kabeh, 
mangkat wanci titi sonya, 
byar enjang prapteng arga, 
gandarwaraja karawu, 
andhingini lumaksana. 
 

maring dalem prasadarga,  
sareng matur sandika,  
praptaning dina rahayu,  
amatah wadya punggawa. 
 
Sekarang diperintahkan semua,  
disuruh ikut di belakang semua,  
kepindahannya sri bagawan (Ajipamasa),  
ke rumah Prasadarga,  
bersama mengatakan kesediaanya,  
setibanya hari baik,  
segera menyiapkan prajurit punggawa. 
 
Ingkang apantes umiring,  
sri bagawan sidhikara,  
sagarwa parekan kabeh,  
mangkat wanci titi sonya,  
byar enjang prapteng arga,  
gandarwaraja karawu,  
andhingini lumaksana. 
 
Yang pantas mengiring,  
sri bagawan Ajipamasa berdoa,  
beserta istri berdekatan semua,  
berangkat pada waktu sepi,  
ketika menjelang pagi tiba di gunung,  
raja gandarwa Karawu,  
sudah mendahului berangkat. 
 
Makna: menggambarkan perjalanan untuk 
mencapai tempat tujuan 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapanggih sampun miranti, 
jroning dalem pradarga, 
sangkep sapalakartine, 
panggenan para pandhita, 
rinakit pangkat-pangkat, 
tan ana kuciweng wangun, 
sarwi sri raras kawuryan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapanggih sampun miranti,  
jroning dalem pradarga,  
sangkep sapalakartine,  
panggenan para pandhita,  
rinakit pangkat-pangkat,  
tan ana kuciweng wangun,  
sarwi sri raras kawuryan. 
 

Bertemu sudah serba siap,  
di dalam rumah Prasadarga,  
lengkap dengan perabotannya,  
tempat para pendeta,  
diatur tingkat tingkat kedudukannya,  
tidak ada yang mengecewakan seperti yang 
diharapkan,  
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37 

 
Wignyaning gandarwapati, 
denira mrih kesenengan, 
karya pisukaning akeh, 
marma kang para pandhita, 
samya manadukara, 
anggunggung kasektenipun, 
mumpuni sagung wohing rat. 
 

semua membuat raja senang melihatnya. 
Wignyaning gandarwapati,  
denira mrih kesenengan,  
karya pisukaning akeh,  
marma kang para pandhita,  
samya manadukara,  
anggunggung kasektenipun,  
mumpuni sagung wohing rat. 
 

Kepandaian raja gandarwa,  
olehnya agar kesenangan,  
membuat senangnya orang banyak,  
maka dari itu para pendeta,  
pada mengakui,  
memuji kesaktiannya,  
pintar dalam semua urusan dunia. 
 
Makna: Menggambarkan kebanggaan akan 
kepandaian seseorang 

38 Nahan mangkya ananggapi, 
warsa Tanu lumaksana, 
suryasangkala tengrane, 
warsa bau muka sirna, 
etang candrasangkala, 
suku bau anrus windu, 
amarengi mangsa Citra. 
 
 

Nahan mangkya ananggapi,  
warsa Tanu lumaksana,  
suryasangkala tengrane,  
warsa bau muka sirna,  
etang candrasangkala,  
suku bau anrus windu,  
amarengi mangsa Citra. 
 
Begitu sekarang dijalani,  
tahun Tanu terlaksana,  
tahun Suryasangkala kelihatan,  
warsa bau muka sirna (tahun 924),  
menghitung Candrasangkala,  
suku bau anrus windu (tahun 952),  
bersamaan dengan masa Citra.  
 
Makna: Menggambarkan waktu 

39 Nateng Pengging Dwarawati, 
sang aprabu citrasoma, 
miyos siniweng balane, 
supenuh ing panangkilan, 
samana sri narendra, 
arsa uninga satuhu, 
begja cilakaning wadya, 
 

Nateng Pengging Dwarawati,  
sang aprabu citrasoma,  
miyos siniweng balane,  
supenuh ing panangkilan,  
samana sri narendra, 
arsa uninga satuhu,  
begja cilakaning wadya. 
 

Raja di Pengging Dwarawati,  
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sang prabu Citrasoma,  
keluar di singgasana,  
di depan prajuritnya,  
penuh sekali di Penangkilan (tempat duduknya 
ratu),  
pada waktu itu raja ingin melihat benar,  
untung ruginya prajurit. 
 
Makna: Menggambarkan rasa keingintahuan 
yang besar tentang untung ruginya seseorang 

40 Kang minangka tandha yekti, 
undhik-undhikan kancana, 
maneka warna bobote, 
saparastha sapara sat, 
saparo myang saprapat, 
caruban panyebaripun, 
ingkang akeh antukira. 
 

Kang minangka tandha yekti,  
undhik-undhikan kancana,  
maneka warna bobote,  
saparastha sapara sat,  
saparo myang saprapat,  
caruban panyebaripun,  
ingkang akeh antukira. 

 

Yang merupakan tanda bukti,  
butiran-butiran emas,  
yang berbagai macam beratnya,  
seperdelapan seperenam,  
setengah serta seperempat,  
bercampur penyebarannya,  
yang banyak mendapatkannya. 
 
Makna: Menggambarkan untung ruginya 
seseorang dilihat dari seberapa banyaknya 
seseorang itu mendapatkan emas 

41 Tandha wong begja sayekti, 
kang antuk kedik cilaka, 
mangkana dupi kalakon, 
udhik-udhik sinambutan, 
akeh wong katiwasan, 
nandhang wirang miwah tatu, 
ana kang nemahi pejah. 
 
 

Tandha wong begja sayekti,  
kang antuk kedik cilaka,  
mangkana dupi kalakon,  
udhik-udhik sinambutan,  
akeh wong katiwasan,  
nandhang wirang miwah tatu,  
ana kang nemahi pejah. 
 

Tanda orang yang beruntung sesungguhnya,  
yang mendapat sedikit tanda orang  yang 
bernasib buruk,  
begitu semua terlaksana,  
butiran-butiran emas ditunggu-tunggu,  
banyak orang celaka,  
menderita malu ada juga yang luka,  
ada juga yang menemui kematian. 
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Makna: Menggambarkan keadaan yang 
menyedihkan/ memprihatinkan. 

42 Kya patih atur udani, 
kasangsaraning parbutan, 
paksa mrih suka temahe, 
karya sungkuweng ngakathah 
mangkya yen kaparenga, 
kang samya tiwas sadarum, 
pantes antuka pituwas. 
 
 

Kya patih atur udani,  
kasangsaraning parbutan,  
paksa mrih suka temahe,  
karya sungkuweng ngakathah,  
mangkya yen kaparenga,  
kang samya tiwas sadarum,  
pantes antuka pituwas. 
 
Ki patih memberitahu,  
kesengsaraannya perebutan,  
berniat ingin menggembirakan akhirnya,  
tapi malah membuat kesedihan orang banyak, 
sekarang jika diperbolehkan,  
kepada mereka yang meninggal semuanya,  
pantas mendapatkan uang duka. 
 
Makna: Menggambarkan kesengsaraan yang 
dialami rakyat  

43 Angandika sri bupati, 
uwa patih wruhanira, 
kang mangkono iku kabeh, 
wus katandha yen cilaka, 
pituwas tanpa karya, 
kya patih ruditeng kalbu, 
saluware pasewakan. 
 

Angandika sri bupati,  
uwa patih wruhanira, 
kang mangkono iku kabeh,  
wus katandha yen cilaka,  
pituwas tanpa karya,  
kya patih ruditeng kalbu,  
saluware pasewakan. 
 

Berkata sang raja Citrasoma,  
Uak patih ketahuilah,  
yang seperti itu semua,  
sudah terlihat jika bernasib buruk,  
uang duka tak ada gunanya,  
ki patih bersedih hati,  
selesainya penghadapan.  
 
Makna: Menggambarkan seorang yaang 
mengutarakan pendapat tetapi tidak dipedulikan 

44 Kongsi ing antara ari, 
kadadawa kang sungkawa, 
denira nggung bonggan gawe, 
kasingkur sabarang rembag, 
kyana patih samana, 
saya ngles kesah ing kalbu, 

Kongsi ing antara ari,  
kadadawa kang sungkawa,  
denira nggung bonggan gawe,  
kasingkur sabarang rembag,  
kyana patih samana,  
saya ngles kesah ing kalbu,  
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kumambang karsaning dewa. 
 

kumambang karsaning dewa. 
 

Sampai beberapa hari,  
kesedihan yang berkepanjangan,  
apa yang dikerjakan selalu salah,  
tak dianggap segala pendapat,  
patih Tambakbaya ketika itu, 
semakin gundah resah di hati,  
lalu pasrah kepada dewa. 
 
Makna: Menggambarkan kesedihan mendalam 
dan kepasrahan kepada Tuhan  

 

 

c) Tembang Macapat Pupuh Asmaradana 3 

Tabel 5.3 
Tembang Macapat Pupuh Asmaradana 3 

1 Ing wekasan ruwat sami, 
saking kawasa paduka, 
inggih punapa kemawon, 
kang mangka pamales amba, 
tarlyan mung wutahing rah, 
miwah tikeling babalung, 
pecating atma katura. 
 
 

Ing wekasan ruwat sami,  
saking kawasa paduka,  
inggih punapa kemawon,  
kang mangka pamales amba,  
tarlyan mung wutahing rah, 
miwah tikeling babalung,  
pecating atma katura. 
 
Pada akhirnya terbebas semua,  
berkat kekuasaan paduka (Ajipamasa),  
iya apa saja,  
yang menjadi imbalan besar,  
tidak lain hanya tumpahnya darah,  
juga patahnya tulang-tulang,  
lepasnya nyawa seperti diberikan. 
 
Makna: Menggambarkan pertengkaran itu hanya 
akan membawa kita dalam kesengsaraan  

2 

 

 

 

 

Sadaya ingkang miyarsa, 
dahat samya kagawokan, 
wus tinarima ature, 
nulya ginanjar branarta, 
dahat panuwunira, 
wasananira  dinangu, 
ing prenahe wukir Kombang. 
 

Sadaya ingkang miyarsa,  
dahat samya kagawokan,  
wus tinarima ature,  
nulya ginanjar branarta,  
dahat panuwunira,  
wasananira  dinangu,  
ing prenahe wukir Kombang. 
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4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aturipun boten tebih, 
sing ngriki ing leresira, 
kapara mangidul ngilen, 
kabawah kitha Katangga, 
resindra dahat suka, 
ngling ring Dewakatong prabu,
nateng Samapura tanggap. 

 

 

 

 

 

 

Umatur saha wotsari, 
pukulun Jeng Maharsindra, 
dhasar kasinggihan yektos, 
ing ardi Kombang punika, 
kabawah ing kathangga,  
nanging kang martapeng 
ngriku, 
kawula dereng uninga. 
 

Semua yang mendengar,  
sangat kaget/kagum,  
sudah tersampaikan ucapannya,  
lalu diberikan imbalan harta benda,  
sangat berterima kasihlah,  
akhirnya ditanya oleh bagawan Ajipamasa, 
letaknya gunung Kombang. 
 
Aturipun boten tebih,  
sing ngriki ing leresira,  
kapara mangidul ngilen,  
kabawah kitha Katangga,  
resindra dahat suka,  
ngling ring Dewakatong prabu,  
nateng Samapura tanggap.  
 
Katanya tidak jauh,  
dari sini sebenarnya,  
agak ke selatan barat,  
di bawah kota Katangga,  
pendeta (Ajipamasa) sangat senang,  
bicara kepada dewa,  
raja di Samapura mengetahui. 
 
Umatur saha wotsari,  
pukulun Jeng Maharsindra,  
dhasar kasinggihan yektos,  
ing ardi Kombang punika,  
kabawah ing kathangga,  
nanging kang martapeng ngriku,  
kawula dereng uninga. 
 
Berkata lalu menyembah,  
ratu kanjeng maharsindra,  
memang benar begitu sungguh,  
gunung Kombang ini,  
di bawah Katangga,  
tetapi kerendahan hati situ,  
saya belum mengetahuinya. 
 
Makna: Menggambarkan letak sebuah tempat 

5 Saweg misuwur ing watri. 
tuhu yen pandhita dibya, 
manawi lagya samangke, 
denya wonten wukir Kombang, 
mangkana Kyai Budha, 

Saweg misuwur ing watri.  
tuhu yen pandhita dibya,  
manawi lagya samangke,  
denya wonten wukir Kombang,  
mangkana Kyai Budha,  
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nemah anambungi atur, 
pukulun Jeng Sri Batara. 
 

nemah anambungi atur,  
pukulun Jeng Sri Batara. 
 
Sedang terkenal di kabar,  
benar jika pendeta mempunyai kelebihan, bisa 
juga sekarang sedang,  
dia ada di gunung Kombang,  
begitu kyai Budha,  
meneruskan bicara,  
ratu Kanjeng Sri Bathara. 
 
Makna: menggambarkan kemasyuran seseorang 

6 Saciptanya den turuti, 
telas ki budha turira, 
kang miyarsa ngungun kabeh, 
asmu kacaryan ing driya, 
sumedya papanggiha, 
Ki Budha sigra dinangu, 
yen wus wruh  ing prenahira. 
 
 
 

Saciptanya den turuti,  
telas ki budha turira,  
kang miyarsa ngungun kabeh,  
asmu kacaryan ing driya,  
sumedya papanggiha,  
Ki Budha sigra dinangu,  
yen wus wruh  ing prenahira. 
 
Keinginannya tak turuti,  
sehabis Ki Budha berbicara/ memberitahu, yang 
mendengar kagum semua,  
seperti kekaguman di hati,  
sudah siap bertemulah,  
Ki Budha segera bertanya,  
jika sudah sudah tahu letaknya. 
 
Makna: Menggambarkan kekaguman dalam hati 

7 Ature sampun udani, 
sri bathara langkung suka, 
anulya andhawuhake, 
arsa dhateng wukir Kombang, 
sadaya atur sandika, 
tan antara budhal kebut, 
Ki Budha mangka pangarsa. 
 
 

Ature sampun udani,  
sri bathara langkung suka,  
anulya andhawuhake,  
arsa dhateng wukir Kombang,  
sadaya atur sandika,  
tan antara budhal kebut,  
Ki Budha mangka pangarsa. 
 

Ucapannya sudah memberi tahu,  
sri bathara lebih bahagia,  
lalu memerintahkan,  
ingin datang ke gunung Kombang,  
semua mengatakan bersedia,  
tidak beberapa berangkat semua,  
Ki Budha yang menjadi pemimpin. 
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Makna: Menggambarkan keberangkatan dalam 
melakukan sebuah perjalanan 

8 Kang mentas rinuwat sami, 
kinen umantuk sadaya, 
datan lenggana sapangreh, 
wuwusen kang lumaksana, 
lon-lonan nut para dyah, 
samarga met rum-arum, 
kang manglung tepining 
marga. 
 
 

Kang mentas rinuwat sami,  
kinen umantuk sadaya,  
datan lenggana sapangreh,  
wuwusen kang lumaksana,  
lon-lonan nut para dyah,  
samarga met rum-arum,  
kang manglung tepining marga. 
 

Yang sudah selesai diruwat,  
disuruh pulang semua,  
tidak ikut perkumpulan,  
bicaralah yang melaksanakan,  
pelan-pelan turut para dyah (putra-putri para 
leluhur),  
sepanjang jalan mendapatkan wangi-wangian,  
yang menginjak tepinya jalan. 
 
Makna: Menggambarkan sebuah perjalanan 

9 Saking kyehning sarwa sari, 
harsayambek pra kusuma, 
yayah tan sayah lampahe, 
Bathara Ajipamasa, 
lan Prabu Gandasuksma, 
miwah Dewakatong prabu, 
myang Prabu Pramestiraja. 
 

Saking kyehning sarwa sari,  
harsayambek pra kusuma,  
yayah tan sayah lampahe,  
Bathara Ajipamasa, 
lan Prabu Gandasuksma,  
miwah Dewakatong prabu,  
myang Prabu Pramestiraja. 
 

Dari semuanya serba indah,  
bernafas lega para bunga,  
seperti tidak lelah jalannya,  
Bathara Ajipamasa,  
dan Prabu Gandasukma,  
serta Prabu Dewakatong,  
dan Prabu Pramestiraja. 
 
Makna: Menggambarkan suasana yang indah 
sepanjang jalan 

10 Anggung bawa rasa sami, 
gunem arjaning kanang rat, 
kang miyarsa suka kabeh, 
sami cinathet ing driya, 
kaya tan ngrasa sayah, 
karenan myarsa pitutur, 
kang weh dudunung tan inang. 

Anggung bawa rasa sami,  
gunem arjaning kanang rat,  
kang miyarsa suka kabeh,  
sami cinathet ing driya,  
kaya tan ngrasa sayah,  
karenan myarsa pitutur, 
kang weh dudunung tan inang. 
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Semua suasana rasa sama,  
berbincang/ berbicara keselamatan dunia, yang 
mendengar senang semua,  
tercatat di hati,  
seperti tidak merasa lelah,  
senang hati mendengar piwulang/pelajaran, yang 
memberikan penjelasan yang tidak jelek/ baik. 
 
Makna: Menggambarkan semangat yang besar 

11 Sigeg genti kang winarna, 
kang martopeng ardi 
Kombang, 
wus antuk sasmita mangke, 
lamun arsa karawuhan, 
sasotyaning bawana, 
sang resi sigra dhadhawuh, 
areresik padhepokan.  
 

Sigeg genti kang winarna,  
kang martopeng ardi Kombang,  
wus antuk sasmita mangke,  
lamun arsa karawuhan,  
sasotyaning bawana,  
sang resi sigra dhadhawuh,  
areresik padhepokan.  
 
Berhenti berganti cerita,  
yang di balik gunung Kombang,  
sudah mendapatkan petunjuk nanti,  
jika akan kedatangan,  
cahayanya dunia,  
sang resi (Bagawan Sutiknayogi) segera 
memerintah,  
membersihkan padepokan. 
 
Makna: Menggambarkan kedatangan tamu yang 
mulia  

12 Wus paripurna rinakit, 
sang yogi sigra busana, 
samapta gya mangkat age, 
sarya ngigel turut marga, 
nawurken sekar-sekar, 
myang ganda wida rum-arum, 
rumabaseng durgandana. 
 

Wus paripurna rinakit,  
sang yogi sigra busana,  
samapta gya mangkat age,  
sarya ngigel turut marga,  
nawurken sekar-sekar,  
myang ganda wida rum-arum,  
rumabaseng durgandana. 
 

Sudah selesai mempersiapkan,  
sang resi berganti pakaian,  
sudah selesai lalu berangkat segera,  
serta berjoged sepanjang jalan,  
nenebarkan bunga-bunga,  
dan bau wangi-wangian,  
menyingkirkan bahaya. 
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Makna: Menggambarkan kegembiraan hati 
karena kedatangan tamu mulia 

13 Wus ta ingkang lumaris, 
sri bagawan saha garwa, 
myang sawadya para katong, 
duk manjat padaning arga, 
kapandukan suganda, 
sumarambah kang rum-arum. 
maweh yem yam-yaming driya. 
 

Wus ta ingkang lumaris,  
sri bagawan saha garwa,  
myang sawadya para katong,  
duk manjat padaning arga,  
kapandukan suganda,  
sumarambah kang rum-arum, 
maweh yem yam-yaming driya. 
 

Tadi ya berjalan dengan lancar,  
sri bagawan Ajipamasa beserta istri,  
dengan prajuritnya para ratu,  
ketika memanjat kaki gunung, 
bertemu bebauan,   
tersebar wangi-wangian,  
memberikan ketenangan hati. 
 
Makna: Menggambarkan suasana yang segar 
karena bertemu dengan wangi-wangian  

14 Sri bagawan wus andugi, 
yen sang wiku kang amapag, 
sigra ginelak lampahe, 
yata Bagawan Sutikna, 
waspada tingalira, 
yen kang pinethuk wus rawuh, 
gurawalan nguswa pada. 
 
 

Sri bagawan wus andugi,  
yen sang wiku kang amapag,  
sigra ginelak lampahe,  
yata Bagawan Sutikna,  
waspada tingalira,  
yen kang pinethuk wus rawuh,  
gurawalan nguswa pada. 
 
Sri bagawan sudah tiba,  
jika sana wiku/ pendeta yang menjemput,  
segera mempercepat langkahnya,  
lalu Bagawan Sutikna,  
waspada/hati-hati kelihatannya,  
jika yang dijemput sudah datang,  
 saling berpelukan. 
 
Makna: Menggambarkan pertemuan  

15 Sung-sung guyu ngacarani, 
laju manjing padhepokan, 
sang rawuh tan lengganeng 
reh, 
laju denya lumaksana, 
sadayasmu kacaryan, 
myat pasang rakiting gunung, 
sarwa sri raras kawuryan. 

Sung-sung guyu ngacarani,  
laju manjing padhepokan,  
sang rawuh tan lengganeng reh,  
laju denya lumaksana,  
sadayasmu kacaryan,  
myat pasang rakiting gunung,  
sarwa sri raras kawuryan. 
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 Keduanya Saling tersenyum memulai,  
lalu masuk padepokan,  
yang datang mengikuti peraturan, 
lalu semua terlaksana 
semua seperti terkagum-kagum,  
melihat sepasang gunung Kombang,  
serba indah dilihat. 
 
Makna: Menggambarkan kekaguman melihat 
indahnya gunung 

16 Dupi rawuh ing asrami, 
sigra asatata lenggah, 
wadyabala kang andherek, 
pinarnah pakuwoniro, 
tan kuciweng unggyannya, 
sanggon-gon sarwa pikantuk, 
karya yem yamyaming dirya. 
 
 

Dupi rawuh ing asrami,  
sigra asatata lenggah,  
wadyabala kang andherek,  
pinarnah pakuwoniro,  
tan kuciweng unggyannya,  
sanggon-gon sarwa pikantuk,  
karya yem yamyaming dirya. 
 

Setelah datang ke asrama,  
segera teratur duduk,  
prajurit yang ikut,  
di tempatkan di peristirahatan,  
tidak mengecewakan semuanya,  
karena dimana-dimana serba mendapatkan, 
membuat tenang ketenangan hati. 
 
Makna: Menggambarkan perasaan bangga 

17 Bagawan Sutignayogi, 
sawusira manembrama, 
mijilaken sugatane, 
wowohan maneka warna, 
adi-adi suganda,  
atmajanira sang wiku, 
kenya utama yu endah. 
 

Bagawan Sutignayogi,  
sawusira manembrama,  
mijilaken sugatane,  
wowohan maneka warna,  
adi-adi suganda,  
atmajanira sang wiku,  
kenya utama yu endah. 
 

Bagawan Sutignayogi,  
setelah memberi hormat,  
lalu mengeluarkan suguhan,  
buah-buahan beraneka ragam,  
lebih-lebih baunya,  
anaknya sang pendeta Sutiknayogi,  
gadis pertama yang cantik. 
 
Makna: Menggambarkan gadis cantik yang 
mempesona 
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18 Ran Endhang Sutignayogi, 
kang kinen angladosana, 
miwah sawiji endhange, 
sri bagawan lawan garwa, 
langkung harsayeng driya, 
rerem aneng Kombang 
gunung, 
ing sawadya para nata. 
 

Ran Endhang Sutignayogi,  
kang kinen angladosana,  
miwah sawiji endhange,  
sri bagawan lawan garwa,  
langkung harsayeng driya,  
rerem aneng Kombang gunung,  
ing sawadya para nata. 
 
Namanya Endhang Sutiknayogi,  
yang disuruh menghidangkan,  
dengan satu putrinya,  
sri baginda Ajipamasa beserta istrinya,  
lebih berkeinginan di hati,  
istirahat di gunung Kombang,  
seprajurit para raja. 
 
Makna: Menggambarkan kesenangan hati karena 
diperbolehkan tinggal di gunung Kombang. 

19 Myang kacaryan mring 
sangyogi, 
dahat denira noraga, 
tan anggo ing pangragane, 
tan manta-mantra yen wipra, 
bangkit met madu retna, 
sami kakenan tyasipun, 
para nata saha wadya. 
 

Myang kacaryan mring sangyogi,  
dahat denira noraga,  
tan anggo ing pangragane, 
 tan manta-mantra yen wipra,  
bangkit met madu retna,  
sami kakenan tyasipun,  
para nata saha wadya. 
 

Dan kekaguman pada sang pendeta,  
dengan penuh sopan santun,  
tidak menggunakan badannya,  
tidak doa-doa/ mantra-mantra jika pendeta,  
berniat mendapatkan putri manis,  
terdorong hatinya,  
para raja serta prajurit. 
 
Makna: menggambarkan keinginan hati untuk 
mendapatkan putri yang manis 

20 Anggung ngalembana sami, 
ing solahe sang bagawan, 
sih lulut ingkang tumonton, 
ya ta sri Pramestiraja, 
sadangunira mulat, 
mring yoganira sang wiku, 
kasabet turidasmara. 
 

Anggung ngalembana sami,  
ing solahe sang bagawan,  
sih lulut ingkang tumonton,  
ya ta sri Pramestiraja,  
sadangunira mulat,  
mring yoganira sang wiku,  
kasabet turidasmara. 
 
Semua memuji,  
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tingkah laku sang bagawan,  
senang kepada yang dilihat,  
ya sri Pramestiraja,  
selama melihat,  
kepada anaknya sang pendeta,  
terkena panah asmara. 
 
Makna: Menggambarkan perasaan yang sedang 
jatuh cinta 

21 Saparan anggung liniring, 
sarehning narendra wredha, 
tansah sinamar semune, 
tan ana ingkang nggraita, 
amung sang maharsindra, 
tan samar ing reh sinamun, 
mesem salebeting driya. 
 

Saparan anggung liniring,  
sarehning narendra wredha,  
tansah sinamar semune,  
tan ana ingkang nggraita,  
amung sang maharsindra,  
tan samar ing reh sinamun,  
mesem salebeting driya. 
 

Tertuju semua lirikan,  
karena raja (Ajipamasa) lebih tua,  
kelihatan gelagatnya,  
tak ada yang mengira,  
hanya sang raja pendeta,  
tidak kelihatan  dari tingkah lakunya,  
tersenyum dalam hati. 
 
Makna: Menggambarkan orang tua memiliki 
pengalaman yang lebih  

22 Dupi ing antawis wanci, 
Sutignayogi bagawan, 
manembah umatur alon, 
dhuh kalengkaning bawana, 
sakethi boten nyana, 
yen asrameng Kombang 
gunung, 
karawuhan jeng paduka. 
 

Dupi ing antawis wanci,  
Sutignayogi bagawan, 
manembah umatur alon,  
dhuh kalengkaning bawana,  
sakethi boten nyana,  
yen asrameng Kombang gunung,  
karawuhan jeng paduka. 
 

Setelah sementara waktu,  
bagawan Sutiknayogi,  
menyembah lalu berbicara pelan,  
duh intannya dunia,  
sedikitpun saya tidak menyangka,  
jika asrama (tempat bertapa sekaligus tempat 
mengajar),  
kedatangan kanjeng paduka. 
 
Makna: Menggambarkan senangnya hati karena 
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kedatangan tamu mulia 
23 Sasat pulunggana gusti, 

mangka nugraheng kawula, 
resindra mangsuli alon, 
lan paman sang wiku dibya, 
dahat panrimaningwang, 
manadukaranta tuhu, 
karya pirenaning prana. 
 

Sasat pulunggana gusti,  
mangka nugraheng kawula,  
resindra mangsuli alon,  
lan paman sang wiku dibya,  
dahat panrimaningwang,  
manadukaranta tuhu,  
karya pirenaning prana. 
 
Seperti mendapatkan wahyu dari gusti (Allah), 
yang menjadi anugrah bagi saya,  
raja menjawab pelan,  
lah paman sang wiku berlebihan,  
sangat berterima kasih saya,  
 
Makna: Menggambarkan rasa terima kasih  

24 Mung kuciwa raga mami, 
durung bisa nimbangana, 
maweh sukanta wiyose, 
malah iki praptaningwang,  
ngreregoni nggonira, 
olah brata amanungku, 
karana adrenging driya. 
 

Mung kuciwa raga mami,  
durung bisa nimbangana,  
maweh sukanta wiyose,  
malah iki praptaningwang,   
ngreregoni nggonira,  
olah brata amanungku,  
karana adrenging driya. 
 

Hanya kecewa diriku,  
belum bisa membalas/ mengimbangi,  
pemberian satunya,  
sedangkan ini kedatanganku,  
merepotkan tempatmu,  
melakukan tapa memuja,  
karena keinginan hati. 
 
Makna: Menggambarkan keinginan hati  

25 Sedya puruita yekti, 
rehning misih mudha dahat, 
ing pamardi mangsa borong, 
sang tapa ndheku miyarsa, 
wasana matur nembah, 
dhuh pukulun nata wiku, 
trahing sabdanta punika. 
 

Sedya puruita yekti,  
rehning misih mudha dahat,  
ing pamardi mangsa borong,  
sang tapa ndheku miyarsa,  
wasana matur nembah,  
dhuh pukulun nata wiku,  
trahing sabdanta punika. 
 

Maksud berguru sungguh,  
perilaku masih muda sekali,  
diajari pada waktu bodoh,  
sang tapa (bagawan Sutiknayogi) diam 
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mendengarkan,  
akhirnya berkata dengan hormat,  
duh raja wiku,  
turunnya suara ini. 
 
Makna: Menggambarkan maksud dan tujuan 
kedatangan 

26 Asungsang bawana balik, 
makaten sajatenira, 
nggyan amba tutruka mangke, 
wonten graning ardi Kombang,
sing pakening jawata, 
kamulanipun pukulun, 
ulun nguni siswanira. 
 

Asungsang bawana balik,  
makaten sajatenira,  
nggyan amba tutruka mangke,  
wonten graning ardi Kombang,  
sing pakening jawata,  
kamulanipun pukulun,  
ulun nguni siswanira. 
 
Jungkir baliknya dunia,  
begitu kenyataannya sejatinya,  
segera aku membangun pedesaan nanti,  
ada di hidung gunung Kombang,  
yang merupakan petunjuk dewa,  
mulanya tuanku,  
aku dulu muridnya. 
 
Makna: Menggambarkan junkir baliknya dunia 

27 Sang Wageswara maharsi, 
asrameng arga cindhaga, 
samuksaning sang kinaot, 
sanget sungkawa kawula, 
lwir tumuntur antaka, 
wekasan kesah anglangut, 
tambuh paraning panedya. 
 

Sang Wageswara maharsi,  
asrameng arga cindhaga,  
samuksaning sang kinaot,  
sanget sungkawa kawula,  
lwir tumuntur antaka,  
wekasan kesah anglangut,  
tambuh paraning panedya. 
 
Sang pendeta Wageswara,  
asramanya gunung Cindhaga,  
muksanya sang guru,  
sangat membuat sedih saya,  
seperti larut dalam kematian,  
saya akhirnya pergi dengan sedih,  
tidak jelas arah tujuan. 
 
Makna: Menggambarkan kesedihan hati yang 
mendalam karena ditinggal seseorang yang 
disayang 

28 Dupyantara angsal wangsit, 
kinen maring wukir Kombang, 
mesua pudya ing kono, 

Dupyantara angsal wangsit,  
kinen maring wukir Kombang,  
mesua pudya ing kono,  
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sayekti bisa kapanggya, 
lan kang kesthi ing driya, 
amba tan lengganeng tuduh, 
mangkat dhateng ardi 
Kombang. 
 

sayekti bisa kapanggya,  
lan kang kesthi ing driya,  
amba tan lengganeng tuduh,  
mangkat dhateng ardi Kombang. 
 

Setelah beberapa waktu mendapatkan wahyu, 
disuruh pergi ke gunung Kombang, 
mengumpulkan kekuatan dan berdoa di sana, 
sesungguhnya bisa bertemulah,  
dengan keinginan/ maksud di hati,  
saya tidak menolak ajaran,  
segera berangkat ke gunung Kombang. 
 
Makna: Menggambarkan keinginan hati 

29 Lajeng kula rakit kadi, 
gatraning kang pandhekahan, 
tinaneman sawontene, 
dupi ing antawis mangsa, 
kathah titiyang prapta, 
tumut tutukra ing ngriku, 
sami anebut pandhita. 
 
 

Lajeng kula rakit kadi,  
gatraning kang pandhekahan,  
tinaneman sawontene, 
 dupi ing antawis mangsa,  
kathah titiyang prapta,  
tumut tutukra ing ngriku,  
sami anebut pandhita. 
 
Lalu saya mengumpulkan seperti,  
sesuatu yang dekat,  
tanaman seadanya,  
setelah sementara waktu,  
banyak orang datang,  
ikut membangun desa di situ,  
mereka menyebut saya pandeta. 
 
Makna: Menggambarkan suasana membangun 
desa 

30 Antawis saweg sawarsi, 
anggen kawula dhedhekah, 
wonten ardi Kombang mangke, 
puwaramba karawuhan, 
paduka saha garwa, 
lan sawadya para ratu, 
ulun ngantos ngestupada. 
 

Antawis saweg sawarsi,  
anggen kawula dhedhekah,  
wonten ardi Kombang mangke,  
puwaramba karawuhan,  
paduka saha garwa,  
lan sawadya para ratu,  
ulun ngantos ngestupada. 
 
Kira-kira baru setahun,  
saya tinggal,  
di gunung Kombang nanti,  
akhirnya kedatangan,  
yaitu paduka Ajipamasa beserta istri,  
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dan seprajurit para ratu,  
saya sampai menyembah hormat. 
 
Makna: Menggambarkan kedatangan tamu 

31 Langkung srep sotaning kapti, 
lir siniram toya marta, 
cipteng tyas kadi kapanggoh, 
ing sang wiku kang wus muksa,
Bagawan Wageswara, 
malah langkung kang wus 
murut, 
mareming manah kawula. 
 

Langkung srep sotaning kapti,  
lir siniram toya marta,  
cipteng tyas kadi kapanggoh,  
ing sang wiku kang wus muksa,  
Bagawan Wageswara,  
malah langkung kang wus murut,  
mareming manah kawula. 
 

Lebih dingin perasaan hati,  
seperti disiram air lembah,  
angan-angan seperti bertemu,  
sang wiku yang sudah muksa,  
Bagawan Wageswara,  
malah lebih dari yang sudah meninggal,  
puasnya hati saya. 
 
Makna: Menggambarkan kepuasan hati  

32 De wus kambet sugandaning, 
kang lisah pratitajiwa, 
inggih punika wiyose, 
agemipun sang pandhita, 
mangkana sri bagawan, 
kayatnan yen nguni sampun, 
kasiswa sang wiku dibya. 
 

De wus kambet sugandaning,  
kang lisah pratitajiwa,  
inggih punika wiyose,  
agemipun sang pandhita,  
mangkana sri bagawan,  
kayatnan yen nguni sampun,  
kasiswa sang wiku dibya. 
 
Maka sudah tercium baunya,  
minyak pratitajiwa,  
iya itu satu-satunya,  
yang dipakai sang pendeta (Bagawan 
Wageswara),  
begitu sri bagawan (Bagawan Ajipamasa), 
ternyata jika dulu sudah,  
menjadi murid sang pendeta sakti (Bagawan 
Wageswara). 
 
Makna: Menggambarkan suatu ciri 

33 Mboten saranta ing galih, 
Sutignayogi bagawan, 
gapyuk rinangkul janggane, 
sarya ngandikasmu waspa, 
heh kalingane sira, 

Mboten saranta ing galih,  
Sutignayogi bagawan,  
gapyuk rinangkul janggane,  
sarya ngandikasmu waspa,  
heh kalingane sira,  
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kakasihe guruningsun, 
sang Bagawan Wageswara. 
 

kakasihe guruningsun,  
sang Bagawan Wageswara. 
 

Tidak sabar di hati,  
bagawan Sutiknayogi,  
lalu memeluk lehernya,  
seraya meneteskan air mata,  
heh ternyata kamu,  
kekasihnya guruku,  
sang Bagawan Wageswara. 
 
Makna: Menggambarkan keharuan 

34 Banget sukaning tyas mami, 
bisa temu lawan sira, 
wruhanta ing sajatine, 
kang lenga pratitajiwa, 
wus karasuk deningwang, 
marma bener sira mau, 
mambu gandaning kang lenga. 
 

Banget sukaning tyas mami,  
bisa temu lawan sira,  
wruhanta ing sajatine,  
kang lenga pratitajiwa,  
wus karasuk deningwang,  
marma bener sira mau,  
mambu gandaning kang lenga. 
 

Sangat bahagianya hatiku (Ajipamasa),  
bisa bertemu dengan kamu,  
ketahuilah sesungguhnya,  
minyak pratitajiwa,  
masuk ke dalam dirimu,  
makanya benar kamu tadi,  
bau wanginya minyak pratitajiwa. 
 
Makna: Menggambarkan gembiranya hati 

35 Mungguh sakehing sujanmi, 
kang padha nebut pandhita, 
mring sira iku yektine, 
saking karsaning jawata, 
tan kena tinampika, 
yogya lestarekna iku, 
dadi prasideng parasdya. 

Mungguh sakehing sujanmi,  
kang padha nebut pandhita,  
mring sira iku yektine,  
saking karsaning jawata,  
tan kena tinampika,  
yogya lestarekna iku,  
dadi prasideng parasdya. 
 
Pantas sekali banyaknya orang,  
yang menyebut pendeta,  
kepada kamu itu sesungguhnya,  
dari keinginan dewa,  
tidak boleh menolak,  
pantas dilestarian itu,  
jadi terlaksana keinginannya. 
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Makna: menggambarkan apapun keinginan 
Tuhan kita tidak dapat menolaknya. 

36 Mangkya sira sun lilani, 
angrakit patra panara, 
rineka kutha kokojor, 
arana Raja Pandhita, 
suhunaning saarga, 
sira kajibah mumuruk, 
karyaning sudira brata. 
 

Mangkya sira sun lilani,  
angrakit patra panara,  
rineka kutha kokojor,  
arana Raja Pandhita,  
suhunaning saarga,  
sira kajibah mumuruk,  
karyaning sudira brata. 
 
Karena itu kamu ku relakan,  
menyatukan kehidupan,  
membuat kota semua,  
namanya Raja Pandhita,  
permintaan satu gunung,  
kamu bertanggung jawab mengajarkan, 
membuatnya berani bertapa. 
 
Makna: menggambarkan kewajiban untuk 
mengajarkan sesuatu yang baik. 

37 Mangkan Sutignayogi, 
kampiteng tyas datan nyana, 
kadadwaning sarirane, 
yen antuk manggalagita, 
wekasan matur nembah, 
sarywa marawayan kang luh, 
dhuh pukulun sri bathara. 

Mangkan Sutignayogi,  
kampiteng tyas datan nyana,  
kadadwaning sarirane,  
yen antuk manggalagita,  
wekasan matur nembah,  
sarywa marawayan kang luh,  
dhuh pukulun sri bathara. 
 
Begitu Sutiknayogi,  
kekhawatiran hati tidak menyangka,  
bahwa dirinya,  
mendapatkan keberuntungan, 
akhirnya berkata dengan hormat,  
dengan meneteskan air mata,  
duh ratu sri bathara. 
 
Makna: menggambarkan kekhawatiran hati 

38 Mugi antuka ingkang sih, 
sabdanta jeng maharsindra, 
kang tumrah ing kawulane, 
ing salami widadaa, 
ngestupada paduka, 
nadyan ing delahan mbesuk, 
acakingen kawulakna. 
 

Mugi antuka ingkang sih,  
sabdanta jeng maharsindra,  
kang tumrah ing kawulane,  
ing salami widadaa,  
ngestupada paduka,  
nadyan ing delahan mbesuk,  
acakingen kawulakna. 
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Semoga mendapatkan belas kasihan,  
bicaranya kanjeng pendeta,  
yang turun temurun pada rakyatnya,  
selamatlah dalam keselamatan,  
sembah hormat paduka,  
walaupun di akhirat nanti,  
cobaan rakyatnya. 
 
Makna: kita akan mendapatkan balasan atas apa 
yang kita kerjakan  

39 Sri bagawan ngandika ris, 
iya apa sakarsanta, 
jawata nuruti bae, 
saobah osiking titah, 
andheku kang liningan, 
harsayeng tyas nata wiku, 
sang tapa nulya ginanjar. 
 

Sri bagawan ngandika ris,  
iya apa sakarsanta,  
jawata nuruti bae,  
saobah osiking titah,  
andheku kang liningan,  
harsayeng tyas nata wiku,  
sang tapa nulya ginanjar. 
 
Sri bagawan berkata pelan,  
iya apa keinginannya,  
dewa ikuti saja,  
semua perintah,  
berhenti yang berjalan,  
keinginan hati raja wiku,  
sang tapa lalu diberi imbalan/ ganjaran. 
 
Makna: menggambarkan kepatuhan terhadap 
suatu perintah 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mangka saraneng pakarti, 
pamanguning padhepokan, 
nampani nuhun ature, 
Sutignayogi bagawan, 
ya ta dupi antara, 
maharsindra ngandika rum, 
he paman Resi Sutikna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mangka saraneng pakarti,  
pamanguning padhepokan,  
nampani nuhun ature,  
Sutignayogi bagawan,  
ya ta dupi antara,  
maharsindra ngandika rum,  
he paman Resi Sutikna. 
 
Yang menjadi sarananya pekerjaan, 
kebingungannya padepokan,  
menerima permohonan bicara,  
begawan Sutiknayogi,  
ya setelah beberapa waktu,  
pendeta berkata pelan,  
hei paman Resi Sutikna. 
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41 Ingsun atatanya yekti, 
rare kang nom papawohan, 
iku sapa panengrane, 
apa sutanta priyangga, 
sang tapa duk miyarsa, 
sanalika tyaskumepyur, 
sandeyanira manawa. 

Ingsun atatanya yekti,  
rare kang nom papawohan,  
iku sapa panengrane,  
apa sutanta priyangga,  
sang tapa duk miyarsa,  
sanalika tyaskumepyur, 
sandeyanira manawa. 
 

Saya (Ajipamasa) bertanya sungguh,  
anak yang muda pawakannya,  
itu siapa namanya,  
apa anakmu sendiri,  
sang tapa ketika mendengar,  
seketika hatinya kaget,  
khawatir jika. 
 
Makna: Menggambarkan kegundahan hati 
karena takut ada hal yang tidak dikehendaki 
terjadi 

42 Wonten deksuraning siwi, 
reh rare wijiling arga, 
yekti kirang trepsilane, 
wekasan matur sajarwa, 
yen sutanya priyangga, 
Sutiknawati ranipun, 
kalebet rare ugungun. 
 
 

Wonten deksuraning siwi,  
reh rare wijiling arga,  
yekti kirang trepsilane,  
wekasan matur sajarwa,  
yen sutanya priyangga,  
Sutiknawati ranipun,  
kalebet rare ugungun. 
 

Ada kekurang ajaran anak,  
perilaku anak keluaran gunung,  
jelas kurang tata kramanya,  
akhirnya bicara dengan jelas,  
jika anaknya bernama Sutiknawati,  
yang termasuk anak manja. 
 
Makna: Menggambarkan kekurangajaran anak 

43 Marma tan wrin tatakrami, 
mesem ing tyas maharsindra, 
nulya lon pangandikane, 
paman yen sarju tyasira, 
sun pundhut sutanira, 
arsa sun dhaupken antuk, 
lan yayi pramestiraja. 
 

Marma tan wrin tatakrami,  
mesem ing tyas maharsindra,  
nulya lon pangandikane,  
paman yen sarju tyasira, 
sun pundhut sutanira,  
arsa sun dhaupken antuk,  
lan yayi pramestiraja. 
 

Oleh karena itu tidak menerti tata krama, 
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tersenyum dalam hati raja,  
lalu belan bicaranya,  
paman jika setuju hatimu,  
ku ambil anakmu, 
 ingin ku nikahkan mendapat,  
dengan adik Pramestiraja. 
 
Makna: Menggambarkan permintaan atau 
pengutaraan maksud ingin meminang 

44 Ya ta wau sang palinggih, 
sukeng tyas marwatasuta, 
amung sumangga ature, 
ya ta inggaling carita, 
prabu pramestiraja, 
nulya dhinaupaken sampun, 
lan tiknawati sang retna.  
 

Ya ta wau sang palinggih,  
sukeng tyas marwatasuta,  
amung sumangga ature,  
ya ta inggaling carita,  
prabu pramestiraja,  
nulya dhinaupaken sampun,  
lan tiknawati sang retna.  
 

Ya tadi sang pandeta,  
bahagia di hati (besarnya) seperti gunung 
anakan, hanya silahkan jawabnya,  
ya di akhir cerita,  
prabu Pramestiraja,  
lalu dinikahkan sudah,  
dengan Tiknawati sang putri. 
 
Makna: menggambarkan besarnya kebahagiaan  

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 

Tan winarna rehing kardi, 
wau panganten kalihnya, 
wus atut denya jojodhon, 
ya ta ing antara dina, 
sri bagawan ngandika, 
rengenta heh paman wiku, 
nggoningsun nis tilar praja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lawan sagung garwa mami, 
arsa ngancas ing kamuksan, 
ing sajroning warsa kiye, 

Tan winarna rehing kardi,  
wau panganten kalihnya,  
wus atut denya jojodhon,  
ya ta ing antara dina,  
sri bagawan ngandika,  
rengenta heh paman wiku,  
nggoningsun nis tilar praja. 
 
Tidak diceritakan perilaku yang dilakukan,  
tadi pengantin keduanya,  
sudah berjodoh,   
selang beberapa hari, 
sri bagawan Ajipamasa berkata, 
dengarkanlah hei paman wiku,  
alasanku pergi meninggalkan kerajaan/istana. 
 
Lawan sagung garwa mami,  
arsa ngancas ing kamuksan,  
ing sajroning warsa kiye,  
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marma ingsun amiminta, 
ing sakawasanira, 
mangka saraneng pamurut, 
murweng rarasing pamurtya. 
 

marma ingsun amiminta,  
ing sakawasanira,  
mangka saraneng pamurut,  
murweng rarasing pamurtya. 
 
Dengan semua istriku,  
ingin menuju pada kemuksaan,  
di dalam tahun ini,  
maka saya meminta,  
sebisamu,  
yang menjadi perantara meninggal,  
merasakan kematian. 
 
Makna: Menggambarkan tujuan kemuksaan/ 
kematian 

47 Duk miyarsa sang palinggih, 
martrenyuh sotaning kang tyas,
nahen narawayaning loh, 
wekasan matur manembah, 
pun patik datan nyana, 
lamun makaten pukulun, 
ing karsanta saha garwa. 
 

Duk miyarsa sang palinggih,  
martrenyuh sotaning kang tyas,  
nahen narawayaning loh,  
wekasan matur manembah,  
pun patik datan nyana,  
lamun makaten pukulun,  
ing karsanta saha garwa. 
 
Ketika mendengar sang pendeta,  
membuat sedih perasaan hati,  
menahan keluarnya air mata,  
akhirnya berkata dengan hormat,  
saya tidak menyangka,  
jika begitu raja,  
berkeinginan beserta istri. 
 
Makna: Menggambarkan kesedihan hati 

48 Raosing tyas ulun gusti, 
lwir tiyang angemut gula, 
ngeca-eca sadangune, 
tan wrin sirnaning sarkara, 
dahat miduhung ing tyas, 
yayah kacuwan inglulut, 
tan antuk kuswalalita. 
 
 

Raosing tyas ulun gusti,  
lwir tiyang angemut gula,  
ngeca-eca sadangune,  
tan wrin sirnaning sarkara,  
dahat miduhung ing tyas,  
yayah kacuwan inglulut,  
tan antuk kuswalalita. 
 
Rasanya hati saya gusti,  
seperti orang mengemut gula,  
merasakan enak selamanya,  
tanpa mengetahui hilangnya gula,  
sangat kecewa di hati,  
karena tidak mendapat kesenangan. 
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Makna: Menggambarkan betapa gampangnya 
kematian itu terjadi  

49 Sarehning karsanta gusti, 
wus pinasthi ing wardaya, 
mring niskala panunggale, 
suksmana wekas sanitya, 
tan lyan mung pangestunta, 
tumrah mudhari geng wuyung, 
gambuhing prana pranawa. 

Sarehning karsanta gusti, wus pinasthi ing 
wardaya, mring niskala panunggale, suksmana 
wekas sanitya, tan lyan mung pangestunta, 
tumrah mudhari geng wuyung, gambuhing prana 
pranawa. 
 
Karena dari keinginan gusti,  
yang sudah pasti/ yakin di hati,  
kepada kesucian lainnya,  
jiwa akhir setia,  
tidak lain hanya doa,  
turun temurun menghilangkan besarnya 
kesedihan,  
membiasakan /terbiasa hati yang terang. 
 
Makna: Menggambarkan keyakinan hati dan 
kesetiaan 

 

B. Pembahasan Data 

1) Pembacaan Heuristik Tembang Macapat Pupuh Asmaradana dalam 
Serat Witaradya 2 karya Raden Ngabehi Ranggawarsita 
 

Analisis semiotik pada bait tembang macapat pupuh asmaradana 

dalam serat Witaradya 2 karya Raden Ngabehi Ranggawarsita dengan 

pembacaan heuristik adalah pembacaan berdasarkan struktur bahasanya 

(Pradopo, 2009: 135). Untuk memperjelas arti bilamana perlu diberi 

sisipan kata atau sinonim kata yang ditulis dalam tanda kurung. Begitu 

juga struktur kalimatnya disesuaikan dengan kalimat baku (berdasarkan 

tata bahasa normatif) susunannya dibalik untuk memperjelas arti. Adapun 

pembacaan heuristik pada tembang macapat pupuh asmaradana dalam 

serat Witaradya 2 karya Raden Ngabehi Ranggawarsita ini dilakukan 

dengan pengembalikan penyimpangan frasa dan sintaksis yang terjadi 
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dalam sebuah tembang, disebabkan adanya sebuah keterikatan metrum 

dalam tembang. Berikut ini pembacaan heuristik yang telah dianalisis dari 

penyimpangan Frasa. 

a) Tembang Macapat Pupuh Asmaradana 1 

 Kutipan: 
(Ing) diwasaning madya latri, 
 Ni Pamekas amumuja,  
(kanggo) mintok(a)ken suka sukure, 
 maring Hyang Jagad Wisesa,  
kang muga lastaria,  
emute kang narpasunu (Raden Citrasoma),  
(lan) mantun (kang) akarya (Ni Pamekas)duhkita.’ 

 
Parafrase : 

Di tengah malam Ni Pamekas sedang memuja (berdoa) untuk 

menyatakan rasa syukurnya kepada Yang Maha Kuasa (Tuhan) atas 

kesadaran sang putra raja (Raden Citrasoma) karena berkat kuasa Tuhan, 

Ni Pamekas terbebas dari bahaya dan berakhirnya sesuatu yang membuat 

dirinya bersedih hati. 

Pembahasan: 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa Ni Pamekas sedang memuja 

untuk menyatakan rasa syukurnya kepada Tuhan, karena berkat peringatan 

dan kuasa Tuhan itu lah Raden Citrasoma sadar akan kesalahannya yaitu 

ingin menodai kesucian Ni Pamekas. Ni Pamekas merasa lega hatinya 

karena Tuhan mengabulkan doanya dan dapat terbebas dari sesuatu yang 

sangat tidak ia harapkan. 
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 Kutipan: 
 Katarima ing dewadi (suka sukure Ni Pamekas), 
 pratandha (wonten) ganda kusuma, 
 (ing) j(e)ro wisma (dadi) (a)rum-arum kabeh, 
 luwar saking pamelengan,  
tumameng (tumama+ing) pagulingan,  
anendra nutug sadalu,  
datan ana kara-kara. 

 
Parafrase : 

Permohonan Ni Pamekas diterima oleh Tuhan, dengan suatu pertanda  

di dalam rumah tercium bau harum semerbak. Ni Pamekas lalu keluar dari 

tempat pemujaan, kemudian ia masuk ke kamar tidur, ia tidur sampai 

semalaman, dan tak ada halangan apa-apa. 

Pembahasan :  

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa permohonan yang Ni 

Pamekas panjatkan telah diterima oleh dewata (Tuhan) dengan suatu 

pertanda tercium bau harum semerbak di tempat pemujaannya. Setelah 

mengetahui hal tersebut, ia dapat tertidur dengan pulas karena tak ada 

sesuatu yang akan mengganggunya lagi. 

Kutipan: 
Kuneng (kuna+ing) kang winarna malih, 
ing antara salin warsa, 
tanggal (ka)ping Anggira (Anggara) mangke, 
Suryasangkala (wus) katengran, 
sunya sikareng guwa, 
kang Candrasangkala ketung, 
brahmana amarna muksa. 
 
Parafrase :  

Pada Jaman dahulu diceritakan lagi, di antara pergantian tahun, yaitu 

hari Selasa tahun 920 Suryasangkala atau 928 Candrasangkala.  
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 Pembahasan : 

Pada kutipan di atas, menceritakan suasana di kerajaan Witaradya pada 

jaman dahulu yang bertepatan dengan pergantian tahun menjadi 920  

Suryasangkala atau 928 Candrasangkala,  

Kutipan: 
Pareng ing mangsa manggantri,  
narendra Ajipamasa,  
animbali wadya pandhe, 
(yaiku) Empu Wareng (lan) Empu Ganda, 
prapta ing ngabyantara (Sri Ajipamasa), 
dinangu manawa weruh, 
wong (kang) darbe gagaman kuna. 

 
Parafrase: 

Bersamaan dengan masa Manggatri, raja Ajipamasa memanggil dua 

orang ahli pembuat senjata, yaitu Empu Wareng dan Empu Ganda. Setelah 

kedua orang empu itu menghadap, raja bertanya kalau-kalau kedua orang 

empu itu tahu siapa orang-orang yang memiliki senjata kuno. 

Pembahasan: 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa bersamaan dengan masa 

Manggatri raja Ajipamasa berharap jika Empu Wareng dan Empu Ganda 

mengetahui siapa saja yang masih mempunyai senjata kuno pada saat ini. 

Oleh karena itu, raja Ajipamasa segera menyuruh kedua empu tersebut 

untuk menghadap. 

Kutipan: 
Kaya gada (penthung cendhak) dhendha (penthung, gada) bindi 
(penthung),  
bajra (tumbak)lawan alugro,  
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(lan) sapanunggalane kabeh,  
kang gedhe-gedhe kewala,  
(kang) (wus) tan kanggo ing samangkya, 
Empu Ganda aturipun, 
pukulun Srinaranata. 
 
Terjemahan: 
Seperti gada, dhendha, bindi,  
bajra dan alugro 
dan semacamnya semua,  
yang besar-besar saja,  
yang sudah tidak dipakai sekarang,  
Empu Ganda menjawab,  
tuanku ratu (Ajipamasa). 
 
Parafrase: 

Raja Ajipamasa menginginkan senjata kuno seperti gada, dhendha, 

bindi, bajra dan alugro dan semacamnya yang berukuran besar, dan pada 

waktu sekarang ini sudah tidak terpakai lagi, lalu Empu ganda menjawab. 

 
Pembahasan:  

Pada kutipan di atas, menggambarkan/ menyebutkan apa saja senjata 

kuno yang dimaksud oleh raja Ajipamasa, yaitu seperti gada, dhendha, 

bindi, bajra, alugro, dan sejenisnya. Raja Ajipamasa hanya menghendaki 

senjata-senjata yang tergolong besar saja, dan yang sudah tidak terpakai 

pada waktu sekarang ini. 

Kutipan: 
Kawula (Empu Ganda) datan udani,  
amung (wruh) gambar cacalonan (gagaman), 
pancen (kados) dolanane rare,  
gada dhendha bindi bajra, 
sami alit kewala, 
sagung wadya (lan) para empu, 
wonten kang darbe satunggal. 
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Parafrase : 

Saya (Empu Ganda) tidak mengetahuinya, ia hanya tahu gambar calon-

calon senjata, memang seperti mainannya anak kecil, yaitu seperti gada 

dhendha, bindi, bajra, yang berukuran kecil saja, semua prajurit dan para 

empu masih mempunyai senjata tersebut walaupun hanya satu. 

Pembahasan:  

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa sepengetahuan Empu Ganda 

senjata yang tergolong besar pada waktu sekarang ini sudah tidak ada lagi, 

yang ada hanyalah bentuk-bentuk yang masih berupa calon senjata, yang 

merupakan mainan anak, seperti gada, dhendha,  bindi, bajra, itupun 

berukuran kecil-kecil semua. Pada umumnya para empu masih 

memilikinya walaupun hanya satu. 

Kutipan: 
Tarkadhang darbe kakalih,  
upami kinalempakna, 
kados sangkep sadayane, 
prabu (Ajipamasa) kasambadan ing tyas,  
Empu Wareng dinuta, 
amundhut calon (gagaman) puniku, 
amung arsa kapariksa. 

 
Parafrase:  

Para empu masih memiliki senjata kuno, terkadang ada yang memiliki 

dua. Untuk mengumpulkan pola-pola senjata, supaya lengkap semuanya 

dan dapat memenuhi keinginan hati raja, raja Ajipamasa menunjuk Empu 

Wareng untuk mengambil calon senjata yang dimiliki para empu tersebut 

dan calon senjata itu hanya akan diperiksa. 
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 Pembahasan:  

Pada kutipan di atas menceritakan bahwa pada umumnya para empu 

masih memiliki senjata kuno, ada yang memiliki satu dan ada pula empu 

yang masih memiliki lebih dari satu. Akhirnya Raja Ajipamasa 

berkeinginan untuk mengumpulkan pola-pola senjata kuno tersebut, maka 

dari itu ia menunjuk Empu Wareng untuk melaksanakannya.  

Kutipan: 
Dupi ing antara wanci,  
Empu Wareng wangsulira, 
anggawa sagung cacalon (gagaman),  
kerid lan kang darbe pisan,  
praptaning ngarsa nata,  
gambar calon kabeh katur,  
(nuli) pinariksa (priksa+-in-) sowang-sowang. 
 
Parafrase:  

Setelah beberapa waktu, Empu Wareng kembali membawa semua 

calon-calon senjata dan segera dibawa ke hadapan raja Ajipamasa. Gambar 

calon senjata semua di berikan oleh Empu Wareng, lalu Raja Ajipamasa 

memeriksa masing-masing senjata tersebut. 

 Pembahasan: 

Pada kutipan di atas, menceritakan selang beberapa waktu setelah Raja 

Ajipamasa memerintahkan Empu Wareng mengumpulkan pola-pola 

senjata kuno. Akhirnya Empu Wareng kembali dengan membawa semua 

calon-calon tersebut ke hadapan raja Ajipamasa. Raja Ajipamasa sangat 

gembira mengetahui bahwa Empu Wareng telah kembali dan membawa 
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sesuatu yang diinginkannya. Ia lalu memeriksa calon-calon senjata yang 

dibawa Empu Wareng. 

Kutipan: 
Kapirenan wardaya ji (Ajipamasa), 
Empu Ganda dhinawuhan, 
undhang-undhang para pandhe, 
kinen samya karya dhendha, 
gada bindi lan bajra, 
kang amurwat wawratipun, 
(karo) kelaring wong den angge p(e)rang. 
 
Parafrase:  

Raja Ajipamasa gembira karena keinginannya telah terpenuhi, lalu 

Empu Ganda diperintahkan untuk mengundang para pandai (pembuat 

senjata), untuk membuat gada, bindi, lan bajra, yang beratnya disesuaikan 

dengan kemampuan tenaga manusia agar dapat digunakan untuk perang. 

 Pembahasan: 

Pada kutipan di atas, menceritakan kegembiraan hati raja Ajipamasa, 

karena keinginannya telah tercapai yaitu mendapatkan calon-calon senjata 

kuno. Ia lalu segera memerintahkan Empu Ganda untuk mengundang para 

pembuat senjata untuk membuat gada, bindi, lan bajra, yang beratnya 

disesuaikan dengan kemampuan tenaga manusia agar dapat digunakan 

untuk senjata perang. 

Kutipan: 
Pinaringan (paring+-in-+-an)wesi aji, 
sarta ganjaran busana, 
warata sagunging pandhe, 
samya nuwun kapirenan, 
ki empu (Empu Ganda lan Empu Wareng) sakaliyan, 
samana jinunjung (junjung+-in) lungguh(e), 
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dadya wadya pasisingan. 
 

Parafrase:  

Sesudah pekerjaan kedua empu (Empu Ganda dan Empu Wareng) 

selesai. Empu Wareng dan Empu Ganda mendapatkan hadiah dari Raja 

Ajipamasa berupa senjata (biasanya berupa keris) dan busana, dan pada 

saat itu mereka diangkat pula jabatannya menjadi prajurit pasisingan.  

 Pembahasan: 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa sesudah Empu Ganda dan 

Empu Wareng menyelesaikan pekerjaannya. Mereka mendapatkan hadiah 

dari Raja Ajipamasa berupa senjata dan busana serta diangkat pula 

jabatannya menjadi prajurit pasisingan. 

Kutipan: 
Marengi (karo) mangsa Palguna, 
amumule salin(-e) Weda, 
sangkep saniskaraning reh, 
kinepung (kepung+-in-) wadya punggawa, 
sawusira luwaran (kepungan), 
rekyana patih (Tambakbaya) wotsantun, 
ngaturi uninga nata. 
 
Parafrase : 

Bersamaan dengan masa Palguna, kerajaan mengadakan selamatan 

untuk memperingati bergantinya kitab suci Weda, lengkap dengan segala 

sesuatunya peraturan/ permasalahan, dikendurikan prajurit punggawa, 

sesudah selesai kenduri, patih (Tambakbaya) menyembah, memberi tahu 

raja (Ajipamasa). 
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Pembahasan: 

Pada kutipan di atas, menceritakan pada masa Palguna kerajaan 

Witaradya mengadakan kenduri untuk rakyat yaitu untuk memperingati 

bergantinya kitab suci Weda. Sesudah kenduri itu selesai, patih 

Tambakbaya melaporkan sesuatu kepada Sri Ajipamasa. 

Kutipan: 
Pukulun ing wau ratri, 
wonten pandhita dhatengan, 
(sakwuse) tinakenan pangakene, 
(dheweke) saking wasta Herbagi, 
(arane) sang Wiku Reswarengga, 
kaprenah arine tuhu, 
dening sang Brahmana Nirma. 

 
Parafrase: 
 

Patih Tambakbaya melaporkan bahwa tadi ada pendeta datang seorang 

brahmana, sesudah ditanya, ia mengaku dari negara Herbagi dan  bernama 

sang wiku Reswarengga, lebih tepatnya adiknya brahmana Nirma. 

 Pembahasan: 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa Patih Tambakbaya 

melaporkan kepada Raja Ajipamasa bahwa semalam ia kedatangan tamu 

seorang brahmana dari negara Herbangi yang bernama Reswarengga, yang 

merupakan adik dari brahmana Nirma. 

Kutipan: 
Nuhun sowan ing ngarsa ji (sri Ajipamasa), 
manawi pareng kalilan, 
sedya panggih lan kadange (Brahmana Nirma), 
prabu kadgadeng (kadgada+ing) wardaya, 
wus kinen nimbalanana (wiku Reswarengga),  
(patih Tambakbaya)lumaksana kang tinuduh (tuduh+-in-), 
(banjur) wangsul angirid (wiku Reswarengga) dhatengan. 
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Parafrase:  
 

Reswarengga meminta untuk bertemu dengan Raja Ajipamasa, dan jika 

diizinkan, ia juga ingin bertemu dengan saudaranya (Brahmana Nirma), 

prabu cepat hati, memerintahkan patih Tambakbaya untuk memanggil 

wiku Reswarengga, lalu patih Tambakbaya menjalankan perintah, 

kemudian kembali mengajak wiku Reswarengga.  

Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa keinginan wiku Reswarengga 

ialah hendak menghadap sri baginda dan jika diperbolehkan sekaligus 

ingin bertemu dengan kakaknya brahmana Nirma. Sri Ajipamasa segera 

memerintahkan Patih Tambakbaya membawa wiku Reswarengga untuk 

menghadap. 

Kutipan: 
Praptaning ngabyantara ji (Ajipamasa), 
kinen kapara pareka, 
lan pasilane (kaliyan) kadange (Bagawan Nirmalocana), 
wotsari kang dhinawuhan, 
sampun lenggah satata, 
prenah badhe (ing) kiwanipun, 
Bagawan Nirmalocana. 

 
Parafrase: 
 

Wiku Reswarengga telah tiba di hadapan raja Ajipamasa, lalu disuruh 

duduk bersama kakaknya (Bagawan Nirmalocana), Reswarengga berada di 

sebelah kirinya Bagawan Nirmalocana. 
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 Pembahasan:  

Pada kutipan di atas, menggambarkan ketika Reswarengga sedang 

menghadap Raja Ajipamasa. Reswarengga dapat bertemu pula dengan 

kakaknya bagawan Nirmalocana, bahkan ia dapat duduk disamping 

kakaknya tersebut. 

Kutipan: 
Mabukuh denira linggih, 
(gya) sinambrama (sambrama+in) ing pambagya, 
anuhun sewu ature, 
saking pangestu narendra, 
raharjeng (raharja+ing) sangkan paran, 
mangkya pangandika prabu, 
andangu perluning karya. 
 
Parafrase : 

Resi Reswarengga duduk dengan menundukkan kepala, ia lalu segera 

memberi hormat/ menyembah di penghormatan, dan meminta maaf, berkat 

dari doa/ijin raja, ia selamat sampai tujuan, begitu perkataan prabu (Wiku 

Reswarengga), ditanya seperlunya saja. 

Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan sikap hormat Resi Reswarengga 

kepada Raja Ajipamasa. Resi Reswarengga duduk dengan menundukkan 

kepala, menyembah dan berterimakasih kepada Sri Ajipamasa karena 

berkat doanya Raja Ajipamasa, ia dapat selamat sampai tujuan. Kemudian 

raja Ajipamasa bertanya maksud dari kedatangan Resi Reswarengga. 

Kutipan: 
Sang pandhita Reswarengga,  
wotsari (laju) aturira ris, 
pukulun makaten (a)wite, 
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pun kakang Nirmalocana, 
denya tilar nagara,  
kaetang sampun nem taun, 
ulun kantun tengga praja. 

 
Parafrase: 
 

Sang pendeta Reswarengga menyembah kepada Raja Ajipamasa, lalu 

berkata dengan pelan bahwa kakaknya Nirmalocana sudah meninggalkan 

negara Herbangi, terhitung sudah enam tahun, dan Resi Reswarenggalah 

yang menunggu keraton. 

 Pembahasan: 

Pada kutipan di atas, menggambarkan Reswarengga sedang bercerita 

kepada Raja Ajipamasa bahwa kakaknya Nirmalocana sudah enam tahun 

meninggalkan negara Herbangi. Dan selama itu resi Reswarengga lah yang 

menjaga dan menunggui kerajaan Herbangi. 

Kutipan: 
Datan wonten kawis-kawis, 
amung saweg sapunika, 
ing pitung wulan malethek, 
(negeri Herbagi) kambah dening pringgalaya, 
(praptaning) dipangga ewon leksan, 
angririsik tanem tuwuh, 
(lan) marawaseng (marawasa+ing)  rajakaya. 
 
Parafrase : 

Negara Herbangi selama enam tahun tidak ada masalah apa-apa, hanya 

lagi sekarang, tujuh bulan yang lalu, negeri Herbangi terkena oleh 

bencana, datangnya gajah berpuluh-puluh ribu, merusak tanaman yang 

tumbuh, dan membunuh hewan ternak. 
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Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa negeri Herbagi selama enam 

tahun sepeninggalan kakak Nirmalocana selalu aman tidak pernah terjadi 

masalah apa-apa, namun sejak tujuh bulan yang lalu negari Herbangi 

terserang bencana hebat dengan datangnya gajah-gajah liar, yang merusak 

segala macam tumbuh-tumbuhan dan membunuh hewan-hewan ternak. 

Kutipan: 
Tiyang sapraja angisis, 
samya ngili sowang-sowang, 
ingsun met siliban angles, 
ngungsi (mring) tanah ing ngamanca, 
tansah mursiteng (mursita+ing)  karsa, 
parmaning dewa dhumawuh, 
wonten swara kapiyarsa. 

 
Parafrase: 
 

Rakyat senegri Herbangi mengungsi kemana-mana, resi Reswarengga 

akhirnya juga terpaksa meninggalkan negeri dan mengungsi ke luar 

wilayah negeri Herbangi, dan tak pernah lupa untuk memohon kepada 

dewata bagaimana cara mengatasi serangan gajah tersebut. Ternyata 

dewata memberikan petunjuknya dengan adanya suara yang terdengar. 

 Pembahasan: 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa rakyat negeri Herbangi 

semua mengungsi, karena selalu mendapatkan serangan dari gajah-gajah 

liar. Reswarengga pun ikut mencari pengungsian. Di tempat pengungsian 

resi Reswarengga tidak pernah lupa memohon kepada Tuhan agar dapat 
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mengatasi serangan gajah tersebut. Tuhan telah mendengarkan 

permohonan dari Resi Reswarengga, dan ia mendapatkan suatu petunjuk. 

Kutipan: 
Sira linggara tumuli (nuli+um), 
marang tanah Nungswa Jawa, 
(laju) njunjuga aneng (ana+ing) ngarsane, 
Prabu Kusumawicitra, 
ing Pengging Witaradya, 
aneng (ana+ing) kono kakangamu, 
si Resi Nirmalocana. 

 
Parafrase: 
 

Resi Reswarengga disuruh secepatnya pergi ke tanah pulau Jawa, 

langsung menghadap Prabu Kusumawicitra di kerajaan Pengging 

Witaradya, karena disitulah kakaknya Resi Nirmalocana berada. 

 Pembahasan: 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa petunjuk dari Tuhan yang 

diberikan kepada Resi Reswarengga adalah pergi secepatnya ke kerajaan 

Pengging Witaradya untuk bertemu dengan Prabu Kusumawicitra dan Resi 

Nirmalocana. 

Kutipan: 
Tutura rusaking nag(a)ri (Herbagi), 
wekasane umatura, 
marang sang ratu ing kono, 
minta kang mangka sarana, 
(kanggo) (gawe) sirnaning arda liman, 
amung ratu ing Matahun, 
sang Prabu Jayasusena. 
 
Parafrase : 

Resi Reswarengga diperintahkan untuk menceritakan kerusakan negara 

(Herbangi), akhirnnya Resi Reswarengga berbicara kepada sang ratu di 



150 
 

sana, meminta yang dapat dipakai jalan/sarana, untuk menghilangkan 

kemurkaan gajah, hanya ratu di Matahun, sang Prabu Jayasusena. 

Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa Tuhan memberikan petunjuk 

kepada sang wiku Reswarengga untuk bercerita tentang kerusakan negeri 

Herbangi. Pada akhirnya Brahmana Reswarengga menyatakan bahwa 

menurut petunjuk Tuhan hanya raja Matahun sang Prabu Jayasusena lah 

yang dapat mengatasi serangan gajah tersebut. 

Kutipan: 
Lawan putra nateng (nata+ing) Pengging, 
Aran(-e) Raden Citrasena, 
bala bacingah kanthine, 
makaten ujaring swara, 
(laju) amba sumanggeng (sumangga+ing) karsa (dewata), 
narendra miyarsa ngungun, 
miwah sang Bagawan Nirma. 
 
Parafrase : 

Dan putra raja di Pengging, bernama Raden Citrasena, dengan kekuatan 

keduanya lah yang dapat membantu, begitu kata suara, lalu saya menuruti 

keinginan suara tersebut, raja Ajipamasa mendengar apa yang dikatakan 

Resi Reswarengga tertegun, begitu juga dengan sang Bagawan Nirma.  

Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa tidak hanya Prabu 

Jayasusena yang mampu menumpas gajah di Herbagi tetapi bersama 

dengan raja putra Pengging yang bernama Raden Citrasena. Sri Ajipamasa 

dan bagawan Nirmalocana tertegun mendengar hal tersebut. 
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Kutipan: 
Kampiteng (kampita+ing) tyas esmu tistis, 
denira (brahmana Nirma) dahat nalangsa,  
rumangsa antuk weweleh, 
tilar nagara nem warsa, 
wekasan nuwun lilah, 
karsa mantuka rumuhun, 
lawan arine kewala. 

 
Parafrase: 
 

Resi Nirmalocana merasa sangat sedih dan merasa bersalah karena 

meninggalkan negerinya selama enam tahun. Akhirnya Resi Nirmalocana 

meminta ijin kepada Sri Ajipamasa untuk pulang lebih dahulu  ke negeri 

Herbangi bersama adiknya. 

 Pembahasan: 

Pada kutipan di atas, menceritakan perasaan sedih dan perasaan 

bersalah yang dirasakan Resi Nirmalocana karena telah meninggalkan 

negerinya selam enam tahun. Ia lalu meminta ijin kepada Raja Ajipamasa 

untuk pulang bersama adiknya lebih dulu. 

Kutipan: 
Prabu datan nayogyani, 
kinen anyarantosena (dhisik), 
(nenggo) samektaning kang babanton, 
(lan) (sa-) yogya(-ne) sesarengan lampah, 
anunggil sabaita, 
sampung kongsi numpak kenyut, 
kendel sang Brahmana Nirma. 
 
Parafrase : 

Prabu (Ajipamasa) tidak mengijinkan, resi Nirmalocana disuruh 

bersabar dahulu, menunggu disiapkannya bantuan, dan sebaiknya 
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bersamaan langkah, menjadi satu perahu, sudah sampai naik ditarik/ 

dihentikan, berhenti sang Brahmana Nirma. 

Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa Sri Ajipamasa tidak 

mengijinkan jika Resi Nirmalocana pulang lebih dahulu. Resi Nirmalocana 

diminta untuk bersabar dahulu sambil menunggu dipersiapkannya bantuan 

yang akan secepatnya dipersiapkan. Akhirnya Resi Nirmalocana menuruti 

apa keinginan sang raja Ajipamasa. 

Kutipan: 
Angestokaken karsa ji (Ajipamasa), 
boya ing antara dina, 
patih dhinawuhan mangke, 
kinen mamatah punggawa, 
kang samya prawireng (prawira+ing) p(e)rang, 
bakal umiringa iku, 
panglurunge narpatmaja (raden Citrasena). 
 
Parafrase : 

Resi Nirmalocana memenuhi keinginannya (Ajipamasa), tidak ada 

beberapa hari, patih diperintahkan nanti, disuruh menyiapkan punggawa, 

yang semua perwira perang, akan mengiringi, serangannya putra raja 

(raden Citrasena). 

Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa Bagawan Nirmalocana 

bersedia hati menuruti apa yang menjadi keinginan raja Sri Ajipamasa. 

Dan beberapa hari kemudian Patih Tambakbaya diperintahkan oleh raja 
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Ajipamasa untuk segera mempersiapkan punggawa perwira perang yang 

akan mengiringi putra raja Raden Citrasena pergi ke negeri Herbangi. 

Kutipan: 
Sarta nuduh kang tinuding (tuding+in), 
maring nagara Matahun, 
mundhi s(e)rat (marang) wewran wiraos, 
lumaksana (laksana+um)  lelancaran, 
amung sadina prapta, 
panggih lan nateng (nata+ing) Matahun, 
kang nawala wus katampan. 

 
Parafrase : 
 

Sri Ajipamasa menunjuk seseorang untuk datngi ke negara Matahun 

untuk menyampaikan surat. Utusan ke negara Matahun segera berangkat, 

dan terlaksana dengan lancar karena hanya satu hari utusan sudah sampai 

di Matahun dan bertemu dengan raja Matahun, dan surat pun sudah 

diterima. 

 Pembahasan: 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa raja Ajipamasa mengirim 

seorang utusan untuk mengirimkan surat kepada raja Matahun yang 

bernama Sri Jayasusena. Dalam waktu satu hari utusan sudah sampai ke 

negara Matahun. 

Kutipan: 
Kadhadha raosing tulis, 
kampiteng (kampita+ing) tyas esmu suka, 
muwus pribadi wiyose, 
la dalah bakalan ap(e)rang, 
tandhing kalawan gajah, 
begja kewala ing mbesuk, 
yen menang amboyong denta. 
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Parafrase: 
 

Setelah Sri Jayasusena membaca surat dari Sri Ajipamasa, sri 

Jayasusena sangat gembira karena mendapat tugas ke negeri Herbagi. Sri 

Jayasusena berbicara dalam hati bahwa berperang dengan gajah itu sangat 

menyenangkan, jika berhasil menang akan membawa gading gajah. 

 Pembahasan: 

Pada kutipan di atas, menceritaan kegembiraan hati sang Raja 

Jayasusena karena mendapatkan tugas dari Raja Ajipamasa untuk datang 

ke negeri Herbangi berperang dengan gajah. Menurut Sri Jayasusena 

berperang dengan gajah adalah suatu hal yang menyenangkan, karena jika 

menang akan mendapatkan gading gajah. 

Kutipan: 
Menawa kalah tan (bakal) isin, 
ujer tandhinge (nglawan) apitan, 
kacek dhuwur (lan) kacek gedhe, 
gumer kang samya miyarsa, 
nulya mamatah wadya, 
kang pantes milu anglurug, 
lan kang pancen jaga praja. 
 
Parafrase : 

Jika kalah berperang dengan gajah tidak akan malu, karena perangnya 

melawan berlipat (besarnya) lebih tinggi dan  lebih besar, gemuruh yang 

pada terdengar, secepatnya menyiapkan prajurit, yang pantas ikut 

menyerang, dan yang sisanya menjaga negara. 
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Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, melanjutkan dari bait sebelumnya yaitu Sri 

Jayasusena yang sedang berbicara dalam hati yaitu seandainya kalah 

berperang dengan gajah kita tidak akan malu karena musuhnya memang 

lebih tinggi dan lebih besar. Sri Jayasusena lalu segera mempersiapkan 

pasukannya, sebagian yang terpilih akan ikut berperang sebagian lagi tetap 

tinggal menjaga negara. 

Kutipan: 
Ing antara dina mangkin, 
saha wadyabala kuswa, 
samya gegancangan kabeh, 
prapteng (prapta+ing) Pengging rerem samya, 
ing pakuwon priyangga, 
enjang marak sang aprabu (Ajipamasa), 
sinambrameng (sinambrama+ing) parikrama. 
 
Parafrase : 

Pada beberapa hari nanti, dan prajurit perang berkumpul, pada cepat-

cepat semua, tiba di Pengging pada berhenti di peristirahatan sendiri, 

besok menghadap sang prabu (Ajipamasa), memberi hormat dengan penuh 

sopan santun. 

Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa beberapa hari setelah Sri 

Jayasusena mendapatkan surat dari raja Ajipamasa, Sri Jayasusena beserta 

para prajurit perangnya berangkat ke Pengging. Setibanya  di Pengging 

beristrahat dahulu di tempat peristirahatan, lalu pagi harinya menghadap 

sang raja Ajipamasa. 
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Kutipan: 
Keparengan gandarwaji, 
aneng (ana+ing) ngabyantara nata, 
arsa dinuta ing mangke, 
kinen minta bebantonan, 
maring Krendhawahana, 
kawrat weweling sadarum, 
nembah (banjur) mesat angambara. 
 
Parafrase: 
 

Kedatangan sri Jayasusena bersamaan dengan Raja Karawu. Raja 

Karawu mendapat tugas dari raja Ajipamasa untuk meminta bantuan ke 

Krendhawahana. Raja Karawu memyembah lalu segera berangkat ke 

Krendhawahana. 

 Pembahasan: 

Pada kutipan di atas, menceritakan kedatangan Sri Jayasusena ke 

Pengging Witaradya yang bersamaan dengan kedatangannya Raja Karawu. 

Raja Karawu mendapatkan tugas untuk pergi ke Krendhawahana untuk 

meminta bantuan. 

Kutipan: 
(sakwuse) Prapteng (prapta+ing) Setragandamayi, 
panggih lan Raja Bahlika, 
laju kewala keride, 
marek maring ngarsanira, 
sang Bathari Srikala, 
dinangu ing karya matur, 
salir welinging narendra (Ajipamasa). 
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Parafrase: 

Setibanya di Setragandamayi, Karawu bertemu dengan Raja Bahlika, 

lalu langsung menghadap sang Bathari Srikala (Dewi Kalayuwati), 

kemudian Karawu menyampaikan pesan dari Raja Ajipamasa. 

 Pembahasan: 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa Karawu telah sampai di 

Sentragandamayi bertemu dengan Raja Bahlika dan langsung menghadap 

Dewi Kalayuwati untuk menyampaikan pesan dari Raja Ajipamasa. 

Kutipan: 
Manawi prajeng (praja+ing) Herbangi, 
mangkya kambah ing babaya, 
arda liman leksan ewon, 
samya ngrisak tutuwuhan, 
marwaseng (marawasa+ing) rajakaya, 
(lan) wisma (a)lit-alit linebur, 
(sarta) titiyangipun puyengan. 
 
Parafrase : 

Bahwa negara di Herbangi, sekarang mendapat bencana, oleh 

kemurkaan gajah berpuluh-puluh ribu,  merusak tanaman, membunuh 

hewan ternak, dan rumah kecil-kecil hancur, serta orang-orangnya pun 

bingung. 

Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa Karawu memaparkan 

keperluannya dan menggambarkan keadaan negeri Herbangi yang porak-

poranda, karena diserang gajah-gajah liar.  
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Kutipan: 
Sowang-sowang samya ngili, 
sang dwijendra Reswarengga, 
kasangsaya met pangungsen, 
(laju) antuk parmaning jawata, 
wonten swara kapyarsa, 
kinen aminta pitulung(-an), 
dhateng ratu Tanah Jawa. 

 
Parafrase: 
 

Rakyat Herbangi masing-masing pada mengungsi, sang resi 

Reswarengga pun ikut mengungsi, lalu ia mendapat petunjuk dewata untuk 

meminta bantuan ke ratu Tanah Jawa. 

 Pembahasan: 

Pada kutipan di atas, menggambarkan Karawu yang sedang bercerita 

tentang resi Reswarengga yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan untuk 

meminta bantuan ke ratu Tanah Jawa  

Kutipan: 
Kang supados den paringi, 
babantu saking paduka (Bahlika), 
para raksasa kinaot, 
jer sampun kasumbageng (kasumbaga+ing) rat, 
saktining wadya ditya, 
datanpa lawan(-e) satuhu, 
(a)wit pangestu (kan)Jeng Bathara. 

 
Parafrase : 

Agar  diberikan, bantuan dari paduka (Bahlika), para raksasa yang kuat, 

memang sudah terkenal di dunia, kesaktian prajurit raksasa, tidak ada 

tandingan sungguh, dengan restu Kanjeng Dewa. 
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Pembahasan: 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa sang Karawu memuji 

kekuatan dan kesaktian para raksasa yang sudah terkenal di dunia, agar 

Dewi Kalayuwati bersedia memberikan bantuan. 

Kutipan: 
Bathari Kalayuwati, 
gumujeng sarwi ngendika, 
lah Karawu sira kuwe, 
bisa met maladi prana, 
yekti (ing) mangsa selaka, 
ingsun pinintan (pinta+in) babantu, 
semangsa-mangsa kewala. 
 
Parafrase : 

Bathari Kaluyawati, senyum serta berkata, lah Karawu kamu itu, bisa 

mencari membaranya hati, nyata/ sungguh masa selaka, aku memberikan 

bantuan, sewaktu-waktu saja. 

 
Pembahasan: 
 

Pada bait tembang di atas, menceritakan bahwa Bathari Kalayuwati 

senang dengan pujian dari Karawu, karena pujian dari Karawu tersebut 

membuat hati Bathari Kalayuwati berbunga-bunga. Karena pujian tersebut, 

dewi Kalayuwati bersedia memberikan bantuan sewaktu-waktu pada masa 

Selaka. 

Kutipan: 
Mbesuk angkate wadya ji (Ajipamasa), 
lamun wus tumekeng (tumeka+ing) paran, 
ingsun (badhe) susuli babanton, 
para prawira raksasa, 
kang padha widigdaya, 
sukeng (suka+ing) tyas Raja Karawu, 
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wotsari (laju) pamit (sakwuse)kalilan. 
 
Terjemahan: 
Besok pemberangkatannya prajurit raja (Ajipamasa),  
jika sudah tiba di tempat tujuan,  
aku akan mengirim bantuan,  
para perwira raksasa,  
yang sama hebat,  
bersuka hati Sang Karawu,  
menyembah lalu meminta pamit jika diijinkan. 
 
Parafrase: 
 

Bathari Kalayuwati akan mengirimkan pasukan raksasanya yang hebat 

jika prajurit Pengging sudah sampai tujuan. Karawu bergembira hati 

mendengar hal tersebut, kemudian minta ijin untuk kembali ke Pengging. 

 Pembahasan: 

Pada kutipan di atas, menceritakan kegembiraan hati Karawu karena 

Bathari Kalayuwati bersedia memberikan bantuan. Bathari Kalayuwati 

akan mengirimkan raksasa-raksasa yang hebat jika pasukan dari Pengging 

sudah tiba di negeri Herbangi. 

Kutipan: 
Saptaptanira ing ngarsi (Ajipamasa), 
matur solahing dinuta, 
kang dadya patembayane, 
Dewi Yuwati punika, 
prabu sukeng (suka+ing) wardaya, 
laju undhang-undhang dhawuh, 
samaptaning ngadilaga. 
 
Parafrase : 

Ketika dihadapan raja Ajipamasa, Karawu melapor perilakunya utusan, 

yang menjadi janjinya Dewi Yuwati itu. Prabu Ajipamasa bersuka hati, 

lalu memerintahkan untuk mempersiapkan peperangan. 
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Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa raja Ajipamasa bergembira 

hati karena sekembalinya Karawu dari Krendhawahana, Karawu. 

melaporkan hasil pembicaraannya dengan Dewi Kalayuwati yang bersedia 

memberikan bantuan. Mendengar hal tersebut Sri Ajipamasa lalu 

memerintahkan untuk segera mempersiapkan perlengkapan untuk perang. 

Kutipan: 
Kinen sami tata-tata, 
(ing) sajroning mangsa Wisaka, 
badhe budhalira kabeh, 
warata undhang narendra, 
dupi antara (dina) prapta, 
mangsa Wisaka ing dangu, 
pepak sagunging punggawa. 

 
Parafrase: 
 

Semua prajurit perang disuruh untuk bersiap-siap, karena menjelang 

masa Wisaka akan diberangkatkan semua ke Herbangi. Pengumuman dari 

raja tersebut ditujukan merata kepada semua rakyatnya. Setelah beberapa 

waktu, tibalah masa Wisaka, dan sudah lengkap dengan seluruh punggawa 

perang. 

 Pembahasan: 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa raja Ajipamasa 

mengumumkan bahwa keberangkatan pasukan ke Pengging akan 

dilakukan pada masa Wisaka.  

Kutipan: 
Kabeh (wadyabala) nuli tinimbalan, 
biniseka sowang-sowang, 
kang bakal lumaksaning don, 
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wuwuh sudira daraka, 
saking sukaning driya, 
angajab enggala pupuh, 
punggawa tan mungkur tandhing. 
 
Parafrase : 

Semua prajurit lalu dipanggil, diatur kepangkatannya masing-masing, 

yang akan melaksanakan tempat tujuan, prajurit tambah kukuh berani, dan 

sangat bersuka hati, mereka berharap segeralah perang, dan prajurit tak 

mundur berperang. 

 
Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa masa Wisaka telah tiba, 

maka semua prajurit dikumpulkan, dan diatur menurut kepangkatannya 

masing-masing. Semua prajurit merasa gembira dan  berharap segeralah 

perang. Semua bertekad tidak akan menyerah dalam peperangan. 

b) Pupuh Asmaradana 2 
 

Kutipan: 
Luwar denira sasanti, 
gandarwaraja samana, 
dhinawuhan patraping reh, 
kya(i) patih kinen mamatah, 
kang samya karuwatan, 
(kinen) sinalin (salin+-in-) panganggenipun, 
anut kalairanira (ka+lair+nira). 
 
Parafrase : 

Setelah selesai berdoa, Sri Karawu diperintahkan untuk menyiapkan 

perlengkapan, ki patih juga disuruh mengumpulkan, siapa saja yang akan 

diruwat, lalu disuruh berganti pakaiannya, sesuai kelahirannya. 
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Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa raja gandarwa Karawu ketika 

itu diperintahkan oleh Raja Ajipamasa untuk menyiapkan segala sesuatu 

yang akan digunakan dalam acara ruwatan, setelah semuanya sudah siap, 

ki patih Karawu disuruh mengumpulkan orang yang akan diruwat dan juga 

diutus memberikan pakaian yang bagus pada mereka, yang disesuaikan 

dengan hari kelahiran mereka. 

Kutipan: 
Metu legi (diparingi) (busana) sarwa putih, 
lair Pahing sarwa jenar, 
sarwa abang kang mijil Pon, 
lair Wage sarwa kresna, 
(lair) Kaliwon wilis samya, 
(laju) tinata (tata+-in-) sajuru-juru, 
ngumpul golongan priyangga. 

 
Parafrase : 

Lahir Legi (diberi pakaian) serba putih, lahir Pahing (diberi pakaian) 

serba kuning, (diberi pakaian) serba merah yang lahir Pon, yang lahir 

Wage (diberi pakaian) serba hitam, yang (lahir) Kliwon (diberi pakaian) 

hijau sama. (kemudian) diatur berkelompok-kelompok, berkumpul 

golongan masing-masing. 

Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa anak-anak yang akan diruwat 

diberi pakaian sesuai dengan hari kelahirannya. Setelah itu digolongkan 

masing-masing. 

 



164 
 

Kutipan: 
Rare kadhana-kadhini, 
dhampit kembang timbang pasang, 
pancuran kapit sendhange, 
myang sendhang kapit pancuran, 
padangan lan pipilan, 
gondhang kasih saka panggung, 
golong(-an) manggon sosowangan. 
 
Parafrase : 

Anak kedhana-kedhini, dhampit kembang timbang pasang, pancuran 

kapit sendhange, sendhang kapit pancuran, padangan, dan pipilan (lima 

gondhang kasih, saka panggung, digolongkan masing-masing. 

 
Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa anak-anak yang akan 

diruwat juga digolongkan menurut jumlah saudaranya.  Anak kedhana-

kedhini (dua bersaudara laki-laki dan perempuan), dhampit (dua 

bersaudara laki-laki dan perempuan yang lahirnya bersamaan) kembang 

timbang pasang (dua bersaudara perempuan semua), pancuran kapit 

sendhange (tiga bersaudara perempuan, laki-laki, perempuan), dan 

sendhang kapit pancuran (tiga bersaudara laki-laki, perempuan, laki-laki) 

padangan (lima bersaudara perempuannya satu), dan pipilan (lima 

bersaudara laki-lakinya satu), gondhang kasih (dua bersaudara berbeda 

warna kulitnya), saka panggung. 

Kutipan: 
Kang ijen mung pribadi, 
ontang-anting julung sungsang, 
jempina (lan) tiba ukure, 
buntel wujil buju dhangkak, 
(laju) jinajar (jajar+-in)  lalajuran, 
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rajagandarwa Karawu, 
lekas matrap pangruwatan. 
 
Parafrase : 

Yang sendiri hanya anak, ontang-anting, julung sungsang, jempina, 

tiba ukur, buntet wujil buju dhangkak, mereka berbaris berderetan, 

kemudian setelah siap  raja raksasa Karawu, mulai melakukan 

pengruwatan. 

 
Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa kelompok yang sendiri 

adalah anak ontang-anting (satu anak laki-laki), julung sungsang (anak 

yang lahir ketika siang hari ketika matahari tepat di tengah),  jempina 

(anak yang lahir belum waktunya/ premature) tiba ukure (anak yang lahir 

ususnya melilit leher), buntel wujil, buju dhangkak, disuruh berjajar 

berderet-deret.  

Kutipan: 
Embun-bunan (rare) den tiyupi, 
nulya sami siniraman (siram+-in-+-an), 
ing tirta suganda kabeh, 
(ngangge) kumkuman sekar setaman, 
kang kinarya (karya+-in-) (kanggo) kosokan, 
(yaiku) sela muksala puniku, 
wungkal  (kang) kadadean (saking) wreksa. 
 
Parafrase : 

Ubun-ubun (anak-anak) ditiup, lalu mereka disiram, dengan air wangi 

semua, menggunakan rendaman bunga setaman,  yang digunakan untuk 

menggosok, (yaitu dengan) batu muksala, pengasah (yang) terbuat (dari) 

kayu.  
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Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa ketika ruwatan ubun-ubun 

anak yang diruwat ditiup satu demi satu. Setelah itu mereka disuruh 

membersihkan tubuh mereka dengan menyiramkan air kembang setaman 

ke tubuhnya dan menggosok tubuhnya dengan batu muksala, yaitu batu 

pengasah yang terbuat dari kayu. 

Kutipan: 
Kang maksih amawa ciri, 
puweran coraking serat, 
namane sela muksala, 
yekti agung sawabira, 
(sak-)wusnya (badan rare) resik sadaya, 
sinalin (salin+-in-) panganggenipun, 
pasatan wastra di mulya. 

 
Parafrase : 

Sesuatu yang masih mempunyai ciri, yaitu guratan lingkaran, namanya 

batu muksala yang jelas besar manfaatnya, sesudah (tubuh anak-anak) 

bersih  semua diganti pakaiannya dengan pakaian yang serba indah. 

 
Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa batu muksala adalah batu 

yang mempunyai ciri yaitu bercorak gurat-gurat lingkaran dan mempunyai 

manfaat yang banyak. Setelah  semua tubuh anak-anak yang diruwat 

bersih, mereka diberi pakaian yang serba indah. 

Kutipan: 
Rambut samya den papali, 
(uga) tinugelan (tugel+-in-+-an) kang kanaka, 
badan binorehan (boreh+-in-+-an) kabeh, 
kang babahan hawa sanga, 
kasepan ing dudupa, 
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kinen anyipta sadarum, 
nuwun aksamaning dewa. 
 
Parafrase : 

Rambut mereka dipotong, dipotong juga kukunya, badannya diolesi 

wewangian semua, yang sembilan lubang nafsu, ditiupkan asap dupa, 

disuruh memohon dalam hati, dan meminta ampunan kepada dewa. 

 
Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa rambut dan kuku anak-

anak yang diruwat dipotong dan seluruh tubuh mereka diolesi dengan 

wangi-wangian.  Sembilan lubang nafsu yang ada pada tubuh mereka juga 

ditiupkan asap dupa, karena diharapkan setealah ruwatan itu selesai anak-

anak yang diruwat dapat mengendalikan nafsunya. Mereka juga 

diperintahkan untuk memohon ampunan dalam hati atas segala dosa yang 

telah diperbuat, agar mendapat ampunan dari Tuhan YME. 

Kutipan: 
(sakwuse) Sampurnanireng pangrukti, 
kabeh kang samya rinuwat (ruwat+-in-), 
kerid maring ngarsa katong (Ajipamasa), 
dhinawuhan pangandika, 
mangkya wus padha mentas,  
sirna papa sangsaramu,  
kari rahayu kewala. 
 
Parafrase : 

Setelah selesainya acara ruwatan, semua yang pada diruwat, diajak ke 

hadapan raja, diperintahkan berbicara, sekarang sudah pada terbebas, 

hilang papa sengsara, dan tinggal mencari keselamatan saja. 
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Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa sesudah acara ruwatan itu 

selesai, mereka semua dibawa menghadap sri baginda Ajipamasa. Kepada 

mereka sri Ajipamasa berkata bahwa anak-anak yang telah diruwat telah 

terbebas dari kesengsaraan dan sekarang tinggal mencari keselamatan saja. 

Kutipan: 
Yogya sami mituhua, 
ing warah pepemutingwang, 
aywa ana nglirwakake, 
mangkya padha merenana, 
anerak ila-ila, 
kang kalebu dadi petung(-an), 
sangkaning papa sangsara. 

 
Parafrase : 

Sri Ajipamasa meminta untuk mentaati nasihatnya, dan menyuruh 

semuanya untuk memperhatikan, lalu Sri Ajipamasa menyuruh 

menghentikan atau melanggar hal-hal yang dianggap tabu, yang termasuk 

hitungan asalnya papa sengsara. 

 
Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa sri Ajipamasa berharap 

semua akan mentaati nasihatnya. Nasihat itu antara lain yaitu 

menghentikan kebiasaan melanggar hal-hal yang dianggap tabu yang 

merupakan penyebab dari kesengsaraan. 

Kutipan: 
Sira wus padha nemahi, 
rahayune mangkya (sampun) (di-) ruwat, 
lakonana salawase, 
mangan kanthi anarima, 
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turu eling kewala, 
wiwita ing tengah dalu, 
(lan) tangi saben bangun enjang. 
 
Parafrase : 

Kamu (anak-anak yang diruwat) sudah pada melaksanakan, selamatnya 

sekarang karena sudah diruwat, lakukanlah selamanya, makan dengan 

menerima, tidur ingat saja, mulailah di tengah malam, dan bangun setiap 

menjelang pagi. 

Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa anak-anak sudah 

melaksanakan ruwatan. Sri Ajipamasa memberi nasihat agar menerima 

apa adanya dalam hal makan dan tidur secukupnya saja jangan berlebihan. 

Kutipan: 
Ambisu myang ngampet runtik, 
nalangsa maring bathara, 
(laju) minta aksama dosane, 
laju tumameng (tumama+ing) patirtan, 
adus kungkuman sekar, 
den resik(i) badan sakojur, 
nulya nganggo ganda wida. 
 
Parafrase : 

Sri Ajipamasa memerintahkan untuk membisu dan mengendalikan  

nafsu, dan pasrah kepada Tuhan, lalu memohon ampunan dosa, kemudian 

pergi ke perairan, mandi rendaman bunga, lalu membersihkan sekujur 

tubuh, dengan menggunakan wewangian. 
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Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menjelaskan bahwa kita sebagai manusia 

sebaiknya berbuat seperti orang bisu, maksudnya kita lebih baik diam 

daripada membicarakan kejelekan orang lain, menghina ataupun berbicara 

kasar, dan kendalikanlah nafsu kita dari hal-hal yang membawa kita ke 

dalam kemaksiatan, serta kita harus pasrah dan meminta ampunan kepada 

Tuhan.  

Kutipan: 
Adudupa ratus wangi, 
kasuapaken ing jaja, 
(nanging) amung saantara bae, 
nuli mijil saking wisma, 
lumaku (laku+-um-) jaga-jaga, 
yen reren mandenga den wruh, 
wimbaning hyang bagaskara. 
 
Parafrase : 

Sri Ajipamasa meletakkan pedupaan ratus harum ke dada, tetapi hanya 

sekedarnya saja, lalu keluar dari rumah, berjalan dengan waspada, jika 

istirahat berhenti dan lihatlah keluarnya dewa matahari. 

 
Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa sebelum kita keluar rumah 

sebaiknya mengusap dada/ tubuh kita dengan wangi-wangian. Setelah itu, 

barulah boleh keluar rumah dengan penuh kewaspadaan dan berhati-hati. 

Dan ketika berhenti berjalan perhatikan dengan cermat tebaran sinar 

matahari yang begitu indah. Kita harus menyadari betapa besarnya kuasa 

Tuhan dan mengagumi segala ciptaannya. 
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Kutipan: 
Ing kono sira wus keni (kena), 
medhar (utawi) wuwus sawatara, 
arina mangan myang ngombe, 
anambut sabarang karya, 
bangsa pangupajiwa, 
den taberi met pakantuk, 
den ati-(a)ti petangira. 
 
Parafrase: 

Kamu sudah boleh bicara atau bercakap-cakap sebentar, siang hari 

makan dan minum, melakukan apa saja pekerjaan, mendapatkan rejeki, 

dan rajinlah mencari pendapatan, serta hati-hati dalam perhitungan kamu. 

Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa pada saat munculnya sinar 

matahari, kita boleh berbicara dan bercakap-cakap tetapi sekedarnya saja. 

siang harinya kita dapat makan dan minum, tetapi kita tidak boleh lupa 

kalau kita juga harus bekerja apa saja yang penting dapat mendatangkan 

hasil. Kita juga harus rajin bekerja dan teliti dalam perhitungan. Teliti 

dalam perhitungan di sini bukan berarti kita harus pelit tetapi kita tidak 

boleh boros dan harus memperhitungkan antara pendapatan dan 

pengeluaran kita. 

Kutipan: 
(sakwuse) Telas wawarah narpati (Ajipamasa), 
(kabeh) kang liningan awotsekar, 
sedya ngestokaken kabeh, 
kya(i) patih atur uninga, 
wonten wadya panekar, 
wawan wuwus rebat unggul, 
samya minggah ing pradatan. 
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Parafrase : 

Setelah habis nasihat dari raja Ajipamasa, semua berbaris dan 

menyembah, dan berjanji mentaati semua nasihat dari raja, kemudian ki 

patih menyampaikan berita, bahwa ada prajurit pelaksana, yang berdebat 

rebut keunggulan, sampai naik ke pengadilan. 

 
Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa setelah raja Ajipamasa 

selesai memberi nasihat, semua lalu menyembah dan bersedia berjanji 

akan mentaati segala nasihat dari raja Ajipamasa. Setelah itu ki patih 

datang dan memberi tahu bahwa ada dua orang punggawa golongan 

pelaksana yang berselisih pendapat mempertahankan keunggulan masing-

masing, sampai naik menjadi perkara di pengadilan. 

Kutipan: 
Pun Wiraksa kang satunggil, 
kaliyan pun Sulaksana, 
kang dados (a)witing padudon, 
pun Wiraksa ararasan, 
(menawa) utamaning manungsa, 
(yaiku) saking tataki satuhu, 
katarima (apa) kang (dados) parasdya. 
 
Parafrase : 

Si Wiraksa yang satu, dengan si Sulaksana, yang menjadi mulanya 

pertengkaran, adalah ketika si Wiraksa berpendapat, bahwa utamanya 

manusia, yaitu dari berprihatin sungguh, akan tercapai apa yang menjadi 

harapannya. 
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Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa yang sedang bertengkar 

adalah Wiraksa dan Sulaksana, dan yang menjadi penyebab 

perselisihannya adalah ketika Wiraksa berpendapat bahwa keutamaan 

manusia adalah gemar berprihatin, karena dengan berprihatin maka segala 

cita-cita akan tercapai. 

Kutipan: 
Ing ngagesang yen asepi, 
tataki sakadarira, 
tanpa tuwas wekasane, 
wuwus makaten (kang) kap(i)yarsa, 
dhateng pun Sulaksana, 
sanalika teka rengu, 
(laju) mungal alin-alining tyas. 
 
Parafrase : 

Di dalam kehidupan jika sepi (tanpa berprihatin), berprihatin 

sekedarnya, tanpa hasil akhirnya, ucapan begitu yang terdengar, oleh 

Sulaksana, seketika itu Sulaksana tersinggung, lalu berkata prihatin-

prihatinnya hati. 

 
Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa hidup tanpa berprihatin, 

meskipun hanya sekedarnya saja, tentu akan menemui hari akhir yang 

merugi. Sulaksana tidak sependapat dengan apa yang dikatakan Wiraksa, 

tiba-tiba ia menjadi marah dan tersinggung. 

Kutipan: 
(Sulaksana) Anggung muwus (supaya) mimirengi, 
(menawa) kauripaning manungsa, 
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kang luwih utama dhewe, 
(yaiku) mung taberi barang karya, 
kadadeyaning (ing) wuntat, 
katekan sakarepipun, 
dene datan kukurungan. 
 
Parafrase : 

Sulaksana lalu berkata dan berharap agar didengarkan, kehidupannya 

manusia, yang lebih utama sendiri, yaitu hanya rajin bekerja, kejadiannya 

di belakang, kesampaian keinginannya, sebab tidak akan kekurangan. 

Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa Sulaksana menyanggah 

pendapat dari Wiraksa. Menurut Sulaksana bahwa hidup manusia itu 

paling utama adalah yang rajin bekerja. Dengan rajin bekerja akhirnya 

akan tercapai segala tujuannya, karena tidak mengalami suatu kekurangan 

dalam hidupnya. 

Kutipan: 
Lamun sungkanan taberi, 
lumuh panggawe istiyar, 
kasebut wong (kang) kabesturon, 
tanpa budi kurang nalar, 
kalebu nistha dama, 
(kados) nganiaya badanipun, 
tarkadhang nora widada. 
 
Parafrase : 

Sewaktu malas bekerja, dan berusaha, disebut orang yang merugi, 

seperti tanpa budi kurang pikir, termasuk nista sekali, dan seperti 

menganiaya badannya sendiri, dan terkadang tidak selamat. 
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Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menjelaskan bahwa orang-orang yang malas 

bekerja dan berikhtiar dapat disebut juga dengan orang yang merugi, 

seperti tanpa budi kurang pikir, sehingga termasuk rang yang nista sekali, 

karena menganiaya diri sendiri dan kadang-kadang hidupnya tidak 

selamat. 

Kutipan: 
Pun Wiraksa amiyarsi, 
wuwus makaten (banjur) kabangan, 
wekasan dados padudon, 
tinengahan (tengah+-in-+-an)   ing watara, 
dhumateng para jaksa, 
met saking pirukun (pi-+rukun) patut, 
panataning (supaya) karampungan. 
 
Parafrase : 

Si Wiraksa mendengar Sulaksana, bicara begitu lalu naik darah, 

akhirnya menjadi pertengkaran, ditengahi sementara, oleh para jaksa, para 

jaksa berusaha membuat rukun kembali, mencari cara agar masalahnya 

dapat terselesaikan. 

 
Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa Wiraksa marah karena tidak 

terima dengan sanggahan dari Sulaksana. Akhirnya terjadilah pertengkaran 

yang seru antara keduanya. Para jaksa sudah berusaha menengahinya agar 

keduanya rukun kembali dan masalahnya dapat terselesaikan.  

Kutipan: 
Menggah ta kita taberi, 
anunggil misah kewala, 
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pandamelan lair (lan) batos, 
upami isi lan wadhah(-e), 
katingalipun wijang, 
yen rinaos dados kumpul, 
parimpen ing pasimpenan. 
 
Parafrase : 

Rajin dan berprihatin, dua hal yang terpisah, pekerjaan lahir batin, 

seperti isi dan tempatnya, kelihatannya sendiri-sendiri, jika dirasakan jadi 

kumpul, disimpan dengan cermat di tempat penyimpanan. 

 
Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa rajin dan berprihatin itu dua 

hal yang terpisah namun tunggal adanya, yang satu laku lahiriah dan yang 

satu laku batiniah. Keduanya itu bagai isi dengan tempatnya, tampaknya 

berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi jika dirasakan mendalam keduanya itu 

adalah satu, seperti suatu benda yang dimasukkan ke dalam wadah lalu 

disimpan dengan cermat. 

Kutipan: 
Tataki minangka isi, 
(lan) taberi (minangka) wawadhahira, 
lamun pisah yekti awon, 
(uga) isi tanpa mawi wadhah, 
taberi tarak brata, 
makaten timbanganipun, 
iya (uga) taberi ing karya. 
 
Parafrase : 

Berprihatin sebagai isi, dan rajin sebagai tempatnya, jika dipisahkan 

jelas tampak jelek, begitu juga isi tanpa memakai tempat, rajin melakukan 

tapa, begitu timbangannya, iya juga rajin dalam bekerja. 
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Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa berprihatin diibaratkan 

sebagai isi dan rajin bekerja diibaratkan sebagai wadah (tempat) nya. Jika 

keduanya dipisahkan tentu akan tampak jelek. Maka sebaiknya kita rajin 

berprihatin dan rajin pula pula bekerja. 

Kutipan: 
Winastan ulah tataki, 
samukawis kang ginarap (garap+-in-), 
sadaya sami kemawon, 
dados lampah kasutapan, 
sampun sami mupakat, 
dhawahing (dadosaken) pirukun (kekalih) (sayekti) (wus) patut, 
(nanging) kakalih (-ipun) dereng narimah. 
  
Parafrase : 

Rusaknya melakukan prihatin, rusak semuanya yang terkerjakan, semua 

sama saja, menjadi jalan pendeta, sudah pada mufakat, usaha untuk 

membuat rukun keduanya sebenarnya sudah tepat, tetapi keduanya belum 

menerima. 

 
Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa rusaknya melakukan prihatin, 

maka akan rusak pula semua yang kita kerjakan. Semua itu sama saja 

menjadi jalan hidup manusia. Usaha para jaksa mendamaikan kedua orang 

tersebut sebenarnya sudah tepat, namun kedua orang yang berselisih itu 

belum bisa menerima. 
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Kutipan: 
(kekalih) (nuwun) Kedah sowan ing ngarsa ji (Ajipamasa), 
pun Wiraksa (lan) Sulaksana, 
sumanggeng (sumangga+ing) karsa kalihe, 
prabu (Ajipamasa) mesem (laju) angandika, 
lah padha timbalana, 
rekyana patih wotsantun, 
(laju) angawe kang kapradata. 
 
Parafrase : 

Keduanya (Wiraksa dan Sulaksana) meminta menghadap raja 

Ajipamasa, permintaan keduanya dikabulkan, prabu (Ajipamasa) 

tersenyum lalu memerintahkan ki patih untuk memanggil terdakwa. 

 
Pembahasan: 
 

Pada di atas, menceritakan bahwa Wiraksa dan Sulaksana ingin sekali 

menghadap sri baginda Ajipamasa. Sri baginda Ajipamasa mengabulkan 

keinginan kedua terdakwa tersebut. 

Kutipan: 
Marek (ing) wurining apatih, 
dhinawuhan anarima, 
padudon apa pedahe, 
luhung padha rurukuna, 
sarta reksa-rumeksa, 
wekasan (dados)(luwih) rosa satuhu, 
kakalih matur sandika. 
 
Parafrase : 

Wiraksa dan Sulaksana datang mendekat di belakangnya patih, 

diperitahkan agar menerima, pertengkaran apa manfaatnya, lebih utama 

pada rukunlah, serta jaga-menjaga, akhirnya menjadi lebih kuat sentosa, 

keduanya menyatakan bersedia. 
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Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa setelah Wiraksa dan 

Sulaksana dipanggil, keduanya lalu duduk di belakang patih. Sri baginda 

Ajipamasa menasihati agar keduanya dapat menerima kebenaran 

keterangan jaksa. Karena pertengkaran itu tak ada manfaatnya, lebih utama 

adalah rukun dan saling menjaga, sehingga akan menjadi kuat sentosa. 

Kedua orang yang berselisih itu menyatakan kesediaannya untuk mentaati 

perintah sri baginda Ajipamasa. 

Kutipan: 
Narendra ngandika malih, 
“Kakang mangkya karsaningwang, 
wong roro iku pantese, 
padha sun kula wisudha, 
dadi mantri mijenan, 
sabab (Wiraksa lan Sulaksana) kalebu (wong) (kang) linuhung, 
pakaryane karo pisan.” 
 
Parafrase : 

Raja Ajipamasa mengatakan keinginannya kepada ki patih bahwa ia 

ingin mengangkat Wiraksa dan Sulaksana menjadi mantri, karena 

keduanya termasuk orang yang lebih baik, dan lakukan pengangkatan itu 

secara bersamaan. 

 
Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa raja Ajipamasa 

memerintahkan kepada patih untuk menaikkan pangkat Wiraksa dan 

Sulaksana menjadi mantri, karena keduanya termasuk orang yang lebih 

baik karena kebiasaannya yang baik pula. 
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Kutipan: 
Kang siji betah tataki, 
(lan) siji(-ne) taberi ing karya, 
sayekti ana pedahe, 
(re)kyana patih awotsekar, 
dahat mangayubagya, 
karo sampun dhinawuhan, 
samya minggah lungguhira (lungguh+ira). 
 
Parafrase : 

Yang satu betah berprihatin, dan satunya rajin dalam bekerja, sungguh 

ada manfaatnya, patih menyembah dan sangat setuju, karena sudah 

diperintahkan, maka keduanya lalu dinaikan kedudukannya. 

 
Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa Wiraksa dan Sulaksana 

dinaikkan pangkatnya karena Wiraksa tekun dalam berprihatin dan 

Sulaksana rajin dalam bekerja. Sungguh kedua orang itu sama-sama 

bermanfaat. 

Kutipan: 
Nahan ing antara lami, 
tumekane (teka+-um-+-ne) salin warsa, 
lagya mancat taun mangke, 
(warsa) Suryasangkala katengran, 
mantri nembah ing guwa, 
Candrasangkala ing taun, 
rupi gati trustheng wiyat. 
 
Parafrase : 

Lalu tidak beberapa lama, datangnya pergantian tahun, akan menjelang 

tahun nanti, tahun Suryasangkala tampak, mantri nembah ing guwa (tahun 

923), di tahun Candrasangkala, rupi gati  trustheng wiyat (tahun 951).  
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Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa tidak beberapa lama dari 

kejadian pertengkaran antara Wiraksa dan Sulaksana, tibalah pergantian 

tahun, menjelang tahun 923 Suryasangkala atau tahun 951 

Candrasangkala. 

Kutipan: 
Dhawuh timbalan narpati, 
marang patih Tambakbaya, 
Kakang byawarakna mengko, 
sarehning ingsun wus tuwa, 
(wus) sedheng yen ambagawan, 
kang gumantya (ganti+-um-) pantesipun, 
suteng (suta+ing)ulun Citrasoma. 
 
Parafrase: 
 

Sri baginda Ajipamasa memanggil patih Tambakbaya, ia mengataan 

bahwa umurnya sudah tua dan pantas untuk menjadi bagawan dan yang 

akan menggantikan tahtanya adalah putranya yaitu raden Citrasoma.  

 Pembahasan: 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa Raja Ajipamasa ingin 

menyerahkan tahtanya kepada putranya yaitu raden Citrasena karena raja 

Ajipamasa beranggapan bahwa dirinya sudah cukup umur untuk menjadi 

seorang pendeta. 

Kutipan: 
Jumenenga narapati (Citrasoma), 
mengku ing nagara Pengging, 
aja owah satatane, 
(lan) barang reh paparentahan(-e), 
maksiha kaya lawas, 
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patih wotsari (laju) andheku, 
naheni drawayeng (drawaya+ing) waspa. 
 
Parafrase : 

Berdirinya raja (Citrasoma), memimpin di nagara Pengging, jangan 

ubah peraturannya, dan segala kebijaksanaan pemerintahannya, tetaplah 

seperti dahulu, patih menyembah lalu diam, menahan mengalirnya air 

mata. 

 
Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan harapan Raja Ajipamasa jika kelak 

putranya (raden Citrasoma) sudah menjadi raja yang memimpin negara 

Pengging, agar jangan mengubah peraturan dan segala kebijaksanaan 

dalam pemerintahan yang sudah ada. Mendengar perkataan Sri Ajipamasa, 

patih Tambakbaya lalu menyembah, namun tak beberapa lama ia tak kuasa 

berkata-kata lagi karena menahan keluarnya air mata. 

Kutipan: 
Marikelu kang para ji (Ajipamasa), 
dupi sampun kabyawara, 
samya rawat waspa kabeh, 
(nanging) (wekasan) samudana sakamantyan, 
suka sukuring driya, 
samana narendrasunu (Citrasoma), 
jinunjung (junjung+-in-) lenggah satata.  
 
Parafrase : 

Semua raja menunduk hormat, ketika sudah diumumkan keputusan 

tersebut, mereka menangis semua, tapi akhirnya menerima, dengan 
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perasaan syukur di hati, ketika putra raja Citrasoma, diangkat 

kedudukannya dengan teratur. 

 
Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa setelah keputusan atau 

perintah bahwa Sri baginda Ajipamasa akan lengser dan digantikan oleh 

putranya itu diumumkan, semua rakyat merasa sedih dan menangis, 

namun mereka lalu menerimanya dengan perasaan syukur, karena tidak 

lama kemudian putra raja Citrasoma dinobatkan menjadi raja Pengging. 

Kutipan: 
Mungging (ing) padmasana rukmi, 
Bagawan Ajipamasa, 
aneng (ana+ing) keringe putrane, 
sampun satata samana, 
ing palangka sri denta, 
saksana bojana nutug, 
sukaning para narendra. 

 
Parafrase: 
 

Raden Citrasoma duduk disinggasana yang terbuat dari emas, 

sejajar dengan ayahnya. Sri Ajipamasa duduk di sebelah kirinya Sri 

Citrasoma. Selesai penobatan diadakan pesta besar-besaran. Dan para raja 

ikut bergembira. 

 Pembahasan:  

Pada kutipan di atas, menceritakan penobatan raden Citrasoma menjadi 

raja Pengging. Raja putra Citrasoma dinobatkan dan didudukkan di 

singgasana sejajar dengan ayahnya. Sri Ajipamasa duduk disebelah kirinya 
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Sri Citrasoma. Setelah selesai penobatan diadakan pesta besar-besaran 

yang membuat hati para raja merasa gembira. 

Kutipan: 
Myang sagung para (a)dipati, 
samya mangayu ing karsa, 
tanpa wancak driya kabeh, 
kongsi surud hyang aruna, 
(sakwuse) bubaring andrawina, 
prabu (Ajipamasa) tumameng (tumama+ing) kadhatun, 
dupi ing antara dina. 
 
Parafrase : 

Semua adipati ikut berpartisipasi dalam pesta tersebut, mereka tanpa 

sungkan di hati mengikuti acara pesta tersebut sampai tenggelamnya 

matahari dan pesta selesai, prabu (Ajipamasa) kembali ke istana, setelah 

beberapa lama. 

 
Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa semua rakyat dan adipati 

merasa gembira. Mereka semua ikut meramaikan acara tersebut sampai 

selesai. Setelah pesta itu selesai begawan Ajipamasa dan raja Citrasoma 

kembali ke istana. 

Kutipan: 
Para nata samya pamit, 
(laju) kalilan mantuk sowangan, 
wus mangkana winiraos (wiraos+-in-), 
(nalika) amarengi mangsa sitra, 
sri bagawan (Ajipamasa) samana, 
animbali para wiku, 
brahmana resi sagotra (sakluwarga). 
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Parafrase : 

Para raja meminta pamit, dan diijinkan pulang masing-masing, sudah 

begitu, bertepatan dengan masa Sitra, sri bagawan Ajipamasa ketika itu 

memanggil para wiku, brahmana, resi, sekeluarga. 

 
Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa para raja memohon diri 

hendak kembali ke negerinya masing-masing. Sesudah itu, bertepatan 

dengan masa Citra, Sri Bagawan Ajipamasa mengundang para wiku, 

brahmana, dan sekeluarganya. 

Kutipan: 
Mangkya dhinawahan sami, 
kinen tut wuri sadaya, 
pangalihe sri bagawan (Ajipamasa), 
maring dalem prasadarga, 
sareng matur sandika, 
praptaning dina (kang) rahayu, 
(gya) amatah wadya punggawa. 
 
Parafrase : 

Semua diperintahkan untuk ikut di belakang, mengiringi kepindahan sri 

bagawan Ajipamasa ke rumah Prasadarga, semua mengatakan 

kesediaanya, setibanya hari yang baik, segera menyiapkan prajurit 

punggawa. 

 
Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa sekarang semua wiku, 

brahmana dan keluarganya diminta untuk mengiring kepindahan sri 
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bagawan Ajipamasa ke pesanggrahan Prasadarga. Semua menyatakan 

kesediaannya. Tibalah hari yang baik untuk keberangkatan, lalu segera 

mempersiapkan prajurit punggawa. 

Kutipan: 
Ingkang apantes umiring, 
sri bagawan (Ajipamasa) sidhikara, 
sagarwa parekan kabeh, 
mangkat (ing) wanci titi sonya, 
(nalika) byar enjang prapteng(prapta+ing)  arga, 
gandarwaraja karawu, 
(sampun) andhingini lumaksana. 
 
Parafrase: 

Sri bagawan Ajipamasa beserta istri berdoa dan berdekatan semua, dan 

berangkat pada waktu sunyi, menjelang pagi tiba di gunung, raja gandarwa 

Karawu sudah mendahului berangkat. 

 
Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa prajurit punggawa yang 

pantas mengiring Sri Bagawan Ajipamasa sudah berkumpul. Sri Bagawan 

beserta istrinya sejenak mengheningkan cipta/ berdoa terlebih dahulu 

sebelum berangkat. Berangkatnya pasukan Ajipamasa pada waktu tengah 

malam ketika suasana sudah sunyi, dan tiba di gunung (Prasadarga) tepat 

pada saat fajar menyingsing. Raja gandarwa Karawu sudah mendahului 

pergi ke Prasadarga. 

Kutipan: 
Kapanggih sampun miranti, 
(ing) j(e)roning dalem pradarga, 
sangkep sapalakartine, 
panggenan para pandhita, 
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rinakit (rakit+-in-) pangkat-pangkat, 
tan ana kuciweng (kuciwa+ing) wangun, 
sarwi (agawe) sri raras kawuryan. 
 
Parafrase : 

Bertemu sudah serba siap, di dalam rumah Prasadarga, lengkap dengan 

perabotannya, tempat para pendeta, diatur tingkat tingkat kedudukannya, 

tidak ada yang mengecewakan seperti yang diharapkan, semua membuat 

raja senang melihatnya. 

 
Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa ketika rombongan Sri 

Ajipamasa tiba di Prasadarga, semuanya sudah serba siap. Di dalam 

Prasadarga sudah lengkap dengan semua perabotannya.  Tempat untuk 

para pendeta juga sudah diatur menurut tingkat kedudukannya/ 

kepangkatannya. Benar-benar tak ada sesuatu yang mengecewakan, semua 

seperti yang diharapkan. 

Kutipan: 
Wignyaning gandarwapati, 
denira (Karawu) mrih kesenengan, 
karya pisukaning (wong) akeh, 
marma kang para pandhita, 
(laju) samya manadukara, 
anggunggung kasektenipun, 
mumpuni sagung wohing rat. 
 
Parafrase : 

Kepandaian raja gandarwa Karawu yaitu membuat senangnya orang 

banyak, maka dari itu para pendeta mengakui dan memuji kesaktiannya, 

karena Karawu  memang pintar dalam semua urusan dunia.  
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Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa. para pendeta mengakui dan 

memuji-muji kehebatannya Karawu karena Karawu sangat mahir 

membuat senangnya perasaan orang lain dan pintar dalam segala urusan 

dunia.  

Kutipan: 
Nahan mangkya ananggapi, 
warsa tanu lumaksana,  
suryasangkala tengrane, 
warsa bau muka sirna, 
etang candrasangkala, 
suku bau anrus windu, 
(lan) amarengi (kaliyan) mangsa Citra. 
 
Parafrase : 

Begitu sekarang dijalani, tahun Tanu terlaksana, tahun Suryasangkala 

kelihatan, warsa bau muka sirna (tahun 924), menghitung 

Candrasangkala, suku bau anrus windu (tahun 952), bersamaan dengan 

masa Citra.  

 
Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa sedang terjadi pergantian 

tahun. Tahun Tanu sudah terlaksana.. Sekarang adalah tahun 924 

Suryasangkala atau 952 Candrasangkala yang bertepatan dengan masa 

Citra. 

Kutipan: 
Nateng (nata+ing) Pengging Dwarawati, 
sang aprabu citrasoma, 
miyos siniweng (siniwi+ing) balane, 
supenuh ing panangkilan (panggonan lenggahe ratu), 
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samana sri narendra (Citrasoma), 
arsa uninga satuhu, 
begja cilakaning wadya. 

 
Parafrase : 
 

Raja Pengging Dwarawati sang prabu Citrasoma tampil di hadapan para 

punggawa dan para raja di Penangkilan. Pada waktu itu sri baginda 

Citrasoma ingin melihat langsung nasib atau peruntungan seseorang. 

 Pembahasan: 

 Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa sang prabu Citrasoma 

berkeinginan untuk melihat langsung bagaimana nasib dan peruntungan 

seseorang. Ia mengatakan keinginanya tersebut di depan punggawa dan 

para raja di Penangkilan. 

Kutipan: 
Kang minangka tandha yekti, 
undhik-undhikan kancana,  
(kang) maneka warna bobote, 
saparastha sapara sat, 
saparo myang saprapat, 
caruban panyebaripun, 
ingkang akeh antukira. 

 
Parafrase: 
 

Yang merupakan bukti bagaimana nasib atau peruntungan seseorang 

ialah dengan mengadakan perebutan emas. Butiran-butiran emas yang 

mempunyai berbagai ukuran berat, dari seperdelapan, seperenam, setengah 

serta seperempat dicampur menjadi satu. Kemudian disebar, dan orang 

diperintahkan untuk memperebutkannya.  
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 Pembahasan: 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa Raja Citrasoma mengadakan 

perebutan emas yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana nasib atau 

peruntungan seseorang.  Butiran-butiran emas berbagai ukuran disebar dan 

rakyat disuruh memperebutkannya. 

Kutipan: 
Tandha wong (kang) begja sayekti, 
kang antuk (se)kedik (tanda) (wong) (kang) cilaka, 
mangkana dupi kalakon, 
udhik-udhik (kencana) sinambutan(sambut+-in-+-an),  
akeh wong katiwasan, 
nandhang wirang miwah tatu,  
(uga) ana kang nemahi pejah. 
 
Parafrase : 

Tanda orang yang beruntung sesungguhnya jika mendapatkan emas 

yang banyak, yang mendapat sedikit adalah tanda orang yang bernasib 

buruk, begitu setelah terlaksana, butiran-butiran emas ditunggu-tunggu, 

banyak orang celaka, menderita malu dan terluka, ada juga yang menemui 

kematian. 

 
Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa barang siapa yang banyak 

mendapatkan emas itu pertanda orang tersebut dianggap bernasib baik atau 

besar keberuntungannya. Sebaliknya yang mendapatkan emas sedikit 

orang itu dianggap buruk nasibnya. Begitu perebutan itu dilaksanakan 

banyak orang yang celaka, ada yang menderita malu, ada yang terluka, dan 

bahkan ada yang meninggal. 
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Kutipan: 
Kya(i) patih (Tambakbaya) atur udani,  
(menawa) kasangsaraning par(e)butan, 
paksa mrih suka temahe,  
(nanging) karya sungkuweng (sungkawa+ing) ngakathah, 
mangkya yen kaparenga, 
kang samya tiwas sadarum, 
pantes antuka pituwas. 
 
Parafrase : 

Ki patih memberitahu, bahwa bagaimana kesengsaraan dari perebutan, 

berniat ingin menggembirakan, tetapi akhirnya malah membuat kesedihan 

orang banyak, sekarang jika diperbolehkan, kepada mereka yang 

meninggal semuanya, pantas mendapatkan uang duka. 

 
Pembahasan: 

 
Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa Ki patih memberitahukan 

kesengsaraan akibat perebutan emas tersebut kepada raja Citrasoma. 

Menurut pendapat patih Tambakbaya semula perebutan emas itu bertujuan 

menggembirakan rakyat, tetapi akhirnya membuat sengsara orang banyak. 

Ki patih lalu menyarankan kepada raja agar memberikan uang duka 

kepada mereka yang meninggal.  

Kutipan: 
Angandika sri bupati (Citrasoma),  
“Uwa patih wruhanira, 
kang mangkono iku kabeh, 
wus katandha yen cilaka, 
pituwas tanpa karya”  
kya(i) patih (Tambakbaya) ruditeng (rudita+ing) kalbu, 
saluware pasewakan. 
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Parafrase : 

Sang raja Citrasoma berkata kepada Patih Tambakbaya bahwa dari apa 

yang terjadi sudah kelihatan siapa yang bernasib buruk, dan uang duka tak 

ada gunanya, ki patih Tambakbaya bersedih hati setelah selesai 

penghadapan. 

 
Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa Sri baginda Citrasoma 

menolak saran dari patih Tambakbaya dengan alasan uang duka atau ganti 

rugi itu tidak ada gunanya karena semua peristiwa itu sudah selayaknya 

terjadi. Yang bernasib buruk sudah kelihatan dengan jelas. Ki patih 

Tambakbaya sangat sedih mendengar jawaban tersebut.  

Kutipan: 
Kongsi ing antara ari, 
sungkawa kang kadadawa, 
denira (a)nggung bonggan gawe, 
kasingkur sabarang rembag, 
(re)kyana patih (Tambakbaya)  samana, 
saya ngles kesah ing kalbu, 
(laju) kumambang (kambang+-um-)karsaning dewa. 
 
Parafrase : 

Sampai beberapa hari, kesedihan yang berkepanjangan, semua yang 

dikerjakan selalu salah, tak dianggap segala pendapat, ki Patih 

Tambakbaya ketika itu, semakin gundah resah di hati, lalu pasrah kepada 

dewa. 
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Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan sejak selesai penghadapan 

tersebut, bahkan sampai beberapa hari, hati patih Tambakbaya semakin 

sedih. Ia merasa bahwa segala yang diperbuatnya selalu dipersalahkan, 

apapun sarannya selalu diabaikan. Perasaan  patih Tambakbaya sewaktu 

itu semakin gundah dan resah. Untunglah bahwa akhirnya ia dapat 

menyerahkan segala masalah dengan pasrah kepada Tuhan. 

 
c) Pupuh Asmaradana 3 
 

Kutipan: 
Ing wekasan ruwat sami, 
saking kawasa paduka (Ajipamasa), 
inggih punapa kemawon, 
kang mangka pamales amba, 
tarlyan mung wutahing rah, 
miwah tikeling babalung,  
(sarta) pecating atma (kaya) katuran. 
 
Parafrase : 

Pada akhirnya terbebas semua, berkat kekuasaan paduka (Ajipamasa), 

iya apa saja, yang menjadi imbalan besar, tidak lain hanya tumpahnya 

darah, juga patahnya tulang-tulang, serta lepasnya nyawa seperti diberikan. 

Pembahasan: 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa pada akhirnya semua 

penduduk Paragak terbebas dari serangan raksasa karena berkat bantuan 

dari Sri Ajipamasa. Serangan dari para raksasa tersebut mengakibatkan 

tumpahnya darah, patahnya tulang-tulang dan hilangnya nyawa seseorang. 
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Kutipan: 
Sadaya ingkang miyarsa, 
dahat samya kagawokan, 
wus tinarima (trima+-in-) ature, 
nulya ginanjar (ganjar+-in-) branarta, 
dahat panuwunira, 
wasananira  dinangu (dening sri baginda Ajipamasa), 
ing prenahe wukir Kombang.. 
 
Parafrase: 
 

Semua yang mendengar cerita dari Bagawan Ajipamasa sangat takjub. 

Lalu sang baginda Ajipamasa memberikan hadiah, mereka sangat 

berterima kasih. Akhirnya Bagawan Ajipamasa menanyakan letak gunung 

Kombang. 

 Pembahasan: 

Pada kutipan di atas, menggambarkan kekaguman penduduk Paragak 

kepada Sri Ajipamasa karena berkat bantuannya rakyat dapat terbebas dari 

ancaman para raksasa. Dan sebagai gantinya baginda Ajipamasa bertanya 

kepada rakyat dimana letak gunung Kombang. 

Kutipan: 
Aturipun boten tebih, 
sing ngriki ing leresira, 
kapara mangidul ngilen, 
kabawah kitha Katangga, 
resindra (Ajipamasa) dahat suka,  
(a)ngling ring prabu Dewakatong, 
nateng (nata+ing)Samapura (wus) tanggap. 

 
Parafrase: 
 

Kata seorang penduduk Paragak bahwa letak gunung Kombang sudah 

tidak jauh, dari sini sebenarnya, agak ke selatan barat, yaitu dibawah kota 
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Katangga. Sri baginda sangat senang mendengarnya. Lalu berbicara pada 

dewa bahwa raja di Samapura sudah mengetahuinya. 

 Pembahasan: 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa menurut salah seorang 

penduduk Paragak letak gunung Kombang tidak jauh dari situ. Tepatnya 

dibawah kota Katangga. Sri baginda Ajipamasa sangat senang mendengar 

hal tersebut. 

Kutipan: 
Umatur saha wotsari, 
pukulun (kan)Jeng Maharsindra, 
dhasar kasinggihan yektos, 
ing ardi Kombang punika, 
kabawah ing (kutha) kathangga,  
nanging kang martapeng (martap+ing) ngriku, 
kawula dereng uninga. 

 
Parafrase: 
 

Raja di Samapura mengaku sudah mengetahui letak gunung Kombang 

yaitu di bawah kota Katangga, tetapi yang bertempat tinggal di situ, raja di 

Samapura belum mengetahuinya. 

 Pembahasan: 

Pada kutipan di atas, menggambarkan letak gunung Kombang yang 

tidak jauh dari kampung Paragak lebih tepatnya yaitu di bawah kota 

Katangga. 

Kutipan: 
Saweg misuwur ing watri, 
tuhu yen pandhita dibya, 
manawi samangke lagya, 
denya wonten (ing) wukir Kombang, 
mangkana Kyai Budha, 
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nemah anambungi atur, 
pukulun (kan)Jeng Sri Batara. 
 
Parafrase : 

Sedang terkenal di kabar, jika seorang pendeta sakti yang sekarang 

sedang berada di gunung Kombang, begitu kyai Budha meneruskan bicara 

kepada ratu Kanjeng Sri Bathara. 

 
Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa menurut kabar yang beredar 

yang tinggal di gunung Kombang itu adalah seorang pendeta sakti. 

Begitulah Kyai budha menambahkan. 

Kutipan: 
Saciptanya den turuti, 
(sakwuse) telas ki budha turira, 
kang miyarsa ngungun kabeh, 
asmu kacaryan ing driya, 
sumedya papanggiha, 
Ki Budha sigra dinangu, 
yen wus wruh  ing prenahira. 

 
Parafrase : 
 

Ki Budha akan menuruti semua keinginan Bagawan Ajipamasa. 

Sesudah Ki Budha berbicara, semua yang mendengar kagum, seperti 

kekaguman di hati.  Ki Budha mempunyai niat untuk mempertemukan, 

lalu berkata jika ia sudah tahu letaknya. 
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Pembahasan: 

Pada kutipan di atas, menceritakan maksud Ki Budha untuk memberi 

tahu Sri Ajipamasa dimana letak gunung Kombang, karena dia sudah 

mengetahui letaknya. 

Kutipan: 
Ature sampun udani, 
sri bathara langkung suka, 
anulya andhawuhake, 
arsa dhateng (ing) wukir Kombang, 
sadaya (a)tur sandika, 
tan antara (ari) budhal kebut, 
Ki Budha mangka pangarsa. 

 
Parafrase : 
 

Sri bathara lebih bahagia setelah mendengar bahwa ki Budha sudah 

tahu letak gunung Kombang. Bagawan Ajipamasa lalu memerintahkan 

untuk segera pergi ke gunung Kombang, semua mengatakan bersedia. 

Tidak beberapa lama, berangkatlah semuanya. Ki Budha lah yang menjadi 

pemimpin rombongan. 

 Pembahasan: 

Pada kutipan di atas menggambarkan bahagianya Sri Ajipamasa karena 

Ki Budha mengetahui letak gunung Kombang, maka dari itu Sri 

Ajipamasa memerintahkan Ki Budha untuk menjadi pemimpin dari 

rombongannya.  

Kutipan: 
Kang mentas rinuwat (ruwat+-in-)sami, 
kinen umantuk sadaya, 
datan lenggana sapangreh, 
wuwusen kang lumaksana (laksana+-um-), 
(a)lon-lonan (mlampah) nut para dyah, 
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samarga met (a)rum-arum, 
kang manglung (ing) tepining marga. 

 
Parafrase: 
 

Bahwa yang sudah selesai diruwat, disuruh pulang semua, khususnya 

yang tidak ikut perkumpulan. Rombongan Bagawan Ajipamasa mulai 

berjalan pelan-pelan. Di sepanjang perjalanan tercium bau wewangian. 

 Pembahasan: 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa rombongan Bagawan 

Ajipamasa mulai melakukan perjalanan menuju gunung Kombang dan 

sepanjang perjalanan menghirup udara segar. 

Kutipan: 
Saking kyehning sarwa sari, 
harsayambek p(a)ra kusuma, 
yayah tan sayah lampahe, 
Bathara Ajipamasa, 
lan Prabu Gandasuksma, 
miwah prabu Dewakatong, 
myang Prabu Pramestiraja. 

 
Parafrase: 
 

Di sepanjang perjalanan melihat pemandangan yang semuanya serba 

indah, dan bernafas menghirup wanginya bunga. Bathara Ajipamasa, 

Prabu Gandasuksma, dan prabu Dewakatong, serta Prabu Pramestiraja, 

terus berjalan, seperti tidak merasa lelah. 

 Pembahasan: 

Pada kutipan di atas, menggambarkan perjalanan rombongan 

Ajipamasa yang penuh dengan semangat dan tidak merasa lelah, karena di 

sepanjang perjalanan melihat pemandangan yang serba indah 
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Kutipan: 
Anggung bawa rasa (kang) sami, 
gunem (babagan) arjaning kanang rat, 
kang miyarsa suka kabeh, 
sami cinathet (cathet+-in-)ing driya, 
kaya tan ngrasa sayah, 
karenan m(i)yarsa pitutur, 
kang (a)weh dudunung tan inang. 
 
Parafrase: 
 

Di sepanjang perjalanan rombongan, mereka berbincang tentang 

keselamatan di dunia. Semua yang mendengar senang. Sampai tercatat di 

dalam hati, seperti tidak merasa lelah karena mendengar ajaran yang baik. 

 Pembahasan: 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa di sepanjang perjalanan 

rombongan Ajipamasa saling berbincang mengenai keselamatan di dunia, 

dan karena itulah semua yang ikut dalam rombongan tidak merasa lelah, 

karena mereka mendapatkan ajaran yang baik. 

Kutipan: 
Sigeg genti kang winarna, 
kang martopeng ardi Kombang,  
(bagawan Sutiknayogi) wus antuk sasmita (yen) mangke,  
lamun arsa karawuhan, 
sasotyaning bawana, 
sang resi sigra dhadhawuh, 
areresik padhepokan. 

 
Parafrase: 
 

Berganti suasana yang berada di balik gunung Kombang. Bagawan 

Sutiknayogi sudah mendapatkan petunjuk dari dewata akan datangnya 

intannya dunia (tamu yang sangat mulia). Sang resi segera memerintahkan 

untuk membersihkan padepokannya. 
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 Pembahasan: 

Pada kutipan di atas, menceritakan suasana yang ada di gunung 

Kombang. Bagawan Sutiknayogi sudah mendapatkan petunjuk dari dewata 

bahwa padepokannya akan kedatangan tamu mulia, maka dari itu bagawan 

Sutiknayogi mempersiapkan segalanya. 

Kutipan: 
Wus paripurna rinakit (rakit+-in-), 
sang yogi (Bagawan Sutiknayogi) sigra (salin) busana, 
samapta gya mangkat age, 
sarya ngigel turut marga, 
nawurken sekar-sekar, 
myang ganda wida (a)rum-arum,  
(kangge) rumabaseng (rabasa+-um-+ing) durgandana. 

 
Parafrase: 
 

Setelah selesai mempersiapkan segala sesuatunya. Sang pendeta 

Sutiknayogi segera berganti pakaian. Setelah selesai lalu segera turun 

gunung menjemput tamunya. Seraya berjoged menaburkan bunga-bunga 

dan bau wewangian untuk menyingkirkan bahaya. 

 Pembahasan: 

Pada kutipan di atas, menceritakan setelah Begawan Sutiknayogi selesai 

mempersiapkan segala sesuatunya. Ia lalu berganti pakaian dan segera 

turun gunung menjemput tamunya dengan berjoged sepanjang jalan, 

karena bahagia akan kedatangan tamu mulia. 

Kutipan: 
Wus ta ingkang lumaris (laris+-um-), 
sri bagawan (Ajipamasa) saha garwa, 
myang sawadya para katong, 
duk manjat padaning arga, 
kapandukan (kalih) suganda, 
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sumarambah kang (a)rum-arum, 
maweh (a)yem yam-yaming driya. 
 
Parafrase : 

Semua berjalan dengan lancar, sri bagawan beserta istri, dan prajuritnya 

para ratu ketika itu sedang memanjat kaki gunung, bertemu bebauan yang 

semerbak wangi, yang bisa memberikan ketenangan hati. 

 
Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa ketika bagawan Ajipamasa 

beserta semua rombongannya ketika memanjat kaki gunung menghirup 

bau harum semerbak yang dapat memberikan ketenangan hati. 

Kutipan: 
Sri bagawan wus andugi,  
(wruh) yen sang wiku kang amapag,  
(Sri Ajipamasa) sigra ginelak (gelak+-in) lampahe, 
yata Bagawan Sutikna, 
waspada tingalira, 
yen kang pinethuk (pethuk+-in-)wus rawuh, 
gurawalan nguswa pada. 
 
 
Parafrase : 

Sri bagawan sudah tiba di gunung Kombang, tahu jika sang wiku 

Sutiknayogi yang menjemput, Sri Ajipamasa segera mempercepat 

langkahnya, lalu Bagawan Sutikna, waspada/hati-hati kelihatannya, jika 

yang dijemput sudah datang, secepatnya saling berpelukan. 
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Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa Sri bagawan sudah tiba di 

gunung Kombang, dan bertemu dengan Begawan Sutiknayogi. Keduanya 

berbahagia, lalu saling berpelukan satu sama lain. 

Kutipan: 
(kekalihipun) Sung-sung guyu ngacarani, 
laju manjing padhepokan, 
sang rawuh tan lengganeng (lenggana+ing) reh, 
laju denya lumaksana (laksana+-um-), 
sadayasmu kacaryan, 
myat pasang rakiting gunung (Kombang), 
sarwa sri raras kawuryan. 
 
Parafrase: 
 

Keduanya saling tersenyum, lalu masuk ke Padepokan. Yang datang 

tidak menyalahi aturan, dan langsung masuk ke Padepokan. Semua merasa 

kagum melihat keindahan sepasang gunung. 

Pembahasan: 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa setelah begawan Sutiknayogi 

dan Sri Ajipamasa selesai mengobati kerinduannya. Semua rombongan 

disuruh masuk ke padepokan. Dan semua merasa kagum dengan 

keindahan gunung Kombang. 

Kutipan: 
Dupi rawuh ing asrami, 
(kabeh) sigra asatata lenggah, 
wadyabala kang andherek, 
pinarnah (pernah+-in-) pakuwoniro, 
tan kuciweng (kuciwa+ing) unggyannya, 
(amarga) sanggon-gon sarwa pikantuk (pi-+antuk), 
karya (a)yem yamyaming (yam+ing) dirya. 
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Parafrase: 
 

Setelah tiba di asrama, semua segera duduk dengan teratur, prajurit 

yang ikut lalu ditempatkan di peristirahatan. Semuanya tak ada yang 

mengecewakan, karena dimana-mana bisa mendapatkan ketenangan hati. 

 Pembahasan: 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa semua rombongan Ajipamasa 

nyaman berada di gunung Kombang tersebut karena di situlah mereka 

mendapatkan ketenangan hati. Dan semua yang ada tak ada sesuatu yang 

mengecewakan hati, karena semuanya benar-benar disiapkan dengan baik 

oleh begawan Sutiknayogi. 

Kutipan: 
Bagawan Sutignayogi, 
sawusira manembrama, 
(laju) mijilaken sugatane, 
wowohan maneka warna, 
adi-adi suganda, 
atmajanira sang wiku (Sutiknayogi), 
kenya utama yu endah. 

 
Parafrase: 
 

Setelah Bagawan Sutiknayogi memberi hormat, ia lalu mengeluarkan 

suguhan yaitu buah-buahan yang beraneka macam, lebih-lebih yang 

menyuguhkan adalah gadis yang sangat cantik. 
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Pembahasan: 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa begawan Sutiknayogi beserta 

putrinya yang cantik menyuguhkan buah-buahan beraneka macam untuk 

para tamunya. 

Kutipan: 
(a)Ran Endhang Sutignayogi, 
kang kinen angladosana, 
miwah sawiji endhange, 
sri bagawan (Ajipamasa) lawan garwa, 
langkung harsayeng (harsaya+ing) driya, 
rerem aneng (ana+ing) gunung Kombang, 
ing sawadya (lan) para nata. 

 
Parafrase: 
 

Gadis yang menyajikan suguhan itu bernama Endhang Sutignayogi. Sri 

bagawan beserta istrinya dan para prajurit serta para raja bersenang hati, 

karena dapat beristirahat di gunung Kombang. 

 Pembahasan: 

Pada kutipan di atas, menjelaskan bahwa gadis cantik yang menyajikan 

suguhan tersebut bernama Endhang Sutignayogi. Dan semua yang ikut 

dalam rombongan merasa sangat bahagia karena diperbolehkan oleh 

begawan Sutiknayogi untuk beristirahat di gunung Kombang tersebut. 

Kutipan: 
Myang kacaryan mring sang yogi (Sutiknayogi), 
dahat denira noraga, 
tan anggo ing pangragane, 
tan manta-mantra yen wipra,  
bangkit met madu retna, 
sami kakenan tyasipun, 
para nata saha wadya. 

 



205 
 

Parafrase: 
 

Agar mendapatkan kepercayaan dari sang pendeta Sutiknayogi, dengan 

penuh sopan santun, tidak menggunakan kekuatan badan, dan tidak pula 

menggunakan mantra-mantra, para raja serta prajurit terdorong hatinya 

untuk mendapatkan putri manis yang bernama Endhang Sutignayogi 

tersebut. 

 Pembahasan: 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa para prajurit, khususnya yang 

masih perjaka terdorong hatinya untuk mendapatkan putri manis yang 

bernama Endhang Sutignayogi dengan cara yang sopan. 

Kutipan: 
Anggung ngalembana sami, 
ing solahe sang bagawan (Sutiknayogi), 
sih lulut ingkang tumonton, 
ya ta sri Pramestiraja, 
sadangunira mulat, 
mring yoganira sang wiku (Sutiknayogi), 
kasabet turidasmara. 
 
Parafrase : 

Semua memujinpada tingkah laku sang bagawan Sutiknayogi, senang 

kepada yang dilihat, ya sri Pramestiraja, selama melihat, kearahnya 

anaknya, sang pendeta Sutiknayogi terkena panah asmara. 

 
Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan salah satu yang terpikat oleh 

kecantikan Endhang Sutignayogi adalah sri Pramestiraja, terlihat dari 
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tingkah laku dan tatapan matanya. Dengan kata lain Sri Pramestiraja 

terkena panah asmara atau cinta pada pandangan pertama. 

Kutipan: 
Saparan anggung linirin(-ane) (Pramestiraja), 
sarehning narendra (Ajipamasa) wredha, 
tansah sinamar (samar+-in-) semune, 
tan ana ingkang nggraita, 
amung sang maharsindra, 
tan samar ing reh sinamun (samun+-in-),  
(sri baginda Ajipamasa) mesem salebeting driya. 
 
Parafrase : 

Kemana arah lirikannya Pramestiraja, karena raja Ajipamasa lebih tua, 

kelihatan dari gelagatnya, tak ada yang mengira, hanya sang raja pendeta 

Ajipamasa, yang dapat melihat dari tingkah lakunya Pramestiraja, sri 

baginda Ajipamasa tersenyum dalam hati. 

 
Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa tak ada yang menyangka jika 

Pramestiraja menyukai Endhang Sutignayogi, hanya Bagawan Ajipamasa 

lah yang tahu tentang perasaan itu. Bagawan Ajipamasa dapat melihat itu 

semua dari tingkah laku dan pandangan mata Pramestiraja yang tertuju 

kepada Endhang Sutignayogi 

Kutipan: 
Dupi ing antawis wanci, 
bagawan Sutignayogi, 
manembah (laju) umatur alon, 
dhuh kalengkaning bawana, 
sakethi (kula) boten nyana, 
yen asrameng (asrama+ing)gunung Kombang (punika), 
karawuhan (kan)jeng paduka (Ajipamasa). 
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Parafrase: 
 

Setelah beberapa waktu, Bagawan Sutignayogi, memberi hormat dan 

mengatakan kepada Bagawan Ajipamasa bahwa sedikitpun ia tidak 

menyangka bahwa asrama di gunung Kombang ini akan kedatangan oleh 

paduka Sri Ajipamasa. 

 Pembahasan: 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa Bagawan Sutiknayogi tidak 

menyangka jika padepokannya akan kedatangan tamu mulia Sri Ajipamasa 

Kutipan: 
Sasat pulunggana (saking) gusti, 
mangka nugraheng (nugraha+ing) kawula, 
(laju) resindra (Ajipamasa) mangsuli alon,  
lah paman sang wiku dibya, 
dahat panrimaningwang, 
manadukaranta tuhu, 
karya pirenaning prana. 

 
Parafrase: 
 

Bagawan Sutignayogi  kedatangan Bagawan Ajipamasa merupakan 

wahyu dari gusti (Allah), maka akan menjadi suatu anugrah. Lalu 

Bagawan Ajipamasa menjawab dengan pelan seharusnya ia lah yang 

berterima kasih karena sudah diterima dengan baik di situ.   

 Pembahasan: 

Pada kutipan di atas menceritakan betapa bahagianya hati bagawan 

Sutiknayogi, karena kedatangan Sri Ajipamasa. Menurut Bagawan 

Sutiknayogi kedatangan Sri Ajipamasa tersebut merupakan suatu anugrah 

baginya. 
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Kutipan: 
Mung kuciwa raga mami (Ajipamasa), 
durung bisa nimbangana, 
maweh sukanta wiyose, 
malah iki praptaningwang,  
ngreregoni (a)nggonira, 
olah brata amanungku, 
karana adrenging driya. 
 
Parafrase : 

Hanya kecewa diri Sri Ajipamasa, karena belum bisa membalas/ 

mengimbangi, semua pemberian dari Bagawan Sutiknayogi, sedangkan 

kedatangannya hanya merepotkan, melakukan tapa memuja, karena 

keinginan hati. 

 
Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan kekecewaan hati Bagawan 

Ajipamasa karena belum bisa membalas semua pemberian dan kebaikan 

dari bagawan Sutignayogi dan hanya merepotkan saja, karena ingin 

melakukan tapa memuja untuk memenuhi keinginan hati. 

Kutipan: 
Sedya puruita yekti, 
rehning misih mudha dahat, 
pamardi ing mangsa borong, 
sang tapa (bagawan Sutiknayogi) (a)ndheku miyarsa, 
wasana matur nembah, 
dhuh pukulun nata wiku, 
trahing sabdanta punika. 
 
Parafrase : 

Sri Ajipamasa sungguh-sungguh bermaksud ingin berguru, pada waktu 

perilaku masih muda sekali, diajari pada waktu bodoh, sang tapa (bagawan 
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Sutiknayogi) diam mendengarkan apa yang dikatakan Sri Ajipamasa, 

akhirnya bagawan Sutiknayogi berkata dengan hormat agar Sri Ajipamasa 

tidak merendahkan diri. 

 
Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan maksud sebenarnya kedatangan 

Bagawan Ajipamasa adalah ingin berguru, dan bercerita perilaku ketika 

masih muda dan masih bodoh dahulu. Bagawan Sutiknayogi menyuruh 

agar bagawan Ajipamasa tidak merendahkan dirinya sendiri. 

Kutipan: 
Asungsang bawana balik, 
makaten sajatenira (sejati+nira), 
nggyan amba tutruka mangke, 
wonten (ing) graning ardi Kombang, 
sing pakening jawata, 
kamulanipun pukulun, 
ulun nguni siswanira. 
 
Parafrase : 

Begitulah sejatinya jungkir baliknya kehidupan, pada waktu itu 

bagawan Sutiknayogi segera menggarap tanah yang ada di lereng gunung 

Kombang, dan mengaku bahwa ia adalah murid dari Maharesi 

Wageswara. 

 Pembahasan: 

Pada kutipan di atas, menceritakan jungkir baliknya dunia yang cepat 

sekali berubah mengikuti perkembangan jaman. Setelah bagawan 

Sutiknayogi terpuruk karena ditinggal gurunya muksa. Ia mencoba untuk 

membangun desa di gunung Kombang. 
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Kutipan: 
Sang maharsi Wageswara,  
asrameng (asrama+ing) arga Cindhaga, 
samuksaning sang kinaot, 
sanget (agawe) kawula sungkawa, 
lwir tumuntur antaka, 
(ulun) wekasan kesah anglangut, 
tambuh paraning panedya. 
 
Parafrase : 

Sang pendeta Wageswara yang asramanya di gunung Cindhaga. Pada 

waktu muksanya sang guru Wageswara, membuat bagawan Sutiknayogi 

sangat sedih, seperti terbawa pada kematian. Bagawan Sutiknayogi 

akhirnya pergi dengan kesedihan dan tidak jelas arah tujuannya. 

 
Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan kesedihan hati Bagawan 

Sutiknayogi karena muksanya sang guru yaitu resi Wageswara. Akhirnya 

sepeninggalan gurunya, Bagawan Sutiknayogi pergi dengan perasaan 

sedih, dan tanpa arah tujuan yang jelas. 

Kutipan: 
Dupyantara (wanci) angsal wangsit, 
kinen maring wukir (arga, ardi, gunung) Kombang, 
mesua pudya ing kono, 
sayekti bisa kapanggya, 
lan kang kesthi ing driya, 
amba tan lengganeng (lenggana+ing) tuduh,  
(gya) mangkat dhateng ardi Kombang. 

 
 
Parafrase: 
 

Bagawan Sutiknayogi mendapatkan wahyu, ia disuruh pergi ke gunung 

Kombang untuk mengumpulkan kekuatan dan berdoa. Bagawan 
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Sutiknayogi tidak menolak ajaran tersebut, dan segera berangkat ke 

gunung Kombang. 

 Pembahasan: 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa bagawan Sutiknayogi 

mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Bagawan Sutiknayogi menuruti 

petunjuk dari Tuhan tersebut. 

Kutipan: 
Lajeng kula (Sutiknayogi) rakit kadi, 
gatraning kang pandhekahan, 
tinaneman (tanem+-in-+-an) sawontene, 
dupi ing antawis mangsa, 
kathah titiyang prapta, 
tumut tutukra ing ngriku, 
sami anebut (kula) pandhita. 

 
Parafrase: 
 

Bagawan Sutiknayogi membangun desa/mengarap tanah di gunung 

Kombang dan menanam tanaman seadanya. Dan setelah beberapa waktu, 

banyak orang yang ikut mengarap tanah, lalu mereka memanggil Begawan 

Sutiknayogi dengan sebutan pandeta. 

 Pembahasan: 

Pada kutipan di atas, menceritakan kegigihan Bagawan Sutiknayogi 

menggarap tanah untuk membangun desa di gunung Kombang dan sejak 

saat itu lah rakyat yang ada di gunung Kombang memanggil Bagawan 

Sutiknayogi dengan sebutan pendeta. 

Kutipan: 
Antawis saweg sawarsi, 
anggen kawula dhedhekah, 
wonten ardi Kombang mangke, 
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puwaramba karawuhan, 
(yaiku) paduka (Ajipamasa) saha garwa, 
lan sawadya para ratu, 
ulun ngantos ngestupada. 

 
Parafrase : 
 

Bagawan Sutiknayogi kira-kira baru setahun tinggal di gunung 

Kombang dan akhirnya kedatangan tamu Bagawan Ajipamasa beserta istri 

dan para prajurit, serta para raja. 

 Pembahasan: 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa bagawan Sutiknayogi tinggal 

di gunung Kombang sekitar satu tahun yang lalu dan baru kali ini ia 

kedatangan tamu mulia yaitu Raja Ajipamasa beserta rombongannya. 

Kutipan: 
Langkung srep sotaning kapti, 
lir siniram (siram+-in) toya marta, 
cipteng (cipta+ing) tyas kadi kapanggoh, 
ing sang wiku kang wus muksa, 
Bagawan Wageswara, 
malah langkung kang wus murut, 
mareming manah kawula. 

 
Parafrase: 
 

Perasaan hati sang Bagawan Sutiknayogi yang lebih dingin, seperti 

disiram air lembah, karena. angan-angannya seperti bertemu dengan sang 

guru Bagawan Wageswara yang sudah muksa, malah lebih puas dari itu. 

 Pembahasan: 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahagianya hati Bagawan 

Sutiknayogi diibaratkan seperti tersiram air lembah yang dingin. 
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Kebahagiaannya tersebut seperti bertemu dengan Bagawan Wageswara 

yang merupakan gurunya dahulu yang telah muksa. 

Kutipan: 
De wus kambet sugandaning, 
kang lisah pratitajiwa, 
inggih punika wiyose, 
agemipun sang pandhita (Bagawan Wageswara), 
mangkana sri bagawan (Bagawan Ajipamasa), 
kayatnan yen nguni sampun, 
kasiswa sang wiku dibya (Bagawan Wageswara). 

 
Parafrase: 
 

Bagawan Sutiknayogi sudah mencium bau minyak pratitajiwa pada 

badan Bagawan Ajipamasa, yang satu-satunya minyak yang dipakai oleh  

sang pendeta Wageswara, dan ternyata jika Bagawan Ajipamasa dulu juga 

pernah menjadi murid sang wiku Wageswara. 

 Pembahasan: 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa Bagawan Ajipamasa dulu 

juga merupakan murid dari sang wiku Wageswara, dan ternyata minyak 

yang dipakai oleh sang wiku Wageswara juga dipakai oleh Bagawan 

Ajipamasa. 

Kutipan: 
Mboten saranta ing galih, 
bagawan Sutignayogi, 
(laju) gapyuk rinangkul (rangkul+-in-) janggane, 
sarya ngandikasmu waspa, 
heh kalingane sira, 
kakasihe guruningsun, 
sang Bagawan Wageswara. 
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Parafrase: 
 

Bagawan Sutiknayogi tidak sabar hati memeluk bagawan Ajipamasa, 

seraya mengalirkan air mata. Bagawan Sutiknayogi tidak menyangka 

bahwa Bagawan Ajipamasa adalah kekasihnya gurunya sang Bagawan 

Wageswara. 

 Pembahasan: 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa Bagawan Sutiknayogi tidak 

menyangka jika Bagawan Ajipamasa juga murid dari sang wiku 

Wageswara. Keduanya saling berpelukan seraya meneteskan air mata. 

Kutipan: 
Banget sukaning tyas mami (Ajipamasa), 
bisa temu lawan sira, 
wruhanta ing sajatine, 
kang lenga pratitajiwa, 
wus karasuk deningwang, 
marma bener (badhan) sira mau, 
mambu gandaning kang lenga (pratitajiwa). 
 
Parafrase : 

Sangat bahagia hatinya raja Ajipamasa, karena bisa bertemu dengan 

bagawan Sutiknayogi. Raja Ajipamasa mengetahui bahwa minyak 

pratitajiwa sudah merusak ke dalam diri bagawan Sutiknayogi karena 

badan bagawan Sutiknayogi berbau minyak pratitajiwa.  

 
Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan kebahagiaan Bagawan Sutiknayogi 

dan bagawan Ajipamasa karena dapat saling bertemu satu sama lain. Dan 
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sesungguhnya, minyak pratitajiwa sudah merasuk ke dalam diri Bagawan 

Sutiknayogi.  

Kutipan: 
Mungguh sakehing sujanmi, 
kang padha nebut pandhita, 
mring sira iku yektine, 
saking karsaning jawata, 
tan kena tinampika (tampik+-in-), 
yogya lestarekna iku, 
dadi prasideng (prasida+ing) parasdya(-ne). 

 
Parafrase: 
 

Pantas banyak orang yang menyebut Bagawan Sutiknayogi sebagai 

seorang pendeta, hal itu sudah menjadi kenginan dewa, yang tidah boleh 

ditolak dan pantas untuk dilestarikan. Jadi terlaksanalah apa yang 

diinginkan. 

 Pembahasan: 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa kehendak dari dewata yang 

menginginkan Bagawan Sutiknayogi untuk menjadi seorang pendeta. Dan 

Bagawan Sutiknayogi tidak bisa menolak dan menghindarinya.  

Kutipan: 
Mangkya sira (wiku Sutiknayogi) sun lilani, 
angrakit patra panara, 
(lan) rineka (reka+-in-)kutha kokojor, 
arana Raja Pandhita, 
suhunaning (saking) saarga, 
sira (Sutiknayogi) (kang) kajibah mumuruk, 
karyaning sudira brata. 
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Parafrase : 
 

Bagawan Ajipamasa merelakan Bagawan Sutiknayogi menjaga kota 

dan bertanggung jawab mengajarkan kebaikan kepada rakyat yang ada di 

gunung Kombang, dan membuat rakyatnya berani bertapa. 

 Pembahasan: 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa Bagawan Ajipamasa 

mempercayakan Bagawan Sutiknayogi untuk menjaga kota yang ada di 

gunung Kombang dan mengajarkan kebaikan dan mengajak rakyatnya 

agar mau berprihatin. 

Kutipan: 
Mangkana Sutignayogi, 
kampiteng (kampita+ing) tyas datan nyana, 
kadadwaning sarirane, 
yen antuk manggalagita, 
(lan) wekasan matur nembah, 
sarywa marawayan kang luh, 
dhuh pukulun sri bathara. 
 
Parafrase : 

Bagawan Sutiknayogi tidak menyangka bahwa dirinya mendapatkan 

keberuntungan karena sudah dipercaya untuk mengajarkan kebaikan 

kepada rakyat gunung Kombang. Akhirnya ia berkata dengan hormat, 

dengan meneteskan air mata.  

 
Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa bahagianya hati Bagawan 

Sutiknayogi, karena tidak menyangka bahwa dirinya akan mendapatkan 
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kepercayaan untuk mengajarkan kebaikan kepada rakyat yang ada di 

gunung Kombang. 

Kutipan: 
Mugi antuka ingkang sih, 
sabdanta (kan)jeng maharsindra, 
kang tumrah ing kawulane, 
ing salami widadaa, 
ngestupada paduka (Ajipamasa), 
nadyan ing delahan mbesuk, 
acakingen kawulakna. 
 
Parafrase : 

Raja Ajipamasa berharap semoga rakyatnya mendapatkan belas kasihan 

Tuhan, sampai turun temurun nanti rakyatnya mendapat keselamatan, 

rakyatnya semua memberi sembah hormat kepada paduka Ajipamasa, 

walaupun di akhirat nanti, merupakan cobaan rakyatnya. 

 
Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menggambarkan harapan Bagawan Ajipamasa 

semoga rakyatnya mendapatkan belas kasihan Tuhan. Dan rakyatnya juga 

mendapatkan keselamatan di dunia, walaupun di akhirat nanti, akan 

mendapat cobaan tapi itu itu sudah menjadi tanggung jawab masing-

masing.  

Kutipan: 
Sri bagawan (Ajipamasa) ngandika ris, 
iya apa sakarsanta, 
jawata nuruti bae, 
saobah osiking titah, 
andheku kang liningan, 
harsayeng (harsaya+ing) tyas nata wiku, 
sang tapa (Sutiknayogi) nulya ginanjar (ganjar+-in-). 
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Parafrase: 
 

Sri bagawan Ajipamasa berkata dengan pelan bahwa apa saja yang 

diperintahkan dewata, ia akan selalu menurutinya, dan apapun perintah 

raja wiku, atau keinginan hati raja wiku, sang tapa akan melakukannya. 

 Pembahasan: 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa Bagawan Ajipamasa akan 

selalu menuruti apa yang menjadi kehendak dewata, karena kehendak 

dewata ituah yang terbaik baginya. 

Kutipan: 
Mangka (kang) (dados) saraneng (sarana+ing) pakarti, 
pamanguning padhepokan, 
nampani nuhun ature, 
bagawan Sutignayogi, 
ya ta dupi antara (wanci), 
maharsindra ngandika (a)rum, 
he paman Resi Sutikna. 
 
Parafrase: 

Semua yang ada di padepokan gunung Kombang merasa bingung, 

karena pada suatu ketika Bagawan Ajipamasa ingin berbicara serius 

dengan Bagawan Sutiknayogi. Bagawan Ajipamasa berkata pelan pada 

Bagawan Sutiknayogi.  

Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan kebingungan sang bagawan 

Sutiknayogi, karena Bagawan Ajipamasa ingin berbicara serius 

dengannya. Setelah beberapa waktu Bagawan Ajipamasa berbicara pelan 

dengan Resi Sutiknayogi. 
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Kutipan: 
Ingsun (Ajipamasa) atatanya yekti, 
rare kang nom papawohan, 
iku sapa panengrane, 
apa sutanta priyangga, 
sang tapa (Sutiknayogi) duk miyarsa, 
sanalika tyas kumepyur, 
sandeyanira (sandeya+nira) manawa. 

 
Parafrase: 
 

Bagawan Ajipamasa bertanya siapa nama anak gadis Bagawan 

Sutiknayogi. Mendengar pertanyaan dari Bagawan Ajipamasa, Bagawan 

Sutiknayogi seketika hatinya gemetar, khawatir jika putrinya melakukan 

kesalahan. 

 Pembahasan: 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa Bagawan Ajipamas ingin 

mengetahui siapa nama anak gadis Bagawan Sutiknayogi. Bagawan 

Sutiknayogi merasa khawatir jika putrinya melakukan suatu kesalahan, 

karena  Bagawan Ajipamasa tidak biasanya menanyakan perihal putrinya. 

Kutipan: 
(yen) Wonten deksuraning siwi (Sutiknawati), 
reh rare wijiling arga, 
yekti kirang trepsilane, 
(Sutiknayogi) wekasan matur sajarwa, 
yen sutanya priyangga,  
(a)ranipun Sutiknawati, 
(ingkang) kalebet rare ugungun. 
 
Parafrase: 
 

Bagawan Sutiknayogi apabila putrinya melakukan hal yang kurang ajar, 

lalu menjelaskan bahwa perilaku anak kelahiran gunung jelas kurang tata 
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kramanya. Akhirnya Bagawan Sutiknayogi mengatakan bahwa nama 

putrinya sendiri adalah Sutiknawati, dan ia termasuk anak yang manja. 

 Pembahasan: 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa Bagawan Sutiknayogi 

khawatir jika putrinya melakukan suatu hal yang kurang sopan.  Bagawan 

Sutiknayogi menjelaskan kepada Bagawan Ajipamasa jika anak kelahiran 

gunung memang kurang sopan santunnya. 

Kutipan: 
Marma tan wrin tatakrami, 
maharsindra (Ajipamasa) mesem ing tyas, 
nulya (a)lon pangandikane, 
paman yen tyasira sarju, 
sun (Ajipamasa) pundhut sutanira (suta+nira),  
arsa sun dhaupken antuk, 
lan yayi pramestiraja. 
 
Parafrase : 

Oleh karena itu putrinya tidak mengerti tata krama, raja tersenyum 

dalam hati, lalu Bagawan Ajipamasa berbicara jika Bagawan Sutiknayogi 

setuju, Bagawan Ajipamasa ingin mengambil putrinya untuk dinikahkan 

dengan adik Pramestiraja. 

 
Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, setelah mendengarkan penjelasan Bagawan 

Sutiknayogi perihal putrinya, Bagawan Ajipamasa tersenyum dalam hati, 

lalu mengungkapkan keinginannya bahwa ia ingin mengambil putri 

Bagawan Ajipamasa untuk di nikahkan dengan Pramestiraja. 
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Kutipan: 
Ya ta wau sang palinggih, 
(laju) sukeng (suka+ing) tyas (agengipun) (lwir) marwatasuta, 
amung sumangga ature, 
ya ta inggaling carita, 
prabu pramestiraja, 
nulya sampun dhinaupaken, 
lan tiknawati sang retna.  
 
Parafrase : 

Sang Sutiknayogi sanagat bahagia di hati mendengar hal tersebut 

(besarnya) seperti gunung anakan. Bagawan Sutiknayogi memperbolehkan 

jika putrinya menikah denagn Pramestiraja. Di akhir cerita, prabu 

Pramestiraja dinikahkan dengan Sutiknawati.  

 
Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan kegembiraan hati sang Bagawan 

Sutiknayogi mendengar permintaan dari Bagawan Ajipamasa dibaratkan 

besarnya seperti gunung anakan. Bagawan Sutiknayogi mengijinkan 

putrinya dinikahi oleh Pramestiraja. Dan akhirnya prabu Pramestiraja 

dinikahkan dengan sang putri Sutiknawati. 

Kutipan: 
Tan winarna rehing kardi, 
wau panganten kalihnya (Pramestiraja lan Sutiknawati), 
wus atut denya jojodhon, 
ya ta ing antara dina, 
sri bagawan (Ajipamasa) ngandika, 
rengenta heh paman wiku (Sutiknayogi), 
(a)nggoningsun nis tilar praja. 
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Parafrase : 

Tidak diceritakan perilaku yang dilakukan, kedua pengantin 

(Pramestiraja dan Sutiknawati), memang sudah berjodoh. Dan beberapa 

hari setelah pernikahan Pramestiraja dan Sutiknawati, sri bagawan 

(Ajipamasa)  mengatakan alasannya pergi meninggalkan kerajaan/istana 

kepada Bagawan Sutiknayogi. 

 
Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan bahwa kedua pengantin memang 

sudah berjodoh. Dan setelah beberapa hari kemudian Bagawan Ajipamasa 

mengutarakan alasannya meninggalkan kerajaan kepada Bagawan 

Sutiknayogi. 

Kutipan: 
Lawan sagung garwa mami (Ajipamasa), 
arsa ngancas ing kamuksan, 
ing sajroning warsa kiye, 
marma ingsun (Ajipamasa) amiminta, 
ing sakawasanira, 
mangka saraneng (sarana+ing) pamurut, 
murweng (murwa+ing) rarasing pamurtya. 
 
Parafrase : 

Ajipamasa beserta semua istriku ingin menuju pada kemuksaan, di 

dalam tahun ini, maka Ajipamasa meminta Sutiknayogi menjadi perantara 

menuju kematiannya. Dan merasakan bagaimana rasanya kematian 

tersebut. 
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Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan alasan Bagawan Ajipamasa dan 

istrinya meninggalkan kerajaan adalah karena ingin muksa pada tahun itu 

juga, maka Bagawan Ajipamasa meminta Bagawan Sutiknayogi menjadi 

lantaran menuju kemuksaan tersebut. 

Kutipan: 
Duk miyarsa sang palinggih,  
martrenyuh sotaning kang tyas, 
nahen narawayaning loh, 
(Sutiknayogi) wekasan matur manembah, 
pun patik datan nyana, 
lamun makaten pukulun, 
ing karsanta saha garwa. 
 
Parafrase : 

Ketika mendengar pernyataan dari raja Ajipamasa yang ingin muksa 

membuat semuanya bersedih hati, sampai menahan keluarnya air mata, 

akhirnya bagawan Sutiknayogi berkata dengan hormat, bahwa ia tidak 

menyangka keinginan hati raja ajipamasa beserta para istri. 

 
Pembahasan: 
 

Pada kutipan di atas, menggambarkan kesedihan hati Bagawan 

Sutiknayogi mendengar keinginan Bagawan dan istrinya yang ingin 

muksa. Semua yang mendengar merasa trenyuh, seraya menahan 

keluarnya air mata. 

Kutipan: 
Raosing tyas ulun gusti, 
lwir tiyang angemut gula, 
ngeca-eca sadangune, 
tan wrin sirnaning sarkara, 
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dahat miduhung ing tyas, 
yayah kacuwan ing lulut, 
(amarga) tan antuk kuswalalita. 
 
Parafrase : 

Bagawan Sutiknayogi menggambarkan bahwa rasanya kematian, seperti 

orang mengemut gula, merasakan enak selamanya, tanpa mengetahui 

hilangnya gula, sangat sedih di hati, seperti kekecewaan, karena tidak 

mendapat kesenangan. 

 
Pembahasan: 

 
Pada kutipan di atas, menggambarkan bahwa seseorang yang sedang 

mengalami kematian rasanya seperti mengemut gula, merasakan enak 

selamanya, tanpa mengetahui hilangnya gula tersebut.  

Kutipan: 
Sarehning karsanta gusti,  
(kang) wus pinasthi (pasthi+-in-) ing wardaya, 
mring niskala panunggale (pa-+tunggal+-e), 
suksmana wekas (kang) sanitya (satya), 
tan lyan mung pangestunta, 
tumrah mudhari (a)geng(-e) wuyung, 
gambuhing prana pranawa. 
 
Parafrase: 

Keinginan hati Bagawan Ajipamasa sudah pasti yakin dihati karena 

ingin mencapai kesucian. Akhirnya semua berjanji untuk setia dan selalu 

mendoakan Bagawan Ajipamasa beserta istrinya secara turun temurun, 

semuanya berusaha menghilangkan kesedihan dan membiasakan hati yang 

terang. 
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Pembahasan : 
 

Pada kutipan di atas, menceritakan keinginan hati Bagawan Ajipamasa 

dan istrinya untuk mencapai kemuksaan tersebut sudah menjadi keyakinan 

dalam hati karena untuk mencapai kesucian. Akhirnya perasaan sedih 

Bagawan Sutiknayogi berakhir karena Bagawan Ajipamasa berjanji bahwa 

di alam mana pun ia tetap akan bersedia diikuti oleh Bagawan 

Sutiknayogi. Dan membiasakan hati yang terang. 

2. Pembacaan Hermeneutik Tembang Macapat Pupuh Asmaradana dalam 
Serat Witaradya 2 karya Raden Ngabehi Ranggawarsita 
 

Analisis semiotik pada bait tembang pupuh asmaradana dalam serat 

Witaradya 2 karya Raden Ngabehi Ranggawarsita dengan pembacaan 

hermeneutik adalah pembacaan karya sastra berdasarkan sistem semiotik 

tingkat kedua atau berdasarkan konvensi sastra. Pembacaan heuristik harus 

diulang dengan pembacaan retroaktif dan ditafsirkan secara hermeneutik 

berdasarkan konvensi sastra (tembang). Konvensi sastra yang memberikan 

makna itu di antaranya konvensi ketidaklangsungan ucapan (ekspresi sajak) 

akibat dari displacing of meaning (penggantian arti), distorting of meaning ( 

penyimpangan arti) dan creating of meaning (penciptaan arti). Cara kerja 

untuk penafsiran dalam pembacaan hermeneutik pada karya sastra dengan 

dilakukan pemahaman secara keseluruhan berdasarkan unsurnya. Untuk lebih 

lanjut, berikut akan dijelaskan pembacaan hermeneutik pada bait 

tembangpupuh asmaradana dalam serat Witaradya 2 karya Raden Ngabehi 

Ranggawarsita. 
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a. Tembang Macapat Pupuh Asmaradana 1 

Kutipan: 
“Diwasaning madya latri, Ni Pamekas amumuja, mintokken suka sukure, 
maring Hyang Jagad Wisesa, kang muga lastaria, emute sang 
narpasunu,mantun akarya duhkita.” 
 
Terjemahan : 
‘Di tengah malam hari, Ni Pamekas memuja untuk menyatakan rasa 
syukurnya kepada Yang Maha Kuasa, yang semoga lestarilah, kesadaran sang 
putra raja Raden Citrasoma, dan berakhirlah yang membuat Ni Pamekas 
sedih.’ 

Kutipan: 
“Katarima ing dewadi, pratandha ganda kusuma, jro wisma rum-arum 
kabeh, luwar saking pamelengan, tumameng pagulingan, anendra nutug 
sadalu, datan ana kara-kara.” 

Terjemahan : 
‘Diterima oleh dewa rasa sukur Ni Pamekas, pertanda ada bau bunga, di 
dalam rumah harum-harum semua, keluar dari tempat semedi, masuk ke 
kamar tidur, tidur sampai semalaman, tidak ada halangan apa-apa. 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, kedua bait tembang di atas 

menggambarkan kemauan yang kuat. Kemauan yang kuat itu dimiliki oleh Ni 

Pamekas yang diceritakan sedang memuja dan memohon kepada Yang Maha 

Kuasa, agar putra raja (Raden Citrasena) sadar akan kesalahan yang telah ia 

lakukan yaitu ingin menodai kesucian Ni Pamekas. Ni Pamekas berdoa agar 

kesadaran putra raja Citrasena tersebut tetap lestari dan tidak mengulangi 

perbuatannya lagi. Akhirnya Tuhan mengabulkan doa Ni Pamekas dan  

berakhirnya kesedihan yang dialaminya. Pada bait tembang di atas juga 

menggambarkan bahwa Allah akan mengabulkan permohonan dari kita, 

apabila kita sungguh-sungguh dalam memintanya.  
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Kutipan: 
“Kuneng kang winarna malih, ing antara salin warsa,tanggal ping Anggira 
mangke, Suryasangkala katengran, sunya sikareng guwa, kang 
Candrasangkala ketung, brahmana amarna muksa.” 

Terjemahan : 
‘Jaman dahulu diceritakan lagi, di antara pergantian tahun, tanggal ke dua 
(Selasa) nanti, matahari kelihatan, sunya sikareng guwa (tahun 920 saka), 
angka tahun terhitung, brahmana amarna muksa (tahun 928 saka).’ 

 

 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan sebuah pergantian waktu atau tahun, yaitu tahun 920 

Suryasangkala atau 928 Candrasangkala. Dalam bait tembang di atas terdapat 

sengkalan atau angka tahun, yaitu yang terdapat pada kutipan “sunya 

sikareng guwa” yang berarti tahun 920 (saka) dan brahmana amarna muksa 

yang berarti tahun 928 (saka). 

Kutipan: 
“Pareng ing mangsa manggatri, narendra Ajipamasa, animbali wadya 
pandhe, Empu Wareng Empu Ganda, prapta ing ngabyantara, dinangu 
manawa weruh, wong darbe gagaman kuna.” 

Terjemahan: 
‘Bersamaan pada masa manggantri, raja Ajipamasa, memanggil prajurit 
tukang besi, yaitu Empu Wareng dan Empu Ganda, tiba di hadapan ratu 
Ajipamasa, ditanya apabila tahu, orang yang punya senjata kuno.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan sebuah harapan seorang raja. Harapan tersebut adalah orang-

orang masih mempunyai senjata kuno pada masa sekarang ini. Hal tersebut 
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sesuai dengan kutipan “dinangu manawa weruh, wong darbe gagaman kuna” 

‘ditanya ditanya apabila tahu, orang yang mempunyai senjata kuno’ 

Kutipan: 
“Kaya gada dhendha bindi, bajra lawan alugora, sapanunggalane kabeh, 
kang gedhe-gedhe kewala, tan kanggo ing samangkya, Empu Ganda 
aturipun, pukulun Srinaranata.” 

Terjemahan: 
‘Seperti gada dhendha bindi, bajra, alugro dan semacamnya semua, yang 
besar-besar saja, yang sudah tidak dipakai sekarang, Empu Ganda menjawab, 
tuan ratu Ajipamasa.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas, 

menggambarkan/ menyebutkan macam-macam senjata yang termasuk senjata 

kuno, yaitu seperti gada, dhendha, bindi, bajra, alugro, dan sejenisnya. Akan 

tetapi yang dikehendaki raja hanyalah senjata-senjata yang tergolong besar 

saja, dan yang sudah tidak terpakai/ berguna pada waktu sekarang ini. 

Kutipan: 
“Kawula datan udani, amung gambar cacalonan, pancen dolanane rare, 
gada dhendha bindi bajra, sami alit kewala, sagung wadya para empu, 
wonten kang darbe satunggal.” 

Terjemahan: 
‘Saya tidak mengetahuinya, hanya tahu gambar calon-calon senjata, memang 
seperti mainannya anak kecil, gada dhendha bindi bajra, sama kecil saja, 
semua prajurit dan para empu, ada yang punya satu.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan jika senjata kuno pada jaman sekarang ini sudah langka 
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keberadaannya, adanya hanya senjata yang berukuran kecil seperti mainan 

anak. 

Kutipan: 
“Tarkadhang darbe kakalih, upami kinalempakna, kados sangkep sadayane, 
prabu kasambadan ing tyas, Empu Wareng dinuta, amundhut calon puniku, 
amung arsa kapariksa.” 

Terjemahan: 
‘Terkadang punya dua, seandainya terkumpulkan, seperti lengkap semuanya, 
prabu (Ajipamasa) terpenuhi di hati, Empu Wareng ditunjuk, mengambil 
calon senjata itu, hanya ingin diperiksa.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan sebuah keinginan hati seorang raja yang ingin memiliki 

senjata kuno. Dan keinginan raja tersebut terpenuhi karena para empu masih 

memiliki senjata kuno, walaupun hanya satu atau dua. Hal tersebut dapat 

dilihat pada kutipan “kasambadan ing tyas” ‘terpenuhi di hati’. 

Kutipan: 
“Dupi ing antara wanci, Empu Wareng wangsulira, anggawa sagung 
cacalon, kerid lan kang darbe pisan, praptaning ngarsa nata, gambar calon 
kabeh katur, pinariksa sowang-sowang.” 

Terjemahan: 
‘Setelah beberapa waktu, Empu Wareng kembali, membawa semua calon-
calon senjata, masuk dan yang punya satu, tibanya di hadapan ratu, gambar 
calon semua diberikan, lalu diperiksa masing-masing.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan tugas yang terselesaikan dengan baik, karena setelah 

beberapa waktu, diceritakan bahwa Empu Wareng kembali dengan membawa 
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semua calon-calon senjata yang didapatnya dan segera dibawa ke hadapan 

raja Ajipamasa. 

Kutipan: 
“Kapirenan wardaya ji, Empu Ganda dhinawuhan, undhang-undhang para 
pandhe, kinen samya karya dhendha, gada bindi lan bajra, kang amurwat 
wawratipun, kelaring wong den angge prang.” 

Terjemahan: 
‘Kesenangan hati raja Ajipamasa, Empu Ganda diperintahkan, memanggil-
manggil para pandai/ tukang besi, disuruh bersama-sama membuat dhendha, 
gada, bindi, dan bajra, yang disesuaikan beratnya, dengan kekuatan manusia 
jika di gunakan perang.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan kebahagiaan hati raja, karena keinginannya untuk 

mendapatkan senjata kuno dapat tercapai. Empu Ganda diperintahkan untuk 

mengundang para pandai (pembuat senjata), untuk membuat gada, bindi, lan 

bajra, yang beratnya disesuaikan dengan kemampuan tenaga manusia agar 

dapat digunakan untuk perang.  

Kutipan: 
“Pinaringan wesi aji, sarta ganjaran busana, warata sagunging pandhe, 
samya nuwun kapirenan, ki empu sakaliyan, samana jinunjung lungguh, 
dadya wadya pasisingan.” 

Terjemahan: 
‘Diberi besi (bahan membuat senjata), serta imbalan busana, merata semua 
tukang besi, semua minta kesenangan, ki empu (Empu Ganda dan Empu 
Wareng) sekalian, pada saat itu diangkat duduknya, menjadi prajurit 
pasisingan.’ 
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Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan pemberian sebuah imbalan atas suatu pekerjaan yaitu 

dengan menaikkan pangkat. Kenaikan pangkat tersebut dikarenakan para 

empu sudah menjalankan tugasnya dengan baik.  

Pada bait tembang di atas terdapat penggantian arti (displacing of 

meaning) yang disebabkan karena bahasa kiasan yaitu pada kalimat “samana 

jinunjung lungguh” merupakan arti kiasan yang berarti di naikkan 

pangkatnya. 

Kutipan: 
“Mangsa Palguna marengi, amumule salin Weda, sangkep saniskaraning 
reh, kinepung wadya punggawa, sawusira luwaran, rekyana patih wotsantun, 
ngaturi uninga nata.” 

Terjemahan: 
‘Bersamaan dengan masa Palguna, selamatannya bergantinya (kitab suci) 
Weda, lengkap dengan segala sesuatunya peraturan/ permasalahan, 
dikendurikan prajurit punggawa, sesudah selesai kenduri, patih Tambakbaya 
menyembah, memberi tahu raja Ajipamasa.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan waktu atau suasana ketika kerajaan mengadakan kenduri. 

Kenduri itu dihadiri oleh semua prajurit untuk menghormati bergantinya kitab 

suci Weda. 

 Kutipan: 
“Pukulun ing wau ratri, wonten pandhita dhatengan, tinakenan pangakene, 
saking Herbagi wasta, sang Wiku Reswarengga, kaprenah arine tuhu, dening 
sang Brahmana Nirma.” 
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Terjemahan: 
‘Tuanku tadi malam, ada pendeta datang, sesudah ditanya pengakuannya, 
(dia) dari (negara) Herbagi namanya, sang Wiku Reswarengga, tepatnya 
adiknya benar, oleh sang Brahmana Nirma.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan sebuah pemberitahuan bahwa ada tamu seorang brahmana, 

dari negara Herbagi yang bernama wiku Reswarengga, yang merupakan 

adiknya brahmana Nirma. 

Kutipan: 
“Nuhun sowan ing ngarsa ji, manawi pareng kalilan, sedya panggih lan 
kadange, prabu kadgadeng wardaya, wus kinen nimbalanana, lumaksana 
kang tinuduh, wangsul angirid dhatengan.” 

Terjemahan: 
‘Minta datang/bertemu di hadapan (Raja Ajipamasa), jika boleh diizinkan, 
berniat bertemu dengan saudaranya (Brahmana Nirma), prabu terdorong hati, 
sudah diperintah memanggil, dilaksanakan yang diperintahkan, kembali 
mengajak (wiku reswarengga) datang.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan suatu harapan atau keinginan hati. Keinginan hati sang wiku 

Reswarengga yaitu ingin menghadap sri baginda Ajipamasa dan sekaligus 

ingin bertemu dengan kakaknya (Brahmana Nirma).  

Kutipan: 
“Praptaning ngabyantara ji, kinen kapara pareka, lan pasilane kadange, 
wotsari kang dhinawuhan, sampun lenggah satata, prenah badhe kiwanipun, 
Bagawan Nirmalocana.” 
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Terjemahan: 
‘Tiba  dihadapannya ratu (Ajipamasa), diperintah datang di/ke kraton, dan 
duduk sila  dengan saudaranya, menyembah yang diperintahkan, sudah duduk 
teratur, tempatnya akan di kirinya, Bagawan Nirmalocana.’ 

Kutipan: 
“Mabukuh denira linggih, sinambrama ing pambagya, anuhun sewu ature, 
saking pangestu narendra, raharjeng sangkan paran, mangkya pangandika 
prabu, andangu perluning karya.” 

Terjemahan: 
‘Duduk sambil menundukkan kepala, segera memberi hormat/ menyembah di 
penghormatan, meminta maaf bicaranya, berkat dari doa/ijin raja, selamat 
sampai tujuan, begitu perkataan prabu (Wiku Reswarengga), ditanya 
seperlunya saja.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan sikap hormat kepada seseorang yang lebih tinggi derajatnya. 

Sikap itu dapat terlihat dari ucapan dan sikap badannya. Penjelasan tersebut 

dapat dilihat dari kutipan “Mabukuh denira linggih, sinambrama ing 

pambagya, anuhun sewu ature, saking pangestu narendra, raharjeng 

sangkan paran” yang artinya ‘duduk dengan menundukkan kepala, 

menyembah lalu meminta maaf, dan berterima kasih karena berkat doa dari 

raja, dapat selamat sampai tujuan’. 

Kutipan: 
“Wotsari aturira ris, sang pandhita Reswarengga, pukulun makaten wite, pun 
kakang Nirmalocana, denya tilar nagara, kaetang sampun nem taun, ulun 
kantun tengga praja.” 

Terjemahan: 
‘Sang pandeta Reswarengga menyembah/ memberi hormat lalu berkata pelan, 
gusti tuanku begini awalnya, si kakak Nirmalocana, sudah meninggalkan 
negara (Herbangi), terhitung sudah enam tahun, saya hanya/ tinggal 
menunggu kraton.’ 
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Kutipan: 
“Datan wonten kawis-kawis, amung saweg sapunika, ing pitung wulan 
malethek, kambah dening pringgalaya, dipangga ewon leksan, angririsik 
tanem tuwuh, marawaseng rajakaya.” 

Terjemahan: 
‘Tidak ada masalah-masalah, hanya lagi sekarang, tujuh bulan yang lalu, 
terkena oleh bencana, datangnya gajah berpuluh-puluh ribu, merusak tanaman 
yang tumbuh, dan membunuh hewan ternak.’ 

Pembahasan: 

Pada kutipan di atas terdapat kata “pringgalaya” yang berarti ‘bencana’, 

sehingga ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan sebuah bencana yang dialami oleh negara Herbangi yang 

diserang berpuluh ribu gajah. Gajah-gajah itu memporak-porandakan negara 

herbangi yaitu merusak tanaman dan membunuh hewan ternak. 

Kutipan: 
“Tiyang sapraja angisis, samya ngili sowang-sowang, ingsun met siliban 
angles, ngungsi tanah ing ngamanca, tansah mursiteng karsa, parmaning 
dewa dhumawuh, wonten swara kapiyarsa.” 

Terjemahan: 
‘Orang sekraton lari, pada pergi mengungsi masing-masing, saya mendapat 
mimpi untuk pergi, mengungsi ke tanah di luar wilayah negara (kraton), 
dengan berbicara keingian, kemurahan/ belas kasih  dewa menyuruh, ada 
suara terdengar.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan bahwa selain berusaha kita juga jangan pernah lupa 

memohon kepada Tuhan agar mendapatkan petunjuk, karena jika memohon 

dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengabulkan permohonan kita. 

Penjelasan tersebut dapat terlihat dari kutipan “tansah mursiteng karsa, 
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parmaning dewa dhumawuh, wonten swara kapiyarsa”, yang artinya ‘dengan 

memohon keinginan, dewa memerintahkan, ada suara terdengar’. Dari 

kutipan tersebut menggambarkan bahwa Allah memberikan petunjuk-Nya 

melalui sebuah suara. 

Kutipan: 
“Sira linggara tumuli, marang tanah Nungswa Jawa, njunjuga aneng 
ngarsane, Prabu Kusumawicitra, ing Pengging Witaradya, aneng kono 
kakangamu, si Resi Nirmalocana.” 

Terjemahan: 
‘Kamu pergilah secepatnya, ke tanah pulau Jawa, lalu langsung ke 
hadapannya, Prabu Kusumawicitra, di Pengging Witaradya, ada di sana 
kakakmu, si resi Nirmalocana.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan suatu petunjuk dari Tuhan yang sebaiknya kita laksanakan, 

karena petunjuk itu akan menyelamatkan kita. Pada bait tembang di atas, 

menceritakan bahwa Resi Reswarengga disuruh secepatnya pergi ke pulau 

Jawa, langsung menghadap Prabu Kusumawicitra di kerajaan Pengging 

Witaradya, karena disitulah kakaknya Resi Nirmalocana berada. 

Kutipan: 
“Tutura rusaking nagri, wekasane umatura, marang sang ratu ing kono, 
minta kang mangka sarana, sirnaning liman arda, amung ratu ing Matahun, 
sang Prabu Jayasusena.” 

Terjemahan: 
‘Ceritakan kerusakan negara (Herbangi), pesannya bicaralah, kepada sang 
ratu di sana, minta yang dapat dipakai cara, untuk membuat hilangnya 
kemurkaan gajah, hanya ratu di Matahun, sang Prabu Jayasusena.’ 
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Kutipan: 
 “Lawan putra nateng Pengging, aran Raden Citrasena, bala bacingah 
kanthine, makaten ujaring swara, amba sumanggeng karsa, narendra 
miyarsa ngungun, miwah sang Bagawan Nirma.” 

Terjemahan: 
‘Dan putra raja di Pengging, namanya Raden Citrasena, dengan kekuatan 
keduanya lah yang dapat membantu, begitu kata suara, aku menuruti 
kemauan, raja mendengar tertegun, dengan sang Bagawan Nirma.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan sebuah perintah untuk meminta bantuan. Pada bait tembang 

di atas, menceritakan bahwa dewa menyuruh sang wiku Reswarengga untuk 

bercerita tentang kerusakan negeri Herbagi. Pada akhirnya Brahmana 

Reswarengga menyatakan bahwa menurut petunjuk dewata hanya raja 

Matahun sang Prabu Jayasusena dan raden Citrasena lah yang mampu 

menolong memusnahkan kemurkaan gajah. 

Kutipan: 
“Kampiteng tyas esmu tistis, dahat denira nalangsa, rumangsa antuk 
weweleh, tilar nagara nem warsa, wekasan nuwun lilah, karsa mantuka 
rumuhun, lawan arine kewala.” 

Terjemahan: 
‘Kekhawatiran hati terlihat seperti sedih, dia sangat bersedih, merasa 
mendapatkan kesalahan, meninggalkan negara enam tahun, akhirnya meminta 
ijin, mau pulanglah dahulu, dengan adiknya saja.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan rasa bersalah yang mendalam. Rasa bersalah tersebut 

dialami oleh Resi Nirmalocana yang telah  meninggalkan negerinya selama 
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enam tahun. Akhirnya Resi Nirmalocana meminta ijin kepada Sri Ajipamasa 

untuk pulang lebih dahulu  ke negeri Herbangi bersama adiknya. 

Kutipan: 
“Prabu datan nayogyani, kinen anyarantosena, samektaning kang babanton, 
yogya sesarengan lampah, anunggil sabaita, sampung kongsi numpak kenyut, 
kendel sang Brahmana Nirma.” 

Terjemahan: 
‘Prabu (Ajipamasa) tidak mengijinkan, disuruh bersabar dahulu, menunggu 
disiapkannya bantuan, sebaiknya bersamaan langkah, menjadi satu perahu, 
sudah sampai naik dihentikan, berhenti sang Brahmana Nirma.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan bahwa kebersamaan itu lebih baik daripada sendiri, karena 

jika kita melakukan suatu pekerjaan bersama-sama, maka pekerjaan itu akan 

terasa lebih ringan dibandingkan kita melakukannya sendirian.  

Kutipan: 
“Angestokaken karsa ji, boya ing antara dina, patih dhinawuhan mangke, 
kinen mamatah punggawa, kang samya prawireng prang, bakal umiringa iku, 
panglurunge narpatmaja.” 

Terjemahan: 
‘Menjalankan keinginannya (Ajipamasa), tidak ada beberapa hari, patih 
diperintahkan nanti, disuruh menyiapkan prajurit/punggawa, yang semua 
prajurit/perwira perang, akan diiringi itu, serangannya anak raja (raden 
Citrasena).’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan persiapan perang. Raja memerintahkan patih untuk  

mempersiapkan punggawa perwira perang yang akan  mengiringi putra raja 
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Raden Citrasena pergi ke Negeri Herbangi yang akan berperang dengan 

gajah.. 

Kutipan: 
 “Sarta nuduh kang tinuding, maring Matahun nagara, mundhi srat wewran 
wiraos, lumaksana lelancaran, amung sadina prapta, panggih lan nateng 
Matahun, kang nawala wus katampan.” 

Terjemahan: 
‘Serta menunjuk yang ditunjuk/tertunjuk, datang ke negara Matahun, 
mengirim surat kepada seseorang merasa, terlaksana dengan lancar, hanya 
sehari tiba, bertemu dengan ratu di Matahun, surat sudah diterima.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan amanah dalam menjalankan perintah. Hal tersebut dapat 

dilihat dari utusan yang dikirim ke negara Matahun yang melaksanakan 

tugasnya dengan lancar, karena hanya satu hari utusan sudah sampai di 

Matahun dan bertemu dengan raja di sana, dan surat pun sudah diterima. 

Kutipan: 
“Kadhadha raosing tulis, kampiteng tyas esmu suka, muwus pribadi wiyose, 
la dalah bakalan amprang, tandhing kalawan gajah, begja kewala ing 
mbesuk, yen menang amboyong denta.” 

Terjemahan: 
‘Menyentuh rasanya tulis, kekhawatiran hati bercampur bahagia, bicara 
pribadi mulanya, lha dalah akan perang, bertanding dengan gajah, beruntung 
semua besok, jika menang membawa gading.’  

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan keberuntungan jika mendapatkan suatu kemenangan. Sri 
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Jayasusena berbicara dalam hati bahwa berperang dengan gajah itu sangat 

menyenangkan, jika berhasil menang akan membawa gading. 

Kutipan: 
“Menawa kalah tan isin, ujer tandhinge apitan, kacek dhuwur kacek gedhe, 
gumer kang samya miyarsa, nulya mamatah wadya, kang pantes milu 
anglurug, lan kang pancen jaga praja.” 

Terjemahan: 
‘Jika kalah tidak akan malu, karena perangnya melawan yang besarnya 
berlipat dua, lebih tinggi dan  lebih besar, gemuruh yang pada terdengar, 
secepatnya menyiapkan prajurit, yang pantas ikut menyerang, dan yang 
sisanya menjaga negara.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan kekalahan itu bukan sesuatu yang memalukan. Pada bait 

tembang di atas, melanjutkan dari bait sebelumnya yaitu sri Jayasusena yang 

sedang berbicara dalam hati yaitu seandainya kalah berperang dengan gajah 

kita tidak akan malu karena musuhnya memang lebih tinggi dan lebih besar. 

Sri Jayasusena segera mempersiapkan pasukannya, sebagian yang terpilih 

akan ikut berperang sebagian lagi tetap tinggal menjaga negara. 

Pada bait tembang di atas juga terdapat displacing of meaning 

(penggantian arti) yaitu terdapat pada kalimat ‘gumer kang samya miyarsa’, 

kalimat tersebut menggunakan majas hiperbola yang berarti ‘gemuruh suara 

yang terdengar’. 

Kutipan: 
“Ing antara dina mangkin, saha wadyabala kuswa, samya gegancangan 
kabeh, prapteng Pengging rerem samya,ing pakuwon priyangga, enjang 
marak sang aprabu, sinambrameng parikrama.” 
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Terjemahan: 
‘Pada beberapa hari nanti, dan prajurit perang di berkumpul, pada cepat-cepat 
semua, tiba di Pengging pada berhenti, di peristirahatan sendiri, besok 
menghadap sang prabu, memberi hormat dengan tata krama.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan suasana ramai karena berkumpulnya semua prajurit perang 

Pada bait tembang di atas, menceritakan bahwa beberapa hari kemudian, Sri 

Jayasusena beserta para prajurit perangnya berangkat ke Pengging. Setibanya  

di Pengging beristrahat dahulu di tempat peristirahatan, lalu pagi harinya 

menghadap sang raja Ajipamasa. 

Pada bait tembang di atas, terdapat displacing of meaning yaitu pada 

kalimat ‘saha wadyabala kuswa’ . Kalimat tersebut menggunakan majas 

hiperbola yang berarti ‘prajurit berciuman’ tetapi di sini bukan berarti 

berciuman, melainkan ‘prajurit berkumpul’. 

Kutipan: 
“Keparengan gandarwaji, aneng ngabyantara nata, arsa dinuta ing mangke, 
kinen minta bebantonan, maring Krendhawahana, kawrat weweling sadarum, 
nembah mesat angambara.” 

Terjemahan: 
‘Diperbolehkan raksasa perempuan, ada di hadapannya ratu, akan mengutus 
nanti, disuruh meminta bantuan, kepada Krendhawahana, berisi pesan semua, 
menyembah lalu terbang ke awang-awang.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan cepat dalam melaksanakan perintah. Hal tersebut terbukti 

pada kutipan di atas terdapat kalimat “nembah mesat angambara” 
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‘menyembah terbang ke awang-awang’. Kalimat tersebut menandakan 

seseorang yang cekatan dalam melaksanakan tugas.  

Pada bait tembang di atas terdapat penggantian arti (displacing of 

meaning) yaitu pada kalimat, ‘nembah mesat angambara’ . Kalimat tersebut 

menggunakan majas hiperbola yang berarti menyembah lalu terbang ke 

awang-awang (langit). ‘terbang ke awang-awang’ merupakan sikap yang 

tidak mungkin dilakukan oleh manusia akan tetapi dalam kalimat di atas 

dimaksudkan bahwa raja Karawu melaksanakan tugasnya dengan gesit/ cepat. 

Kutipan: 
“Prapteng Setragandamayi, panggih lan Raja Bahlika, laju kewala keride, 
marek maring ngarsanira, sang Bathari Srikala, dinangu ing karya matur, 
salir welinging narendra.” 

Terjemahan: 
‘Setelah tiba di Setragandamayi, bertemu dengan Raja Bahlika, lalu semua 
ikut masuk, mendekat ke hadapannya, sang Bathari Srikala, ditanya keperluan 
bicara, semua pesannya raja Ajipamasa.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan penyampaian pesan. Setibanya di Setragandamayi, Karawu 

bertemu dengan Bahlika, lalu langsung menghadap sang Bathari Srikala 

(Dewi Kalayuwati), kemudian Karawu menyampaikan pesan dari Raja 

Ajipamasa. 

Kutipan: 
“Manawi prajeng Herbagi, mangkya kambah ing babaya, liman arda leksan 
ewon, samya ngrisak tutuwuhan, marwaseng rajakaya, wisma lit-alit linebur, 
titiyangipun puyengan.” 
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Terjemahan: 
‘Bahwa negara di Herbagi, sekarang mendapat/ terkena bahaya, oleh 
kemurkaan gajah berpuluh-puluh ribu,  merusak tanaman, membunuh hewan 
ternak, dan rumah kecil-kecil hancur, orang-orangnya pun bingung.’ 

 Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan kegundahan hati rakyat yang sedang menghadapi sebuah 

bencana. Hal tersebut terbukti pada kutipan di atas terdapat kata “babaya” 

‘bahaya’. Secara singkat kutipan di atas menceritakan bahwa Karawu sedang 

bercerita tentang bencana yang terjadi di kerajaan Herbangi yaitu diserang 

berpuluh-puluh ribu gajah. Gajah-gajah itu merusak tumbuh-tumbuhan, 

menghancurkan rumah-rumah rakyat, dan rakyatnya pun kebingungan. 

Kutipan: 
“Sowang-sowang samya ngili, sang dwijendra Reswarengga, kasangsaya met 
pangungsen, antuk parmaning jawata, wonten swara kapyarsa, kinen aminta 
pitulung, dhateng ratu Tanah Jawa.” 

Terjemahan: 
‘Masing-masing pada mengungsi, sang Resi Reswarengga, kesedihan 
mencari pengungsian, lalu mendapat belas kasihan dewa, mendapat petunjuk 
dewata, ada suara terdengar, disuruh meminta bantuan, kepada ratu Tanah 
Jawa.’ 

 Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan petunjuk dari Tuhan. Pada bait tembang di atas, 

menceritakan bahwa rakyat Herbangi masing-masing pada mengungsi, sang 

resi Reswarengga pun ikut mengungsi dan mendapat petunjuk dewata untuk 

meminta bantuan ke ratu Tanah Jawa. 
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Kutipan: 
“Kang supados den paringi, babantu saking paduka, para raksasa kinaot, jer 
sampun kasumbageng rat, saktining wadya ditya, datanpa lawan satuhu, wit 
pangestu Jeng Bathara.” 

Terjemahan: 
‘Yang supaya diberi, bantuan dari paduka (Bahlika), para raksasa yang kuat, 
memang sudah terkenal di dunia, kesaktian prajurit raksasa, kuterima dengan 
kenyataan, dengan restu Kanjeng Dewa.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan sebuah pujian. Pujian tersebut di tunjukkan kepada prajurit 

raksasa yang mempunyai kesaktian yang sudah terkenal di dunia.  Tujuan 

Karawu memuji kesaktian prajurit raksasa tersebut karena agar raja 

Kalayuwati bersedia memberikan bantuan. 

Pada bait tembang di atas terdapat displacing of meaning (penggantian 

arti) yang disebabkan oleh bahasa kiasan yaitu pada kalimat, ‘jer sampun 

kasumbageng rat. Kalimat tersebut menggunakan majas hiperbola yang 

berarti ‘memang sudah terkenal di dunia’, kalimat ini berarti melebih-

lebihkan kekuatan yang dimiliki oleh prajurit raksasa.  

Kutipan: 
“Bathari Kalayuwati, gumujeng sarwi ngendika, lah Karawu sira kuwe, bisa 
met maladi prana, yekti mangsa selaka, ingsun pinintan babantu, semangsa-
mangsa kewala.” 

Terjemahan: 
‘Bathari Kaluyawati, senyum serta berkata, lah Karawu kamu itu, bisa 
mencari membaranya hati, nyata/ sungguh masa selaka, aku memberikan 
bantuan, sewaktu-waktu saja. 
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 Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan jika kita harus tolong menolong antar sesama. Hal tersebut 

terbukti pada kutipan terdapat kata “babantu” ‘bantuan’. Pada bait tembang di 

atas, menceritakan bahwa Bathari Kalayuwati senang dengan pujian dari 

Karawu, dan bersedia memberikan bantuan sewaktu-waktu pada masa Selaka. 

Kutipan: 
“Mbesuk angkate wadya ji, lamun wus tumekeng paran, ingsun susuli 
babanton, para prawira raksasa, kang padha widigdaya, sukeng tyas raja 
karawu, wotsari pamit kalilan.” 

Terjemahan: 
‘Besok pemberangkatannya prajurit raja, jika sudah tiba di tempat, aku 
mengirim bantuan, para perwira raksasa, yang hebat, bersuka hati Sang 
Karawu, menyembah lalu meminta pamit setelah diijinkan.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan sebuah janji untuk memberikan bantuan. Hal tersebut 

terbukti pada kutipan di atas terdapat kalimat “ingsun susuli babanton” ‘saya 

mengirim bantuan’ .Pada bait tembang di atas, menceritakan bahwa Bathari 

Kalayuwati berjanji akan mengirimkan pasukan raksasanya yang hebat jika 

persiapan di Pengging sudah selesai. 

Kutipan: 
“Saptapratanira ing ngarsi, matur solahing dinuta, kang dadya 
patembayane, Dewi Yuwati punika, prabu sukeng wardaya, laju undhang-
undhang dhawuh, samaptaning ngadilaga.” 
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Terjemahan: 
‘Sudilah kamu dihadapan raja Ajipamasa, melapor perilakunya utusan, yang 
menjadi janjinya, Dewi Yuwati itu, prabu bersuka hati, lalu memerintahkan, 
mempersiapkan peperangan.’ 

 Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan kegembiraan hati kerena keinginannya tersampaikan. Hal 

tersebut terbukti pada kutipan di atas terdapat kalimat “prabu sukeng 

wardaya” ‘prabu bergembira hati’. Pada bait tembang di atas, menceritakan 

bahwa sekembalinya Karawu ke Pengging. Ia langsung menghadap raja 

Ajipamasa dan melaporkan apa yang menjadi janjinya Dewi Yuwati. 

Mendengar hal tersebut, raja Ajipamasa bergembira hati, lalu memerintahkan 

untuk segera mempersiapkan peperangan. 

Kutipan: 
“Kinen tata-tata sami, sajroning mangsa Wisaka, badhe budhalira kabeh. 
warata undhang narendra, dupi antara prapta, mangsa Wisaka ing dangu, 
pepak sagunging punggawa.” 

Terjemahan: 
‘Disuruh pada bersiap-siap, selama masa Wisaka, akan berangkatlah semua, 
merata perintah raja, setelah beberapa hari tibalah, masa Wisaka yang lama, 
lengkap seluruh prajurit perang.’ 

 Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan waktu.  Hal tersebut terbukti pada kutipan di atas terdapat 

kata “masa Wisaka”. Pada bait tembang di atas, menceritakan bahwa pada 

masa Wisaka semua prajurit perang disuruh untuk bersiap-siap akan 

diberangkatkan semua ke Herbangi.  
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Kutipan: 
“Kabeh tinimbalan nuli, biniseka sowang-sowang, kang bakal lumaksaning 
don, wuwuh sudira daraka, saking sukaning driya, angajab enggala pupuh, 
tan mungkur tandhing punggawa.” 

Terjemahan: 
‘Semua prajurit lalu dipanggil, diatur kepangkatannya masing-masing, yang 
akan melaksanakan tempat tujuan, tambah kukuh berani, sangat bersuka hati, 
berharap segeralah perang, tak mundur perang prajurit.’ 

 Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan harapan dan ketekatan hati untuk berjuang sekuat tenaga. 

Hal tersebut terbukti pada kutipan di atas terdapat kalimat “angajab enggala 

pupuh” ‘berharap segera perang” dan kalimat  “tan mungkur tandhing 

punggawa” ‘tak mundur bertanding prajurit”.  Pada bait tembang di atas, 

menceritakan bahwa semua prajurit dikumpulkan, dan diatur menurut 

kepangkatannya masing-masing, semua merasa gembira dan  berharap 

segeralah perang. Semua bertekad tidak akan mundur dalam peperangan. 

b. Tembang Macapat Pupuh Asmaradana 2 

Kutipan: 
“Luwar denira sasanti, gandarwaraja samana, dhinawuhan patraping reh, 
kya patih kinen mamatah, kang samya karuwatan, sinalin panganggenipun, 
anut kalairanira.” 

Terjemahan: 
‘Di luar ada kalanya kamu memuji, raja gandarwa/ raksasa ketika itu, 
diperintahkan menyiapkan perlengkapan, kyai (sebutan orang tua yang 
dihormati) patih disuruh mengumpulkan yang akan diruwat, berganti 
pakaiannya, sesuai kelahirannya.’ 
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 Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan persiapan akan diadakan acara ruwatan. Pada bait tembang 

di atas, menceritakan bahwa raja gandarwa Karawu ketika itu diperintahkan 

oleh Raja Ajipamasa untuk menyiapkan segala sesuatu yang akan digunakan 

dalam acara ruwatan, setelah semuanya sudah siap, ki patih Karawu disuruh 

mengumpulkan orang yang akan diruwat dan juga diutus memberikan 

pakaian yang bagus pada mereka, yang disesuaikan dengan hari kelahiran 

mereka. 

Kutipan: 
“Metu legi sarwa putih, lair Pahing sarwa jenar, sarwa abang kang mijil 
Pon, lair Wage sarwa kresna, Kaliwon wilis samya, inata sajuru-juru, 
ngumpul golongan priyangga.” 

Terjemahan: 
‘Keluar legi (diberi pakaian) serba putih, lahir pahing serba kuning, serba 
merah yang keluar/ lahir pon, lair wage serba hitam, (lahir) kliwon hijau 
sama. (lalu) diatur berkelompok-kelompok, berkumpul golongan masing-
masing.’ 

 Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan perbedaan anak-anak dilihat dari hari kelahirannya. 

Perbedaan tersebut dapat dilihat dari warna pakaian yang diberikan oleh raja 

Karawu kepada anak-anak yang akan diruwat sesuai dengan hari 

kelahirannya, yaitu anak yang lahir pada hari Legi diberi pakaian serba putih, 

yang lahir hari Pahing diberi pakaian serba kuning, yang lahir hari Pon diberi 
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pakaian merah, yang lahir pada hari Wage diberi pakaian serba hitam, yang 

lahir hari Kliwon diberi pakaian serba hijau.  

Kutipan: 
“Rare kadhana-kadhini, dhampit kembang timbang pasang, pancuran kapit 
sendhange, myang sendhang kapit pancuran, padangan lan pipilan, 
gondhang kasih saka panggung,g olong manggon sosowangan.” 

Terjemahan: 
‘Anak kedhana-kedhini (dua bersaudara laki-laki dan perempuan), dhampit 
(dua bersaudara laki-laki dan perempuan yang lahirnya bersamaan) kembang 
timbang pasang (dua bersaudara perempuan semua), pancuran kapit 
sendhange (tiga bersaudara perempuan, laki-laki, perempuan), dan sendhang 
kapit pancuran (tiga bersaudara laki-laki, perempuan, laki-laki) padangan 
(lima bersaudara perempuannya satu), dan pipilan (lima bersaudara laki-
lakinya satu), gondhang kasih (dua bersaudara berbeda warna kulitnya), saka 
panggung, digolongkan masing-masing.’ 

Kutipan: 
Kang ijen mung pribadi, ontang-anting julung sungsang, jempina tiba ukure, 
buntel wujil buju dhangkak, jinajar lalajuran, gandarwaraja Karawu, lekas 
matrap pangruwatan. 

Terjemahan: 
‘Yang sendiri hanya pribadi, ontang-anting (satu anak laki-laki), julung 
sungsang (anak yang lahir ketika siang hari/ ketika matahari tepat di tengah), 
jempina (anak yang lahir belum waktunya/ premature) tiba ukure (anak 
ketika lahir ususnya melilit leher), buntel wujil (anak cebol), buju dhangkak 
(anak yang lehernya pendek), berjajar berderet-deret. Setelah semua siap, raja 
gandarwa Karawu mulai melakukan pengruwatan.’ 

 Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan nama atau sebutan anak. Berbagai nama atau sebutan anak 

tersebut dilihat dari berapa jumlah saudara anak, bagaimana anak ketika 

dilahirkan, dan bentuk badan anak. Pada bait tembang di atas, menceritakan 

bahwa anak  kedhana-kedhini (dua bersaudara laki-laki dan perempuan), 
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dhampit (dua bersaudara laki-laki dan perempuan yang lahirnya bersamaan) 

kembang timbang pasang (dua bersaudara perempuan semua), pancuran 

kapit sendhange (tiga bersaudara perempuan, laki-laki, perempuan), dan 

sendhang kapit pancuran (tiga bersaudara laki-laki, perempuan, laki-laki) 

padangan (lima bersaudara perempuannya satu), dan pipilan (lima bersaudara 

laki-lakinya satu), gondhang kasih (dua bersaudara berbeda warna kulitnya),  

anak ontang-anting (satu anak laki-laki), julung sungsang (anak yang lahir 

ketika siang hari ketika matahari tepat di tengah), jempina (anak yang lahir 

belum waktunya/ premature) tiba ukure (anak yang lahir ususnya melilit 

leher), buntel wujil, buju dhangkak, digolongkan masing-masing sebelum raja 

gandarwa Karawu memulai melakukan proses pengruwatan. 

Kutipan: 
“Embun-bunan den tiyupi, nulya sami siniraman, ing tirta suganda kabeh, 
kumkuman sekar setaman, kang kinarya kosokan, sela muksala puniku, 
wungkal kadadean wreksa.” 

Terjemahan: 
‘Ubun-ubun anak-anak ditiupi, lalu mereka disiram, air wangi semua, 
rendaman bunga setaman,  yang digunakan menggosok yaitu batu muksala, 
pengasah yang terbuat dari kayu.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan suasana ruwatan ketika mensucikan badan anak (yang akan 

diruwat). Cara mensucikan badan anak yang akan diruwat itu dengan 

menggunakan air rendaman bunga dan batu muksala. Batu muksala adalah 

batu pengasah yang terbuat dari kayu.  
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Pada bait tembang tersebut terdapat bahasa kiasan yaitu pada kata “sekar 

setaman” ‘bunga satu taman’, kalimat tersebut menggunakan majas 

sinekdoke totum pro parte (majas yang mempergunakan keseluruhan untuk 

menyatakan sebagian). Kata “sekar setaman” pada kutipan di atas 

dimaksudkan hanya beberapa bunga saja seperti mawar, kenanga,  kanthil, dll 

yang biasanya digunakan untuk pemujaan atau ritual-ritual yang dilakukan 

oleh orang Jawa, khususnya yang masih percaya dengan animisme dan 

dinamisme. bukan bunga satu taman dipakai semuanya.  

Kutipan: 
“Kang makasih amawa ciri, puweran coraking serat, sela muksala namane, 
yekti agung sawabira, wusnya resik sadaya, sinalin panganggenipun, pasatan 
wastra di mulya.” 

Terjemahan: 
‘Yang masih membawa ciri, guratan lingkaran  coraknya, namanya batu 
muksala, jelas besar manfaatnya, sesudah (tubuh anak-anak) bersih  semua, 
diganti pakaiannya, basahan pakaian yang indah.’ 

 Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan sesuatu yang besar manfaatnya.  Hal tersebut terbukti pada 

kutipan di atas terdapat kalimat “yekti agung sawabira” ‘sungguh besar 

manfaatnya’. Sesuatu yang besar manfaatnya tersebut adalah batu muksala. 

Batu muksala mempunyai ciri bercorak gurat-gurat lingkaran dan mempunyai 

manfaat yang banyak.  

Kutipan: 
“Rambut samya den papali, tinugelan kang kanaka, badan binorehan kabeh, 
kang babahan hawa sanga, kasepan ing dudupa, kinen anyipta sadarum, 
nuwun aksamaning dewa.” 
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Terjemahan: 
‘Rambut mereka dipotong, juga dipotong kukunya, badan diolesi wewangian 
semua, yang sembilan lubang nafsu, ditiupkan asap dupa, disuruh memohon 
dalam hati, minta ampunannya dewa.’ 

 Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan permohonan kepada Tuhan. Permohonan tersebut 

dimaksudkan agar mendapatkan ampunan dari Tuhan, karena Tuhan akan 

mengabulkan permintaan atau permohonan kita apabila kita memohon 

dengan sungguh-sungguh. Sebelum anak-anak diperintahkan memohon 

dalam hati, anak-anak dipotong rambut dan kuku anak-anak, dan seluruh 

tubuh mereka diolesi dengan wangi-wangian, sedangkan sembilan lubang 

yang menyebabkan nafsu pada tubuhnya ditiupkan asap dupa.  

Kutipan: 
“Sampurnanireng pangrukti, kabeh kang samya rinuwat, kerid maring 
ngarsa katong, dhinawuhan pangandika, mangkya wus padha mentas, sirna 
papa sangsaramu, kari rahayu kewala.” 

Terjemahan: 
‘Setelah sempurnanya acara ruwatan, semua yang pada diruwat, diajak ke 
hadapan raja Ajipamasa, diperintahkan berbicara, sekarang sudah pada 
terbebas, hilang papa sengsara, tinggal keselamatan saja.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan terbebasnya dari kesengsaraan. Hal tersebut terbukti pada 

kutipan di atas terdapat kalimat “sirna papa sangsaramu” ‘hilang asal 

kesengsaraan’. Anak-anak yang telah selesai diruwat sudah terbebas dari 

kesengsaraan hanya tinggal mencari keselamatan saja. 
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Kutipan: 
“Yogya mituhua sami, ing warah pepemutingwang, aywa ana nglirwakake, 
mangkya padha merenana, anerak ila-ila, kang kalebu dadi petung, 
sangkaning papa sangsara.” 

Terjemahan: 
‘Semoga kalian mentaati, pada nasihatku, jangan ada yang tidak 
memperhatikan, sekarang pada hentikanlah, melanggar hal-hal yang dianggap 
tabu, yang termasuk hitungan, asalnya papa sengsara.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan harapan untuk mentaati nasihat agar menghentikan 

kebiasaan buruk. Pada bait tembang di atas, menceritakan bahwa sri 

Ajipamasa berharap semua akan mentaati nasihatnya. Nasihat itu antara lain 

mulai sekarang hentikanlah kebiasaan melanggar hal-hal yang dianggap tabu, 

yang menyebabkan kesengsaraan. 

Kutipan: 
“Sira wus padha nemahi, rahayune mangkya ruwat, lakonana salawase, 
mangan kanthi anarima, turu eling kewala, wiwita ing tengah dalu,tangi 
saben bangun enjang.” 

Terjemahan: 
‘Kamu sudah pada melaksanakan/ memenuhi (ruwat), selamatlah sekarang 
sudah diruwat, lakukanlah selamanya, makan dengan menerima, tidur ingat 
saja, mulailah di tengah malam, dan bangun setiap menjelang pagi.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan kita harus menerima apa adanya dalam hal makan dan tidur. 

Dalam hal tidur kita sebaiknya tidur secukupnya saja, dan jangan berlebihan. 

Sri Ajipamasa memberi nasihat agar anak-anak yang diruwat melakukan dua 

hal tersebut selamanya.  
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Kutipan: 
“Ambisu myang ngampet runtik, nalangsa maring bathara, minta aksama 
dosane, laju tumameng patirtan, adus kungkuman sekar, den resik badan 
sakojur,nulya nganggo ganda wida.” 

Terjemahan: 
‘Membisu dan kendalikan nafsu, pasrahlah kepada Tuhan, memohon 
ampunan dosanya, lalu pergi ke perairan, mandi rendaman bunga, dibersihkan 
sekujur tubuh menggunakan wewangian.’ 

 Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan jika kita tidak boleh berbicara hal yang buruk. Hal tersebut 

terbukti pada kutipan tersebut terdapat kalimat “Ambisu myang ngampet 

runtik” ‘Membisu dan kendalikan nafsu’ Pada bait tembang di atas, 

menjelaskan bahwa kita sebagai manusia sebaiknya berbuat seperti orang 

bisu, maksudnya kita lebih baik diam daripada membicarakan kejelekan 

orang lain, menghina ataupun berbicara kasar, dan kendalikanlah nafsu kita 

dari hal-hal yang membawa kita ke dalam kemaksiatan, serta pasrahlah 

kepada Tuhan, kemudian mintalah ampunan.  

Kutipan: 
“Adudupa ratus wangi, kasuapaken ing jaja, amung saantara bae, nuli mijil 
saking wisma,lumaku jaga-jaga, yen reren mandenga den wruh, wimbaning 
hyang bagaskara.” 
 
Terjemahan: 
‘Pedupaan ratus harum, letakanlah di dada, tetapi hanya 
sekedarnya/secukupnya saja, jika keluar dari rumah, berjalan waspada, jika 
istirahat berhentilah lihatlah, keluarnya dewa matahari.’ 

 Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan jika kita harus bersyukur akan ciptaan Allah yang begitu 
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indah dan tak ada yang menandingi.  Hal tersebut terbukti pada kutipan di 

atas terdapat kalimat “wimbaning hyang bagaskara” ‘keluarnya sang 

matahari’ Pada bait tembang di atas, menceritakan bahwa sebelum kita keluar 

rumah sebaiknya kita dalam keadaan badan yang bersih dan pergi dengan 

berhati-hati dan waspada. Selain itu kita harus menyadari betapa besarnya 

kuasa Tuhan dan mengagumi segala ciptaannya, karena semua ciptaan Tuhan 

begitu indah dan tak ada yang bisa menandingi.  

Kutipan: 
“Ing kono sirawus keni, medhar wuwus sawatara, arina mangan myang 
ngombe, anambut sabarang karya, bangsa pangupajiwa, den taberi met 
pakantuk, den atiti petangira.” 

Terjemahan: 
‘Di situ kamu sudah boleh, bicara atau bercakap-cakap sebentar, siang hari 
makan dan minum, melakukan apa saja pekerjaan, mendapatkan rejeki, 
rajinlah mencari pendapatan, hati-hati dalam perhitungan kamu.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan jika kita harus rajin bekerja untuk mencukupi kebutuhan 

kita. Hal tersebut terbukti pada kutipan di atas terdapat kata “pangupajiwa”  

‘penghasilan’. Pada bait tembang di atas, menceritakan bahwa pada saat 

munculnya sinar matahari, kita boleh berbicara dan bercakap-cakap walau 

hanya sebentar, siang harinya dapat makan dan minum, tetapi kita tidak boleh 

lupa kalau kita juga harus bekerja apa saja yang penting dapat mendatangkan 

hasil. Kita juga harus rajin bekerja, dan teliti dalam perhitungan. Teliti dalam 

perhitungan di sini bukan berarti kita harus pelit tetapi kita tidak boleh boros 

dan harus memperhitungkan antara pendapatan dan pengeluaran kita. 
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Kutipan: 
“Telas wawarah narpati, kang liningan awotsekar, sedya ngestokaken kabeh, 
kya patih atur uninga, wonten wadya panekar, wawan wuwus rebat unggul, 
samya minggah ing pradatan.” 

Terjemahan: 
‘Setelah habis nasihat raja Ajipamasa, berbaris menyembah, bersedia 
mentaati semua, kyai patih menyampaikan berita, ada prajurit pelaksana, 
berdebat rebut keunggulan, pada naik ke pengadilan.’ 

 Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan perselisihan karena perbedaan pendapat. Hal tersebut 

terbukti pada kutipan di atas terdapat kata “ rebat unggul” ‘rebut 

keunggulan’. Pada bait tembang di atas, menceritakan bahwa setelah raja 

Ajipamasa selesai memberi nasihat, semua lalu menyembah dan bersedia 

berjanji akan mentaati segala perintah raja Ajipamasa. Setelah itu ki patih 

datang dan memberi tahu bahwa ada dua orang punggawa golongan 

pelaksana yang berselisih pendapat mempertahankan keunggulan masing-

masing sampai naik di pengadilan. 

Kutipan: 
“Pun Wiraksa kang satunggil, kaliyan pun Sulaksana, kang dados witing 
padudon, pun Wiraksa ararasan, utamaning manungsa, saking tataki satuhu, 
katarima kang parasdya.” 

Terjemahan: 
‘Wiraksa yang satu, dengan Sulaksana, yang menjadi mulanya pertengkaran, 
si Wiraksa berpendapat, bahwa utamanya manusia, yaitu dari berprihatin 
sungguh, diterima apa yang menjadi harapan.’ 

 Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan keutamaan manusia adalah gemar berprihatin. Pada bait 
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tembang di atas, menceritakan Wiraksa dan Sulaksana yang sedang berselisih 

pendapat, yang menjadi penyebab perselisihan adalah bermula dari Wiraksa 

berpendapat bahwa manusia yang utama adalah mereka yang gemar 

berprihatin, karena dengan berprihatin segala cita-cita kita akan tercapai. 

Kutipan: 
“Ing ngagesang yen asepi, tataki sakadarira, tanpa tuwas wekasane, wuwus 
makaten kapyarsa, dhateng pun Sulaksana, sanalika teka rengu, mungal alin-
alining tyas.” 

Terjemahan: 
‘Di kehidupan yang sepi, berprihatin sekedarnya, tanpa hasil akhirnya, 
ucapan begitu yang terdengar, oleh si Sulaksana, seketika datang tersinggung, 
lalu berkata prihatin-prihatinnya hati.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan sepinya kehidupan tanpa berprihatin, kita akan rugi pada 

akhirnya. Pada bait tembang di atas, menceritakan bahwa hidup tanpa 

berprihatin, meskipun hanya sekedarnya saja, tentu akan menemui hari akhir 

yang merugi. Hal tersebut didengar oleh Sulaksana, yang tiba-tiba saja 

menjadi marah dan tersinggung. 

Kutipan: 
“Anggung muwus mimirengi, kauripaning manungsa, kang luwih utama 
dhewe, mung taberi barang karya, kadadeyaning wuntat, katekan 
sakarepipun, dene datan kukurungan.” 

Terjemahan: 
‘Sulaksana lalu berkata agar didengarkan, kehiduannya manusia, yang lebih 
utama sendiri, yaitu hanya rajin bekerja, kejadiannya di belakang, kesampaian 
keinginannya, sebab tidak kekurangan.’ 
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Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan hidup manusia itu paling utama adalah yang rajin bekerja.. 

Dengan rajin bekerja akhirnya akan tercapai segala maksudnya, karena tidak 

kekurangan suatu apapun. 

Kutipan: 
“Lamun sungkanan taberi, lumuh panggawe istiyar, kasebut wong 
kabesturon, tanpa budi kurang nalar, kalebu nistha dama, nganiaya 
badanipun, tarkadhang nora widada.” 

Terjemahan: 
‘Jika malas bekerja, malas bekerja berusaha, disebut orang merugi, tanpa budi 
kurang pikir, termasuk nista nista, seperti menganiaya badannya, terkadang 
tidak selamat.’ 

 Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan bahwa kemalasan dalam bekerja diibaratkan seperti tidak 

mempunyai budi dan kurang berpikir. Pada bait tembang di atas, 

menceritakan bahwa orang-orang yang malas bekerja dan berikhtiar dapat 

disebut sebagai orang yang merugi, diibaratkan tanpa budi kurang pikir, 

sehingga termasuk perbuatan yang nista sekali, karena seperti menganiaya 

dirinya sendiri, dan kadang-kadang hidupnya tidak selamat. 

Pada bait tembang tersebut terdapat displacing of meaning (penggantian 

arti) yang disebabkan adanya majas metafora yaitu pada kalimat ‘tanpa budi 

kurang nalar’, yang berarti ‘tanpa budi kurang pikir’, jadi orang-orang yang 

merugi itu diibaratkan seperti orang yang tidak mempunyai budi dan pikiran. 
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Kutipan: 
“Pun Wiraksa amiyarsi, wuwus makaten kabangan, wekasan dados padudon, 
tinengahan ing watara, dhumateng para jaksa, met saking pirukun patut, 
panataning karampungan.” 

Terjemahan: 
‘Sudah Wiraksa mendengar, bicara begitu lalu naik darah, akhirnya menjadi 
pertengkaran, ditengahi sementara, oleh para jaksa, berusaha dari rukun 
kembali, caranya agar terselesaikan.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan kemarahan besar. Pada bait tembang di atas, menceritakan 

bahwa Wiraksa marah setelah mendengar sanggahan dari Sulaksana, akhirnya 

menjadi pertengkaran. Para jaksa sudah berusaha menengahinya agar 

keduanya rukun kembali dan masalahnya dapat terselesaikan.  

Pada bait tembang tersebut juga terdapat bahasa kiasan pada kalimat 

“kabangan” yang berarti ‘kemerahan’, tetapi dalam kutipan di atas kata 

“kabangan” dapat berarti marah. 

Kutipan: 
“Menggah ta kita taberi, anunggil misah kewala, pandamelan lair batos, 
upami isi lan wadhah, katingalipun wijang, yen rinaos dados kumpul, 
parimpen ing pasimpenan.” 

Terjemahan: 
‘Seandainya kita rajin, satu pisah saja, pekerjaan lahir batin, seperti isi dan 
tempatnya, kelihatannya sendiri-sendiri, jika dirasakan jadi kumpul, disimpan 
di tempat penyimpanan.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan berprihatin dan rajin bekerja adalah dua hal yang sama 

penting. Rajin dan berprihatin itu dua hal yang terpisah namun tunggal 
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adanya, yang satu laku lahiriah dan yang satu laku batiniah, diibaratkan isi 

dengan tempatnya, tampaknya berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi jika 

dirasakan mendalam keduanya itu bersatu, seperti suatu benda yang 

dimasukkan ke dalam wadah lalu disimpan dengan cermat. 

Pada bait tembang tersebut terdapat displacing of meaning (penggantian 

arti) yang disebabkan adanya majas simile yaitu pada kalimat ‘upami isi lan 

wadhah’, yang berarti seperti isi dan tempatnya’. Jadi di sini berprihatin dan 

rajin bekerja diibaratkan isi dengan tempatnya yang tidak dapat dipisahkan 

satu sama lain. 

Kutipan: 
“Tataki minangka isi, taberi wawadhahira, lamun pisah yekti awon, isi tanpa 
mawi wadhah, taberi tarak brata, makaten timbanganipun, iya taberi ing 
karya.” 

Terjemahan: 
‘Berprihatin sebagai isi, rajin sebagai tempatnya, jika pisah jelas jelek, begitu 
juga isi tanpa memakai tempat, rajin melakukan bertapa, begitu 
timbangannya, iya juga rajin dalam bekerja.’ 

 Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan berprihatin dan rajin bekerja tidak dapat dipisahkan karena 

saling mengisi satu sama lain. Berprihatin diibaratkan sebagai isi, dan rajin 

bekerja diibaratkan sebagai wadah (tempat) nya. Jika keduanya dipisahkan 

tentu akan tampak jelek. Maka sebaiknya rajin berprihatin, namun rajin pula 

bekerja. 

Pada bait tembang tersebut terdapat displacing of meaning (penggantian 

arti) yang disebabkan adanya majas simile yaitu pada kalimat ‘Tataki 
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minangka isi, taberi wawadhahira’ yang berarti berprihatin itu diibaratkan 

seperti isi, dan rajin bekerja diibaratkan seperti tempatnya. 

Kutipan: 
“Winastan ulah tataki, samukawis kang ginarap, sadaya sami kemawon, 
dados lampah kasutapan, sampun sami mupakat, dhawahing pirukun patut, 
kakalih dereng narimah. 

Terjemahan: 
‘Rusaknya melakukan prihatin, semuanya yang terkerjakan, semua sama saja, 
menjadi jalan pandhita, sudah pada mufakat, usaha untuk membuat rukun 
keduanya sebenarnya sudah tepat, tetapi keduanya belum menerima.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan bahwa bekerja tanpa berprihatin itu tidak ada gunanya. Pada 

bait tembang di atas, menceritakan bahwa rusaknya melakukan prihatin, akan 

rusak juga semua yag terkerjakan, semua sama saja menjadi jalan hidup 

manusia.   

Pada bait tembang tersebut terdapat displacing of meaning (penggantian 

arti) yang disebabkan adanya majas personifikasi yaitu pada kalimat 

‘dhawahing pirukun patut’, yang berarti ‘jatuhnya kerukunan pantas’. 

Biasanya kata jatuh itu dialami oleh manusia tetapi jatuh di sini 

menggambarkan bahwa cara yang dilakukan oleh jaksa untuk membuat 

Wiraksa dan Sulaksana rukun kembali sudah ditetapkan. 

Kutipan: 
“Kedah sowan ing ngarsa ji, pun wiraksa sulaksana, sumanggeng karsa 
kalihe, prabu mesem angandika, lah padha timbalana, rekyana patih 
wotsantun, angawe kang kapradata.” 

Terjemahan: 
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‘Keduanya meminta harus datang ke hadapannya raja Ajipamasa, si Wiraksa 
dan Sulaksana, terserah kemauan keduanya, prabu (Ajipamasa) tersenyum 
lalu berkata, “Lah panggillah mereka,” patih menyembah, lalu memanggil 
yang terdakwa.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan keinginan hati yang terpenuhi. Wiraksa dan Sulaksana ingin 

sekali menghadap sri baginda Ajipamasa. Sri baginda Ajipamasa 

mengabulkan permintaan keduanya. 

Kutipan: 
“Marek wurining apatih, dhinawuhan anarima, padudon apa pedahe, luhung 
padha rurukuna, sarta reksa-rumeksa,wekasan rosa satuhu,kakalih matur 
sandika.” 

Terjemahan: 
‘Datang mendekat di belakangnya patih, diperitahkan agar menerima, 
pertengkaran apa manfaatnya, lebih utama pada rukunlah, serta jaga-menjaga, 
akhirnya menjadi lebih kuat sentosa, keduanya menyatakan bersedia.’ 

 Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan bahwa pertengkaran itu tidak ada gunanya/ manfaatnya. Hal 

tersebut terbukti pada kutipan di atas terdapat kalimat “padudon apa pedahe” 

‘pertengkaran tak ada manfaatnya’.  Pertengkaran hanya akan membuat hidup 

tidak tenang, lebih utama adalah rukun dan saling menjaga antar sesama, 

sehingga akan menjadi lebih kuat sentosa.  

Kutipan: 
“Narendra ngandika malih, kakang mangkya karsaningwang, wong roro iku 
pantese, padha sun kula wisudha, dadi mantri mijenan, sabab kalebu 
linuhung, pakaryane karo pisan.” 
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Terjemahan: 
‘Raja berkata lagi, Kakang sekarang keinginanku, kedua orang itu pantasnya, 
mereka aku naikkan pangkatnya, menjadi mantri terpilih, sebab (Wiraksa dan 
Sulaksana) termasuk orang yang lebih baik, lakukanlah bersamaan.’ 

 Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan orang yang baik akan mendapatkan kebaikan pula. Pada bait 

tembang di atas, menceritakan bahwa raja Ajipamasa memerintahkan kepada 

patih untuk menaikkan pangkat Wiraksa dan Sulaksana menjadi mantri, 

karena keduanya termasuk orang yang lebih baik karena kebiasaannya yang 

baik pula. 

Kutipan: 
“Kang siji betah tataki, siji taberi ing karya, sayekti ana pedahe, kyana patih 
awot sekar, dahat mangayubagya, karo dhinawuhan sampun, samya minggah 
lungguhira. 

Terjemahan: 
‘Yang satu betah berprihatin, satunya rajin dalam bekerja, sungguh ada 
manfaatnya, patih menyembah, sangat setuju, dengan sudah diperintahkan, 
keduanya naik kedudukannya.’ 

 Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan suasana kenaikan pangkat. Wiraksa dan Sulaksana 

dinaikkan pangkatnya karena yang satu tekun berprihatin, dan yang satu rajin 

dalam bekerja, sungguh kedua orang itu sama-sama bermanfaat.  

Kutipan: 
“Nahan ing antara lami, tumekane salin warsa, lagya mancat taun mangke, 
suryasangkala katengran, mantri nembah ing guwa, candrasangka ing taun, 
rupi gati trustheng wiyat.” 
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Terjemahan: 
‘Lalu tidak beberapa lama, datangnya pergantian tahun, menjelang tahun 
nanti, Suryasangkala tampak, mantri nembah ing guwa (tahun 923), di tahun 
Candrasangkala, rupi gati  trustheng wiyat (tahun 951). 

 Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan tentang pergantian waktu. Pada bait tembang di atas, 

menceritakan bahwa tidak beberapa lama dari kejadian pertengkaran antara 

Wiraksa dan Sulaksana, tibalah pergantian tahun, menjelang tahun tahun 923 

saka atau tahun 951 saka. 

Pada bait tembang di atas terdapat sengkalan atau angka tahun yaitu pada 

kalimat ‘mantri nembah ing guwa’ yang berarti tahun 923 (saka) dan ‘rupi 

gati trustheng wiyat’ yang berarti tahun 951(saka). 

Kutipan: 
“Dhawuh timbalan narpati, marang patih Tambakbaya, kakang byawarakna 
mengko, sarehning ingsun wus tuwa, sedheng yen ambagawan, kang 
gumantya pantesipun, suteng ulun Citrasoma.” 

Terjemahan: 
‘Mendapat panggilan raja, kepada patih Tambakbaya, kakang umumkanlah 
nanti, karena saya sudah tua, sudah tepat jika menjadi begawan, yang 
menggantikan pantasnya, anakku Citrasoma.’ 

 Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan keinginan hati. Keinginan hati raja Ajipamasa yang ingin 

menjadi bagawan dan menyerahkan tahtanya kepada putranya yaitu raden 

Citrasoma. 

 



264 
 

Kutipan: 
“Jumenenga narapati, mengku ing pengging nagara, aja owah satatane, 
barang reh paparentahan, maksiha kaya lawas, patih wotsari andheku, 
naheni drawayeng waspa.” 

Terjemahan: 
‘Berdirinya raja (Citrasoma), memimpin di nagara Pengging, jangan ubah 
peraturannya, segala kebijaksanaan pemerintahannya, tetaplah seperti dahulu, 
patih menyembah diam, menahan mengalirnya air mata.’ 

Kutipan: 
“Marikelu kang para ji, dupi sampun kabyawara, samya rawat waspa kabeh, 
samudana sakamantyan, suka sukuring driya, samana narendrasunu, 
jinunjung lenggah satata.” 

Terjemahan: 
‘Menunduk hormat para raja, ketika sudah diumumkan, mereka menangis 
semua, tapi lalu menerima dengan perasaan syukur, ketika putra raja 
Citrasoma, diangkat kedudukannya dengan teratur.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan kesedihan hati karena pergantian pemimpin. Sri baginda 

Ajipamasa akan lengser dan digantikan oleh putranya itu diumumkan kepada 

rakyat, lalu semua merasa sedih dan menangis, namun mereka lalu 

menerimanya dengan perasaan syukur. Pada bait tembang di atas, juga 

menggambarkan tentang harapan bahwa kelak jika putranya (raden 

Citrasoma) sudah menjadi raja yang memimpin negara Pengging, jangan 

mengubah peraturan dan segala kebijaksanaan dalam pemerintahan, tetaplah 

seperti yang dahulu.  

Pada bait tembang di atas, terdapat bahasa kiasan yaitu pada kalimat 

‘jumenenga narapati’ menurut makna perkatanya berarti ‘berdirinya raja', 

tetapi jika dilihat makna tersiratnya kalimat itu berarti ‘jika putra raja (raden 
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Citrasoma) sudah menjadi raja’. Selain itu terdapat kalimat ‘jinunjung 

lenggah satata, yang berarti ‘diangkatnya pangkat atau kedudukan’. 

Kutipan: 
“Mungging padmasana rukmi, Bagawan Ajipamasa, aneng keringe putrane, 
sampun satata samana, ing palangka sri denta, saksana bojana nutug, 
sukaning para narendra.” 

Terjemahan: 
‘Bertempat di tempat duduk emas, begawan Ajipamasa, ada di sebelah kiri 
putranya, sudah sejajar sekarang, didudukkan di singgasana raja, cepat 
mengadakan pesta makan enak sampai selesai, bahagianya para raja.’ 

 Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan suasana gembira dalam acara penobatan raja. Raden 

Citrasoma sudah dinobatkan menjadi raja Pengging lalu duduk disinggasana 

yang terbuat dari emas, sejajar dengan ayahnya. Sri Ajipamasa duduk di 

sebelah kirinya Sri Citrasoma. Setelah selesai penobatan raja baru tersebut 

diadakan pesta besar-besaran dan bergembiralah hati semua raja. 

Kutipan: 
“Myang sagung para dipati, samya mangayu ing karsa, tanpa wancak driya 
kabeh, kongsi surud hyang aruna, bubaring andrawina, prabu tumameng 
kadhatun, dupi ing antara dina.” 

Terjemahan: 
‘Dan semua para adipati, menyetujui keinginan, tanpa sungkan hati semua, 
sampai tenggelamnya matahari, selesainya pesta, prabu (Ajipamasa) kembali 
ke istana, setelah beberapa lama.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan waktu yang sudah malam. Hal itu terbukti pada kutipan di 

atas terdapat kalimat “kongsi surud hyang aruna” ‘sampai tenggelamnya 
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matahari’. Tenggelamnya matahari menandakan jika waktu sudah mulai 

malam.  Pada bait tembang di atas, menceritakan bahwa semua rakyat dan 

adipati ikut merasa gembira atas penobatan raja baru tersebut. Mereka semua 

ikut meramaikan acara tersebut tanpa rasa sungkan, sampai tenggelamnya 

sang matahari. Selesainya pesta, Begawan Ajipamasa dan raja baru kembali 

ke istana.  

Kutipan: 
“Para nata samya pamit, kalilan mantuk sowangan, wus mangkana winiraos, 
amarengi mangsa sitra, sri bagawan samana, animbali para wiku, brahaman 
resi sagotra.” 

Terjemahan: 
‘Para raja minta pamit, diijinkan pulang masing-masing, sudah begitu 
dirasakan, bertepatan dengan masa Sitra, sri bagawan Ajipamasa ketika itu, 
memanggil para wiku, brahmana, resi, sekeluarga.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan waktu. Hal itu terbukti pada kutipan di atas terdapat kata 

“mangsa sitra” yang merupakan sebuah nama waktu. Pada bait tembang di 

atas, menceritakan bahwa para raja memohon diri hendak kembali ke 

negerinya masing-masing. Sesudah itu, bertepatan dengan masa Sitra. Sri 

Bagawan Ajipamasa mengundang para wiku, brahmana, dan sagotra 

(sekeluarga). 

Kutipan: 
“Mangkya dhinawahan sami, kinen tut wuri sadaya, sri bagawan pangalihe, 
maring dalem prasadarga, sareng matur sandika, praptaning dina rahayu, 
amatah wadya punggawa.” 
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Terjemahan: 
‘Sekarang diperintahkan semua, disuruh ikut di belakang semua, 
kepindahannya sri bagawan (Ajipamasa), ke rumah Prasadarga, bersama 
mengatakan kesediaanya, setibanya hari baik, segera menyiapkan prajurit 
punggawa.’ 

Kutipan: 
 “Ingkang apantes umiring, sri bagawan sidhikara, sagarwa parekan kabeh, 
mangkat wanci titi sonya, byar enjang prapteng arga, gandarwaraja karawu, 
andhingini lumaksana.” 

Terjemahan: 
‘Yang pantas mengiring, sri bagawan Ajipamasa berdoa, beserta istri 
berdekatan semua, berangkat pada waktu sepi, ketika menjelang pagi tiba di 
gunung, raja gandarwa Karawu, sudah mendahului berangkat.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan perjalanan untuk mencapai tempat tujuan. Tempat tujuan 

tersebut adalah pesanggrahan Prasadarga, yaitu tempat dimana sri bagawan 

Ajipamasa akan tinggal. Setelah tiba hari yang baik lalu mempersiapkan 

prajurit punggawa. Prajurit punggawa yang pantas mengiring Sri Bagawan 

Ajipamasa sudah berkumpul. Sri Bagawan beserta istrinya sejenak 

mengheningkan cipta/ berdoa terlebih dahulu sebelum berangkat. 

Berangkatnya pada waktu tengah malam ketika suasana sudah sunyi, dan tiba 

di gunung (Prasadarga) tepat pada saat fajar menyingsing. Raja gandarwa 

Karawu sudah mendahului ke Prasadarga. 

Kutipan: 
“Kapanggih sampun miranti, jroning dalem pradarga, sangkep 
sapalakartine, panggenan para pandhita, rinakit pangkat-pangkat, tan ana 
kuciweng wangun, sarwi sri raras kawuryan.” 
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Terjemahan: 
‘Bertemu sudah serba siap, di dalam rumah Prasadarga, lengkap dengan 
perabotannya, tempat para pendeta, diatur tingkat tingkat kedudukannya, 
tidak ada yang mengecewakan seperti yang diharapkan, semua membuat raja 
senang melihatnya.’ 

Kutipan: 
 “Wignyaning gandarwapati, denira mrih kesenengan, karya pisukaning 
akeh, marma kang para pandhita, samya manadukara, anggunggung 
kasektenipun, mumpuni sagung wohing rat.” 

Terjemahan: 
‘Kepandaian raja gandarwa, olehnya agar kesenangan, membuat senangnya 
orang banyak, maka dari itu para pendeta, pada mengakui, memuji 
kesaktiannya, pintar dalam semua urusan dunia.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di 

atas,menggambarkan kebanggaan akan kepandaian seseorang. Raja 

Ajipamasa bangga kepada Karawu karena apa yang dikerjakannya semua 

seperti yang diharapkan, tak ada yang mengecewakan. Ketika rombongan Sri 

Ajipamasa tiba di Prasadarga, semuanya sudah serba siap. Di dalam 

Prasadarga sudah lengkap dengan semua perabotannya.  Tempat untuk para 

pendeta juga sudah diatur menurut tingkat kedudukannya/ kepangkatannya. 

Dan berkat kepandaian Sri Karawu yang sangat mahir membuat senangnya 

perasaan orang lain. Pantas apabila para pendeta mengakui dan memuji-muji 

kehebatannya, karena Karawu pintar dalam segala urusan dunia. 

Kutipan: 
 “Nahan mangkya ananggapi, warsa Tanu lumaksana, suryasangkala 
tengrane, warsa bau muka sirna, etang candrasangkala, suku bau anrus 
windu, amarengi mangsa Citra. 
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Terjemahan: 
‘Begitu sekarang dijalani, tahun Tanu terlaksana, tahun Suryasangkala 
kelihatan, warsa bau muka sirna (tahun 924), menghitung Candrasangkala, 
suku bau anrus windu (tahun 952), bersamaan dengan masa Citra.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan waktu. Hal tersebut terbukti pada kutipan di atas terdapat 

sengkalan atau angka tahun, yaitu “warsa bau muka sirna” ‘tahun 924’ dan 

“suku bau anrus windu” ‘tahun 952’. Pada bait tembang di atas, 

menceritakan bahwa masa sekarang sudah terlalui. Tahun Tanu sudah 

terlaksana. Matahari sudah kelihatan. Sekarang adalah tahun 924 saka atau 

952 saka yang bertepatan dengan masa Citra. 

Kutipan: 
“Nateng Pengging Dwarawati, sang aprabu citrasoma, miyos siniweng 
balane, supenuh ing panangkilan, samana sri narendra, arsa uninga satuhu, 
begja cilakaning wadya.” 

Terjemahan: 
‘Raja di Pengging Dwarawati, sang prabu Citrasoma, keluar di singgasana, di 
depan prajuritnya, penuh sekali di Penangkilan (tempat duduknya ratu), pada 
waktu itu raja ingin melihat benar, untung ruginya prajurit.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan rasa keingintahuan yang besar tentang untung ruginya 

seseorang. Pada waktu itu ketika sri baginda Citrasoma dihadapan para 

punggawa dan para raja di Balairung. Ia ingin melihat langsung nasib atau 

peruntungan seseorang.  
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“Kang minangka tandha yekti, undhik-undhikan kancana, maneka warna 
bobote, saparastha sapara sat, saparo myang saprapat, caruban 
panyebaripun, ingkang akeh antukira.” 

Terjemahan: 
‘Yang merupakan tanda bukti, butiran-butiran emas, yang berbagai macam 
beratnya, sepeedelapan seperenam, setengah serta seperempat, bercampur 
penyebarannya, yang banyak mendapatkannya.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan untung ruginya seseorang dilihat dari seberapa banyaknya 

seseorang itu mendapatkan emas. Pada bait tembang di atas, menceritakan 

bahwa yang dijadikan bukti bagaimana nasib atau peruntungan seseorang 

ialah dengan mengadakan perebutan emas. Butiran-butiran emas yang 

mempunyai berbagai ukuran berat dicampur menjadi satu. Kemudian disebar, 

dan rakyat diperintahkan untuk memperebutkannya.  

Kutipan: 
“Tandha wong begja sayekti, kang antuk kedik cilaka, mangkana dupi 
kalakon, udhik-udhik sinambutan, akeh wong katiwasan, nandhang wirang 
miwah tatu, ana kang nemahi pejah.” 

Terjemahan: 
‘Tanda orang yang beruntung sesungguhnya, yang mendapat sedikit tanda 
orang  yang bernasib buruk, begitu semua terlaksana, butiran-butiran emas 
ditunggu-tunggu, banyak orang celaka, menderita malu ada juga yang luka, 
ada juga yang menemui kematian.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan keadaan yang menyedihkan/ memprihatinkan. Setelah  

perebutan emas tersebut ternyata banyak membuat orang celaka, menderita 

malu, terluka, dan bahkan ada yang meninggal. 
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Kutipan: 
“Kya patih atur udani, kasangsaraning parbutan, paksa mrih suka temahe, 
karya sungkuweng ngakathah, mangkya yen kaparenga, kang samya tiwas 
sadarum, pantes antuka pituwas.” 

Terjemahan: 
‘Ki patih memberitahu, kesengsaraannya perebutan, berniat ingin 
menggembirakan akhirnya, tapi malah membuat kesedihan orang banyak, 
sekarang jika diperbolehkan, kepada mereka yang meninggal semuanya, 
pantas mendapatkan uang duka.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan kesengsaraan yang dialami rakyat setelah perebutan emas. 

Semula perebutan emas itu bertujuan menggembirakan rakyat, tetapi akhirnya 

malah menyengsarakan orang banyak. Ki patih lalu menyarankan kepada raja 

agar memberikan uang duka kepada keluarga dari mereka yang meninggal.  

Kutipan: 
“Angandika sri bupati, uwa patih wruhanira, kang mangkono iku kabeh, wus 
katandha yen cilaka, pituwas tanpa karya, kya patih ruditeng kalbu, saluware 
pasewakan.” 

Terjemahan: 
‘Berkata sang raja Citrasoma, “Uak patih ketahuilah, yang seperti itu semua, 
sudah terlihat jika bernasib buruk, uang duka tak ada gunanya”, ki patih 
bersedih hati, selesainya penghadapan.’ 

 Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan seorang yang mengutarakan pendapat tetapi tidak 

dipedulikan Pada bait tembang di atas, menceritakan bahwa Sri baginda 

Citrasoma menolak saran dari patih Tambakbaya dengan alasan uang duka 

atau ganti rugi itu tidak ada gunanya karena semua peristiwa itu, sudah 
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selayaknya terjadi. Yang bernasib buruk sudah kelihatan dengan jelas. Ki 

patih Tambakbaya sangat sedih mendengar jawaban tersebut.  

Kutipan: 
“Kongsi ing antara ari, kadadawa kang sungkawa, denira nggung bonggan 
gawe, kasingkur sabarang rembag, kyana patih samana, saya ngles kesah ing 
kalbu, kumambang karsaning dewa.” 

Terjemahan: 
‘Sampai beberapa hari, kesedihan yang berkepanjangan, apa yang dikerjakan 
selalu salah, tak dianggap segala pendapat, semakin gundah resah di hati, lalu 
pasrah kepada dewa.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan kesedihan mendalam dan kepasrahan kepada Tuhan. Pada 

bait tembang di atas, menceritakan Sejak selesai penghadapan tersebut, 

bahkan sampai beberapa hari, hati patih Tambakbaya semakin sedih. Ia 

merasa bahwa segala yang diperbuatnya selalu dipersalahkan, apapun 

sarannya selalu diabaikan. Perasaan  patih Tambakbaya sewaktu itu semakin 

gundah dan resah. Akhirnya ia menyerahkan segala masalah dengan pasrah 

kepada Tuhan. Pada bait tembang juga terdapat kalimat yang menggunakan 

bahasa kiasan yaitu pada kalimat ‘kumambang karsaning dewa’, kata 

kumambang disini bukan berarti mengambang tetapi berarti pasrah. Jika kita 

tidak tahu lagi mau berbuat apa, maka hendaklah kita pasrah atau 

menyerahkan semuanya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang maha tahu. 
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c. Tembang Macapat Pupuh Asmaradana 3 

Kutipan: 
“Ing wekasan ruwat sami, saking kawasa paduka, inggih punapa kemawon, 
kang mangka pamales amba, tarlyan mung wutahing rah, miwah tikeling 
babalung, pecating atma katura.” 

Terjemahan: 
‘Pada akhirnya teruwat semua dari kuasa paduka Sri Ajipamasa. Begitulah 
balasan bagi saya. Hanya tumpahnya darah, patahnya tulang-tulang dan 
hilangnya nyawa.’ 

Pembahasan: 

 Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan pertengkaran itu hanya akan membawa kita dalam 

kesengsaraan. Hal tersebut terbukti pada kutipan di atas terdapat kalimat 

tarlyan mung wutahing rah, miwah tikeling babalung, pecating atma 

katura.”yang berarti ‘hanya tumpahnya darah, patahnya tulang-tulang dan 

hilangnya nyawa’. 

Bait tembang di atas menggunakan displacing of meaning (penggantian 

arti) karena menggunakan majas hiperbola yaitu pada kalimat ‘wutahing rah, 

tikeling babalung, pecating atma katura’, yang berarti tumpahnya darah, 

patahnya tulang dan hilangnya nyawa, arti tersebut mengandung makna yang 

melebih-lebihkan. 

Kutipan: 
“Sadaya ingkang miyarsa, dahat samya kagawokan, wus tinarima ature, 
nulya ginanjar branarta, dahat panuwunira, wasananira  dinangu, ing 
prenahe wukir Kombang.” 

Terjemahan: 
‘Semua yang mendengar cerita sangat takjub. Lalu sang baginda Ajipamasa 
memberikan hadiah, mereka sangat berterima kasih, akhirnya ditanya dimana 
letak gunung Kombang.’ 
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Kutipan: 
“Aturipun boten tebih, sing ngriki ing leresira, kapara mangidul ngilen, 
kabawah kitha Katangga, resindra dahat suka, ngling ring Dewakatong 
prabu, nateng Samapura tanggap.” 

Terjemahan: 
‘Katanya tidak jauh, dari sini kira-kira keselatan lalu ke barat, dibawah kota 
Katangga. Sri baginda sangat senang. Lalu berbicara pada dewa bahwa raja di 
Samapura sudah mengetahuinya.’ 

Kutipan: 
“Umatur saha wotsari, pukulun Jeng Maharsindra, dhasar kasinggihan 
yektos, ing ardi Kombang punika, kabawah ing kathangga, nanging kang 
martapeng ngriku, kawula dereng uninga.” 

Terjemahan: 
‘Berbicara seraya menyembah, tuanku Kanjeng Maharsindra, memang 
sungguh benar, bahwa gunung Kombang ini di bawah kota Katangga, tetapi 
yang bertempat tinggal di situ, saya belum mengetahuinya.’ 

 Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan letak sebuah tempat. Hal tersebut terbukti pada kutipan di 

atas terdapat kalimat “prenahe wukir Kombang” ‘letaknya gunung 

Kombang’.  Letak gunung Kombang yaitu dibawah kota Katangga.  

Kutipan: 
 “Saweg misuwur ing watri. tuhu yen pandhita dibya, manawi lagya 
samangke, denya wonten wukir Kombang, mangkana Kyai Budha, nemah 
anambungi atur, pukulun Jeng Sri Batara.” 

Terjemahan: 
‘Sedang terkenal di kabar, benar jika yang tinggal adalah pendeta sakti. Bisa 
juga sekarang juga berada di gunung Kombang. Begitulah Kyai budha 
menambahkan bicara tuanku Kanjeng Sri Batara.’ 

 Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan kemasyuran seseorang. Hal tersebut terbukti pada kutipan di 
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atas terdapat kata “misuwur” ‘terkenal’. Pada bait tembang di atas, 

menceritakan bahwa menurut kabar yang beredar yang tinggal di gunung 

Kombang itu adalah seorang pendeta sakti.  

Kutipan: 
“Saciptanya den turuti, telas ki budha turira, kang miyarsa ngungun kabeh, 
asmu kacaryan ing driya , sumedya papanggiha, Ki Budha sigra dinangu, yen 
wus wruh  ing prenahira.” 

Terjemahan: 
‘Semua  keinginan saya akan penuhi/ turuti. Sesudah Ki Budha berbicara, 
semua yang mendengar kagum. Seperti kekaguman di hati, mempunyai niat 
mempertemukan. Ki Budha berkata jika ia sudah tahu letaknya.’ 

 Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan kekaguman dalam hati.  Hal tersebut terbukti pada kutipan 

di atas terdapat kata “ngungun” ‘kagum’. Semua yang mendengar perkataan 

Ki Budha merasa kagum karena Ki Budha berniat mengantarkan rombongan 

Ajipamasa ke gunung Kombang karena ia sudah mengetahui tempatnya.  

Kutipan: 
“Ature sampun udani, sri bathara langkung suka, anulya andhawuhake, arsa 
dhateng wukir Kombang, sadaya atur sandika, tan antara budhal kebut, Ki 
Budha mangka pangarsa. 

Terjemahan: 
‘Ucapannya sudah memberi tahu, sri bathara lebih bahagia, lalu 
memerintahkan, ingin datang ke gunung Kombang, semua mengatakan 
bersedia, tidak beberapa berangkat semua, Ki Budha yang menjadi 
pemimpin.’ 

Kutipan: 
“Kang mentas rinuwat sami, kinen umantuk sadaya, datan lenggana 
sapangreh, wuwusen kang lumaksana, lon-lonan nut para dyah, samarga met 
rum-arum, kang manglung tepining marga.” 
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Terjemahan: 
‘Yang sudah selesai diruwat, disuruh pulang semua, tidak ikut perkumpulan, 
bicaralah yang melaksanakan, pelan-pelan turut para dyah (putra-putri para 
leluhur), sepanjang jalan mendapatkan wangi-wangian, yang menginjak 
tepinya jalan.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan keberangkatan dalam melakukan sebuah perjalanan. Pada 

bait tembang di atas, menceritakan bahwa Bagawan Ajipamasa 

memerintahkan untuk segera pergi ke gunung Kombang, semua mengatakan 

bersedia. Tidak beberapa lama, berangkatlah semuanya. Ki Budha yang 

menjadi pemimpin rombongan. 

Kutipan: 
 “Saking kyehning sarwa sari, harsayambek pra kusuma, yayah tan sayah 
lampahe, Bathara Ajipamasa, lan Prabu Gandasuksma, miwah Dewakatong 
prabu, myang Prabu Pramestiraja. 

Terjemahan: 
‘Dari semuanya serba indah, bernafas lega para bunga, seperti tidak lelah 
jalannya, Bathara Ajipamasa, dan Prabu Gandasukma, serta Prabu 
Dewakatong, dan Prabu Pramestiraja.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan suasana yang indah sepanjang jalan. Pada bait tembang di 

atas, menceritakan bahwa di sepanjang perjalanan melihat pemandangan yang 

semuanya serba indah, dan bernafas menghirup wanginya bunga. Bathara 

Ajipamasa, Prabu Gandasuksma, dan prabu Dewakatong, serta Prabu 

Pramestiraja, terus berjalan tanpa merasa lelah. 
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Kutipan: 
“Anggung bawa rasa sami, gunem arjaning kanang rat, kang miyarsa suka 
kabeh, sami cinathet ing driya, kaya tan ngrasa sayah, karenan myarsa 
pitutur, kang weh dudunung tan inang.” 

Terjemahan: 
‘Semua suasana rasa sama, berbincang/ berbicara keselamatan dunia, yang 
mendengar senang semua, tercatat di hati, seperti tidak merasa lelah, senang 
hati mendengar piwulang/pelajaran, yang memberikan penjelasan yang tidak 
jelek/ baik.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan semangat yang besar. Hal tersebut terbuki pada kutipan di 

atas terdapat “kaya tan ngrasa sayah” ‘seperti tidak merasa lelah.’ 

Rombongan Ajipamasa di sepanjang perjalanan membicarakan tentang 

keselamatan di dunia.  Hal itu membuat semuanya semangat dan senang, 

sehingga membuat semuanya tidak merasa lelah.   

Kutipan: 
 “Sigeg genti kang winarna, kang martopeng ardi Kombang, wus antuk 
sasmita mangke, lamun arsa karawuhan, sasotyaning bawana, sang resi 
sigra dhadhawuh, areresik padhepokan.“ 

Terjemahan: 
‘Berhenti berganti cerita, yang di balik gunung Kombang, sudah 
mendapatkan petunjuk nanti, jika akan kedatangan, cahayanya dunia, sang 
resi (Bagawan Sutiknayogi) segera memerintah, membersihkan padepokan.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan kedatangan tamu yang mulia.  Pada bait tembang di atas, 

menceritakan bahwa berganti suasana yang berada di balik gunung Kombang. 

Bagawan Sutiknayogi mendapatkan petunjuk dari dewata akan datangnya 
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intannya dunia (tamu yang sangat mulia). Sang resi lalu segera 

memerintahkan untuk membersihkan padepokannya. 

Kutipan: 
“Wus paripurna rinakit, sang yogi sigra busana, samapta gya mangkat age, 
sarya ngigel turut marga, nawurken sekar-sekar, myang ganda wida rum-
arum, rumabaseng durgandana.” 

Terjemahan: 
‘Sudah selesai mempersiapkan, sang resi berganti pakaian, sudah selesai lalu 
berangkat segera, serta berjoged sepanjang jalan, nenebarkan bunga-bunga, 
dan bau wangi-wangian, menyingkirkan bahaya.’ 

 Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan kegembiraan hati karena kedatangan tamu mulia. Hal 

tersebut terbukti pada kutipan di atas terdapat kata “ngigel” ‘berjoged’. 

Bagawan Sutiknayogi berjoged sepanjang jalan karena ia sangat senang 

karena akan kedatangan tamu yang mulia. Pada bait tembang di atas, 

menceritakan bahwa setelah selesai mempersiapkan segala sesuatunya. Sang 

pendeta segera berganti pakaian. Setelah selesai lalu segera berangkat turun 

gunung menjemput tamunya. Seraya berjoged menaburkan bunga-bunga dan 

bau wewangian untuk menyingkirkan bahaya. 

Kutipan: 
“Wus ta ingkang lumaris, sri bagawan saha garwa, myang sawadya para 
katong, duk manjat padaning arga, kapandukan suganda, sumarambah kang 
rum-arum. maweh yem yam-yaming driya.” 

Terjemahan: 
‘Tadi ya berjalan dengan lancar, sri bagawan Ajipamasa beserta istri, dengan 
prajuritnya para ratu, bertemu bebauan, tersebar wangi-wangian memberiakan 
ketenangan hati.’ 
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 Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan suasana yang segar. Pada bait tembang di atas, menceritakan 

bahwa ketika bagawan Ajipamasa beserta semua rombongannya memanjat 

kaki gunung, mereka menghirup bau harum semerbak, yang dapat 

memberikan ketenangan hati. 

Kutipan: 
“Sri bagawan wus andugi, yen sang wiku kang amapag, sigra ginelak 
lampahe, yata Bagawan Sutikna, waspada tingalira, yen kang pinethuk wus 
rawuh, gurawalan nguswa pada.” 

Terjemahan: 
‘Sri bagawan sudah tiba, jika sana wiku/ pendeta yang menjemput, segera 
mempercepat langkahnya, lalu Bagawan Sutikna, waspada/hati-hati 
kelihatannya, jika yang dijemput sudah datang, langsung saling berpelukan.’ 

 Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan pertemuan. Hal tersebut terbukti pada kutipan di atas 

terdapat kata “pinethuk” ‘bertemu’. Pada bait tembang di atas, menceritakan 

bahwa Sri bagawan sudah tiba di gunung Kombang, sudah tahu jika sang 

wiku Sutikna yang menjemput, segera mempercepat langkahnya. Lalu 

begawan Sutikna kelihatannya juga waspada, karena yang dijemput sudah 

datang, lalu mereka saling berpelukan. 

Kutipan: 
Sung-sung guyu ngacarani, laju manjing padhepokan, sang rawuh tan 
lengganeng reh, laju denya lumaksana, sadayasmu kacaryan, myat pasang 
rakiting gunung, sarwa sri raras kawuryan. 
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Terjemahan: 
‘Keduanya saling tersenyum memulai, lalu masuk padepokan, yang datang 
lalu melaksanakan, seperti terkagum-kagum, melihat sepasang gunung 
Kombang, serba indah dilihat.’ 

 Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan kekaguman melihat indahnya gunung. Semua merasa kagum 

melihat keindahan sepasang gunung yang ada di gunung Kombang, karena 

terlihat sangat indah. 

Kutipan: 
“Dupi rawuh ing asrami, sigra asatata lenggah, wadyabala kang andherek, 
pinarnah pakuwoniro, tan kuciweng unggyannya, sanggon-gon sarwa 
pikantuk, karya yem yamyaming dirya.” 

Terjemahan: 
‘Setelah datang ke asrama, segera teratur duduk, prajurit yang ikut, di 
tempatkan di peristirahatan, tidak mengecewakan semuanya, karena dimana-
dimana serba mendapatkan, membuat tenang ketenangan hati.’ 

 Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan perasaan bangga. Pada bait tembang di atas, menceritakan 

bahwa setelah tiba di asrama, semua segera duduk dengan teratur, prajurit 

yang ikut lalu ditempatkan di peristirahatan. Semua tak ada yang 

mengecewakan, karena semuanya mendapatkan ketenangan hati. 

Kutipan: 
“Bagawan Sutignayogi, sawusira manembrama, mijilaken sugatane, 
wowohan maneka warna, adi-adi suganda, atmajanira sang wiku, kenya 
utama yu endah.” 
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Terjemahan: 
‘Bagawan Sutignayogi, setelah memberi hormat, lalu mengeluarkan suguhan, 
buah-buahan beraneka ragam, lebih-lebih baunya, anaknya sang pendeta 
Sutiknayogi, gadis pertama yang cantik.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan gadis cantik yang mempesona. Hal tersebut terbukti pada 

kutipan di atas terdapat kalimat “kenya utama yu endah” yang berarti ‘gadis 

yang cantik’. Pada bait tembang di atas, menceritakan bahwa Setelah 

Bagawan Sutiknayogi memberi hormat, ia lalu mengeluarkan suguhan yaitu 

buah-buahan yang beraneka macam, lebih-lebih yang menyuguhkan adalah 

gadis yang sangat cantik. 

Kutipan: 
“Ran Endhang Sutignayogi, kang kinen angladosana, miwah sawiji 
endhange,sri bagawan lawan garwa, langkung harsayeng driya, rerem aneng 
Kombang gunung, ing sawadya para nata.” 

Terjemahan: 
‘Namanya Endhang Sutiknayogi, yang disuruh menghidangkan, dengan satu 
putrinya, sri baginda Ajipamasa beserta istrinya, lebih berkeinginan di hati, 
istirahat di gunung Kombang, seprajurit para raja.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan kesenangan hati.  Kesenangan hati tersebut karena 

rombangan Ajipamasa diperbolehkan tinggal di gunung Kombang. Pada bait 

tembang di atas, menceritakan bahwa gadis yang menyajikan suguhan itu 

bernama Endhang Sutignayogi. Sri bagawan beserta istrinya dan para prajurit 

serta para raja bersenang hati, karena dapat beristirahat di gunung Kombang. 
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Kutipan: 
“Myang kacaryan mring sangyogi, dahat denira noraga, tan anggo ing 
pangragane, tan manta-mantra yen wipra,bangkit met madu retna, sami 
kakenan tyasipun, para nata saha wadya.” 

Terjemahan: 
‘Dan kekaguman pada sang pendeta, dengan penuh sopan santun, tudak 
menggunakan badannya, tidak doa-doa/ mantra-mantra jika pendeta, berniat 
mendapatkan putri manis, terdorong hatinya, para raja serta prajurit.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan keinginan hati untuk mendapatkan putri yang manis. Pada 

bait tembang di atas, menceritakan bahwa agar dapat mendapatkan 

kepercayaan dari sang pendeta Sutiknayogi, dengan penuh sopan santun, 

tidak menggunakan kekuatan badan, dan tidak pula menggunakan mantra-

mantra,para raja serta prajurit terdorong hatinya untuk mendapatkan putri 

manis yang bernama Endhang Sutignayogi tersebut. 

Kutipan: 
“Anggung ngalembana sami, ing solahe sang bagawan, sih lulut ingkang 
tumonton, ya ta sri Pramestiraja, sadangunira mulat, mring yoganira sang 
wiku, kasabet turidasmara.” 

Terjemahan: 
‘Semua memuji, tingkah laku sang bagawan, senang kepada yang dilihat, ya 
sri Pramestiraja, selama melihat, kepada anaknya sang pendeta, terkena panah 
asmara.’ 

 Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan perasaan yang sedang jatuh cinta. Pada bait tembang di atas, 

menceritakan salah satu yang terpikat oleh kecantikan Endhang Sutignayogi 

adalah sri Pramestiraja, terlihat dari tingkah laku dan tatapan matanya. 
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Dengan kata lain Sri Pramestiraja terkena panah asmara atau cinta pada 

pandangan pertama. 

Kutipan: 
“Saparan anggung liniring, sarehning narendra wredha, tansah sinamar 
semune, tan ana ingkang nggraita, amung sang maharsindra, tan samar ing 
reh sinamun, mesem salebeting driya.” 

Terjemahan: 
‘Tertuju semua lirikan, karena raja (Ajipamasa) lebih tua, kelihatan 
gelagatnya, tak ada yang mengira, hanya sang raja pendeta, tidak kelihatan  
dari tingkah lakunya, tersenyum dalam hati.’ 

 Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan orang tua memiliki pengalaman yang lebih. Hal tersebut 

terbukti pada kutipan di atas terdapat kata “wredha” ‘tua’ . Pada bait tembang 

di atas, menceritakan bahwa tak ada yang menyangka jika Pramestiraja 

menyukai Endhang Sutignayogi hanya Bagawan Ajipamasa lah yang tahu 

tentang perasaan itu. Bagawan Ajipamasa dapat melihat dari tingkah lakunya, 

karena Ajipamasa lebih tua dan sudah berpengalaman dalam hal tersebut. 

Kutipan: 
“Dupi ing antawis wanci, Sutignayogi bagawan, manembah umatur alon, 
dhuh kalengkaning bawana, sakethi boten nyana, yen asrameng Kombang 
gunung, karawuhan jeng paduka.” 

Terjemahan: 
‘Setelah sementara waktu, bagawan Sutiknayogi, menyembah lalu berbicara 
pelan, duh intannya dunia, sedikitpun saya tidak menyangka, jika asrama 
(tempat bertapa sekaligus tempat mengajar), kedatangan kanjeng paduka.’ 
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 Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan senangnya hati karena kedatangan tamu mulia. Pada bait 

tembang di atas, menceritakan bahwa setelah beberapa waktu, bagawan 

Sutignayogi, memberi hormat dan mengatakan kepada Bagawan Ajipamasa 

bahwa ia tidak menyangka asrama gunung Kombang akan kedatangan tamu 

mulia. 

Bait tembang di atas terdapat bahasa kiasan yaitu pada kalimat 

‘kalengkaning bawana’ menurut makna perkatanya berarti intannys dunia 

sedangkan menurut makna tersiratnya berarti orang yang berpengaruh di 

dunia. 

Kutipan: 
“Sasat pulunggana gusti, mangka nugraheng kawula, resindra mangsuli 
alon, lan paman sang wiku dibya, dahat panrimaningwang, manadukaranta 
tuhu, karya pirenaning prana.” 

Terjemahan: 
‘Seperti mendapatkan wahyu dari gusti (Allah), yang menjadi anugrah bagi 
saya, raja menjawab pelan, lah paman sang wiku berlebihan, sangat berterima 
kasih saya, membuat senangnya perasaan.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan rasa terima kasih. Baginda Ajipamasa sangat berterima kasih 

kepada bagawan Sutiknayogi karena sudah diterima dengan baik di gunung 

Kombang tersebut.   

 

 



285 
 

Kutipan: 
 “Mung kuciwa raga mami, durung bisa nimbangana, maweh sukanta 
wiyose, malah iki praptaningwang, ngreregoni nggonira, olah brata 
amanungku, karana adrenging driya. 

Terjemahan: 
‘Hanya kecewa diri ku, belum bisa membalas/ mengimbangi, pemberian 
satunya, sedangkan ini kedatanganku, merepotkan tempatmu, melakukan tapa 
memuja, karena keinginan hati.’ 

 Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan keinginan hati. Hal tersebut terbukti pada kutipan di atas 

terdapat kata “adrenging driya” ‘keinginan hati’. Sri baginda Ajipamasa 

ingin melakukan tapa memuja untuk memenuhi keinginan hatinya. 

Kutipan: 
“Sedya puruita yekti, rehning misih mudha dahat, ing pamardi mangsa 
borong, sang tapa ndheku miyarsa, wasana matur nembah, dhuh pukulun 
nata wiku, trahing sabdanta punika.” 

Terjemahan: 
‘Maksud berguru sungguh, perilaku masih muda sekali, diajari pada waktu 
bodoh, sang tapa (bagawan Sutiknayogi) diam mendengarkan, akhirnya 
berkata dengan hormat, duh raja wiku, turunnya suara ini.’ 

 Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan maksud dan tujuan kedatangan. Hal tersebut terbukti pada 

kutipan di atas terdapat kalimat “Sedya puruita yekti’ ‘bermaksud berguru 

sungguh’. Pada bait tembang di atas, Ajipamasa mengutarakan maksud dari 

kedatangannya yaitu ingin berguru.  
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Kutipan: 
“Asungsang bawana balik, makaten sajatenira, nggyan amba tutruka 
mangke, wonten graning ardi Kombang, sing pakening jawata, kamulanipun 
pukulun, ulun nguni siswanira.” 

Terjemahan: 
‘Jungkir baliknya dunia, begitu kenyataannya sejatinya, segera aku 
membangun pedesaan nanti, ada di hidung gunung Kombang, yang 
merupakan petunjuk dewa, mulanya tuanku, aku dulu muridnya.’ 

 Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan jungkir baliknya dunia. Tak ada yang mengetahui tentang 

bagaimana kehidupan yag akan datang, karena kehidupan akan selalu 

berganti seiring dengan perubahan jaman.  

Bait tembang di atas terdapat displacing of meaning (penggantian arti) 

yaitu pada kalimat ‘asungsang bawana balik’. Kalimat tersebut menggunakan 

majas personifikasi yang berarti keadaan dunia yang jungkir balik atau silih 

berganti. ‘jungkir balik’ merupakan sikap yang biasanya dilakukan oleh 

manusia bukan dunia. 

Kutipan: 
“Sang Wageswara maharsi, asrameng arga cindhaga, samuksaning sang 
kinaot, sanget sungkawa kawula, lwir tumuntur antaka, wekasan kesah 
anglangut, tambuh paraning panedya.” 

Terjemahan: 
‘Sang pendeta Wageswara, asramanya gunung Cindhaga, muksanya sang 
guru, sangat membuat sedih saya, seperti larut dalam kematian, saya akhirnya 
pergi dengan sedih, tidak jelas arah tujuan.’ 
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Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan kesedihan hati yang mendalam karena ditinggal seseorang 

yang disayang. Bagawan Sutiknayogi bersedih hati karena gurunya yang 

bernama resi Wageswara telah muksa. Akhirnya Bagawan Sutiknayogi pergi 

dengan perasaan sedih, tanpa arah tujuan yang jelas. 

Kutipan: 
“Dupyantara angsal wangsit, kinen maring wukir Kombang, mesua pudya 
ing kono, sayekti bisa kapanggya, lan kang kesthi ing driya, amba tan 
lengganeng tuduh, mangkat dhateng ardi Kombang.” 

Terjemahan: 
‘Setelah beberapa waktu mendapatkan wahyu, disuruh pergi ke gunung 
Kombang, mengumpulkan kekuatan dan berdoa di sana, sesungguhnya bisa 
bertemulah, dengan keinginan/ maksud di hati, saya tidak menolak ajaran, 
segera berangkat ke gunung Kombang.’ 

 Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan keinginan hati. Hal tersebut terbukti pada kutipan di atas 

terdapat kata “kesthi” yang berarti ‘keinginan’. Pada bait tembang di atas, 

menceritakan Setelah beberapa waktu Bagawan Sutiknayogi mendapatkan 

wahyu, ia disuruh pergi ke gunung Kombang untuk mengumpulkan kekuatan 

dan berdoa agar mendapatkan apa yang diinginkan. Bagawan Sutiknayogi 

tidak menolak ajaran tersebut, dan segera berangkat ke gunung Kombang. 

Kutipan: 
“Lajeng kula rakit kadi, gatraning kang pandhekahan, tinaneman sawontene, 
dupi ing antawis mangsa, kathah titiyang prapta, tumut tutukra ing ngriku, 
sami anebut pandhita. 
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Terjemahan: 
‘Lalu saya mengumpulkan sesustu yang dekat, tanaman seadanya, setelah 
sementara waktu, banyak orang datang, ikut membangun desa di situ, mereka 
menyebut saya pandeta.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan suasana membangun desa. Hal tersebut terbukti pada 

kutipan di atas terdapat kata “tutruka” yang berarti ‘menggarap tanah’  Pada 

bait tembang di atas, menceritakan kegigihan Bagawan Sutiknayogi untuk 

membangun desa/mengarap tanah di gunung Kombang. Dan setelah beberapa 

waktu, banyak orang yang ikut mengarap tanah, lalu mereka menyebut 

bagawan Sutiknayogi dengan sebutan pendeta. 

Kutipan: 
“Antawis saweg sawarsi, anggen kawula dhedhekah, wonten ardi Kombang 
mangke, puwaramba karawuhan, paduka saha garwa ,lan sawadya para 
ratu, ulun ngantos ngestupada.” 

Terjemahan: 
‘Kira-kira baru setahun, saya tinggal, di gunung Kombang nanti, akhirnya 
kedatangan, yaitu paduka Ajipamasa beserta istri, dan seprajurit para ratu, 
saya sampai menyembah hormat.’ 

 Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan kedatangan tamu. Pada bait tembang di atas, menceritakan 

bahwa Bagawan Sutiknayogi kira-kira baru setahun tinggal di gunung 

Kombang dan akhirnya kedatangan tamu Bagawan Ajipamasa beserta istri 

dan para prajurit, serta para raja. 
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Kutipan: 
“Langkung srep sotaning kapti, lir siniram toya marta, cipteng tyas kadi 
kapanggoh, ing sang wiku kang wus muksa, Bagawan Wageswara, malah 
langkung kang wus murut, mareming manah kawula.” 

Terjemahan: 
‘Lebih dingin perasaan hati, seperti disiram air lembah, angan-angan seperti 
bertemu, sang wiku yang sudah muksa, Bagawan Wageswara, malah lebih 
dari yang sudah meninggal, puasnya hati saya.’ 

 Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan kepuasan hati. Puasnya  hati sang Bagawan Sutiknayogi 

diibaratkan seperti disiram air lembah dan angan-angannya seperti bertemu 

dengan sang guru Bagawan Wageswara yang sudah muksa, malah lebih dari 

itu. 

Pada bait tembang tersebut juga menggunakan displacing of meaning 

(penggantian arti) yaitu terdapat pada kalimat “lir siniram toya marta” yang 

berarti ‘seperti tersiram air lembah’. Kalimat tersebut menggunakan majas 

simile yang berarti kebahagiaan hatinya diibaratkan seperti tersiram air 

lembah yang dingin. 

Kutipan: 
“De wus kambet sugandaning, kang lisah pratitajiwa, inggih punika wiyose, 
agemipun sang pandhita, mangkana sri bagawan, kayatnan yen nguni 
sampun, kasiswa sang wiku dibya.” 

Terjemahan: 
‘Maka sudah tercium baunya, minyak pratitajiwa, iya itu satu-satunya, yang 
dipakai sang pendeta (Bagawan Wageswara), begitu sri bagawan (Bagawan 
Ajipamasa), ternyata jika dulu sudah menjadi murid sang pendeta sakti 
(Bagawan Wageswara).’ 
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Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan suatu ciri. Ciri yang sama antara bagawan Wageswara 

dengan Bagawan Ajipamasa yaitu sama-sama menggunakan minyak 

pratitajiwa. Bagawan Sutiknayogi mencium bau minyak pratitajiwa pada 

badan Bagawan Ajipamasa, yang satu-satunya minyak yang dipakai oleh  

sang pendeta Wageswara, dan ternyata jika Bagawan Ajipamasa dulu juga 

pernah menjadi murid sang wiku Wageswara. 

Kutipan: 
“Mboten saranta ing galih, Sutignayogi bagawan, gapyuk rinangkul 
janggane, sarya ngandikasmu waspa, heh kalingane sira, kakasihe 
guruningsun, sang Bagawan Wageswara.” 

Terjemahan: 
‘Tidak sabar di hati, bagawan Sutiknayogi, lalu memeluk lehernya, seraya 
meneteskan air mata, heh ternyata kamu, kekasihnya guruku, sang Bagawan 
Wageswara.’ 

Kutipan: 
“Banget sukaning tyas mami, bisa temu lawan sira, wruhanta ing 
sajatine,kang lenga pratitajiwa, wus karasuk deningwang, marma bener sira 
mau,mambu gandaning kang lenga.” 

Terjemahan: 
‘Sangat bahagianya hatiku (Ajipamasa), bisa bertemu dengan kamu, 
ketahuilah sesungguhnya, minyak pratitajiwa, sudah masuk ke dalam dirimu, 
makanya benar kamu tadi, bau wanginya minyak pratitajiwa.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan keharuan. Bagawan Sutiknayogi merasa terharu bercampur 

bahagia, karena Bagawan Sutiknayogi tidak menyangka bisa bertemu dengan 
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Bagawan Ajipamasa yang ternyata adalah kekasih dari gurunya sang 

Bagawan Wageswara.  

Kutipan: 
“Mungguh sakehing sujanmi, kang padha nebut pandhita, mring sira iku 
yektine, saking karsaning jawata, tan kena tinampika, yogya lestarekna iku, 
dadi prasideng parasdya.” 

Terjemahan: 
‘Pantas sekali banyaknya orang, yang menyebut pendeta, kepada kamu itu 
sesungguhnya, dari keinginan dewa, tidak boleh menolak, pantas dilestarian 
itu, jadi terlaksana keinginannya.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan apapun kehendak Tuhan kita tidak dapat menolaknya. Kita  

sebaiknya menerima dengan lapang dada, karena kehendak Tuhan tersebut 

pasti yang terbaik buat kita. 

Kutipan: 
“Mangkya sira sun lilani, angrakit patra panara, rineka kutha kokojor, arana 
Raja Pandhita, suhunaning saarga, sira kajibah mumuruk, karyaning sudira 
brata.” 

Terjemahan: 
‘Karena itu kamu ku relakan, menyatukan kehidupan, membuat kota semua, 
namanya Raja Pandhita, permintaan satu gunung, kamu bertanggung jawab 
mengajarkan, membuatnya berani bertapa.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan kewajiban untuk mengajarkan sesuatu yang baik. Pada bait 

tembang di atas, menceritakan bahwa Bagawan Ajipamasa merelakan 

Bagawan Sutiknayogi menjaga kota dan bertanggung jawab mengajarkan 
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kebaikan kepada rakyat yang ada di gunung Kombang, dan membuat mereka 

berani bertapa. 

Kutipan: 
“Mangkan Sutignayogi, kampiteng tyas datan nyana, kadadwaning sarirane, 
yen antuk manggalagita, wekasan matur nembah, sarywa marawayan kang 
luh, dhuh pukulun sri bathara.” 

 
Terjemahan: 
‘Begitu Sutiknayogi, kekhawatiran hati tidak menyangka, bahwa dirinya, 
akhirnya berkata dengan hormat, dengan meneteskan air mata, duh ratu sri 
bathara.’ 

 Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan kekhawatiran hati. Pada bait tembang di atas, menceritakan 

bahwa kekhawatiran hati Bagawan Sutiknayogi, karena tidak menyangka 

bahwa dirinya akan mendapatkan keberuntungan. 

Kutipan: 
“Mugi antuka ingkang sih, sabdanta jeng maharsindra, kang tumrah ing 
kawulane, ing salami widadaa, ngestupada paduka, nadyan ing delahan 
mbesuk, acakingen kawulakna.” 

Terjemahan: 
‘Semoga mendapatkan belas kasihan, bicaranya kanjeng pendeta, yang turun 
temurun pada rakyatnya, selamatlah dalam keselamatan, sembah hormat 
paduka, walaupun di akhirat nanti, cobaan rakyatnya.’ 

 Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik bait tembang di atas 

menggambarkan kita akan mendapatkan balasan atas apa yang kita kerjakan 

Pada bait tembang di atas, menggambarkan harapan Bagawan Sutiknayogi 

agar Bagawan Ajipamasa mendapatkan belas kasihan Tuhan. Dan rakyatnya 
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juga mendapatkan keselamatan di dunia, walaupun di akhirat nanti, akan 

mendapat cobaan tapi itu sudah menjadi tanggung jawab sendiri-sendiri.  

Kutipan: 
“Sri bagawan ngandika ris, iya apa sakarsanta, jawata nuruti bae, saobah 
osiking titah, andheku kang liningan, harsayeng tyas nata wiku, sang tapa 
nulya ginanjar.” 

Terjemahan: 
‘Sri bagawan berkata pelan, iya apa keinginannya, dewa ikuti saja, semua 
perintah, berhenti yang berjalan, keinginan hati raja wiku, sang tapa lalu 
diberi imbalan/ ganjaran.’ 

 Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan kepatuhan terhadap suatu perintah. Pada bait tembang di 

atas, menceritakan bahwa apa saja yang diperintahkan Sri bagawan 

Ajipamasa, raja wiku akan menurutinya dengan senang hati. 

Kutipan: 
“Mangka saraneng pakarti, pamanguning padhepokan, nampani nuhun 
ature, Sutignayogi bagawan, ya ta dupi antara, maharsindra ngandika rum, 
he paman Resi Sutikna.” 

Terjemahan: 
‘Yang menjadi sarananya pekerjaan, kebingungannya padepokan, menerima 
permohonan bicara, begawan Sutiknayogi, ya setelah beberapa waktu, 
pendeta berkata pelan, hei paman Resi Sutikna.’ 

Kutipan: 
“Ingsun atatanya yekti, rare kang nom papawohan, iku sapa panengrane, 
apa sutanta priyangga, sang tapa duk miyarsa, sanalika tyaskumepyur, 
sandeyanira manawa.” 

Terjemahan: 
‘Saya (Ajipamasa) bertanya sungguh, anak yang muda pawakannya, itu siapa 
namanya, apa anakmu sendiri, sang tapa ketika mendengar, seketika hatinya 
kaget, khawatir jika.’ 
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Kutipan: 
“Wonten deksuraning siwi, reh rare wijiling arga, yekti kirang trepsilane, 
wekasan matur sajarwa, yen sutanya priyangga, Sutiknawati ranipun, kalebet 
rare ugungun.” 

Terjemahan: 
‘Ada kekurang ajaran anak, perilaku anak keluaran gunung, jelas kurang tata 
kramanya, akhirnya bicara dengan jelas, jika anaknya bernama Sutiknawati, 
yang termasuk anak manja.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan kegundahan hati karena takut ada hal yang tidak 

dikehendaki terjadi. Sang bagawan Sutiknayogi merasa bingung, karena 

Bagawan Ajipamasa ingin berbicara serius dengan dirinya perihal putrinya. Ia 

khawatir jika putrinya melakukan suatu kesalahan. Bagawan Sutiknayogi lalu 

menjelaskan bahwa perilaku anak kelahiran gunung jelas kurang tata 

kramanya dan mengakui bahwa nama putrinya adalah Sutiknawati, yang 

termasuk anak yang manja. 

Kutipan: 
“Marma tan wrin tatakrami, mesem ing tyas maharsindra, nulya lon 
pangandikane, paman yen sarju tyasira, sun pundhut sutanira, arsa sun 
dhaupken antuk, lan yayi pramestiraja.” 

Terjemahan: 
‘Oleh karena itu tidak menerti tata krama, tersenyum dalam hati raja, lalu 
belan bicaranya, paman jika setuju hatimu, ku ambil anakmu, ingin ku 
nikahkan mendapat, dengan adik Pramestiraja.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan permintaan atau pengutaraan maksud ingin meminang. Pada 

bait tembang di atas, setelah mendengarkan penjelasan Bagawan Sutiknayogi 
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perihal putrinya, Bagawan Ajipamasa tersenyum dalam hati, lalu 

mengungkapkan keinginannya bahwa ia ingin mengambil putri Bagawan 

Ajipamasa untuk di nikahkan dengan Pramestiraja. 

Kutipan: 
“Ya ta wau sang palinggih, sukeng tyas marwatasuta, amung sumangga 
ature, ya ta inggaling carita, prabu pramestiraja, nulya dhinaupaken 
sampun, lan tiknawati sang retna.“ 

Terjemahan: 
‘Ya tadi sang pandeta, bahagia di hati (besarnya) seperti gunung anakan, 
hanya silahkan jawabnya, ya di akhir cerita, prabu Pramestiraja, lalu 
dinikahkan sudah, dengan Tiknawati sang putri.’ 

 Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan besarnya kebahagiaan. Kebahagiaan hati sang Bagawan 

Sutiknayogi karena mendengar permintaan dari Bagawan Ajipamasa jika 

putrinya ingin dipinang. Bagawan Sutiknayogi dengan senang hati 

mengijinkan putrinya dinikahi oleh Pramestiraja. Dan akhirnya prabu 

Pramestiraja dinikahkan dengan sang putri Sutiknawati. 

Kutipan: 
Tan winarna rehing kardi, wau panganten kalihnya, wus atut denya jojodhon, 
ya ta ing antara dina, sri bagawan ngandika, rengenta heh paman wiku, 
nggoningsun nis tilar praja. 

Terjemahan: 
‘Tidak diceritakan perilaku yang dilakukan, tadi pengantin keduanya, sudah 
berjodoh,  berkata, dengarkanlah hei paman wiku, alasanku pergi 
meninggalkan kerajaan/istana.’ 

Kutipan: 
Lawan sagung garwa mami, arsa ngancas ing kamuksan, ing sajroning 
warsa kiye, marma ingsun amiminta, ing sakawasanira, mangka saraneng 
pamurut, murweng rarasing pamurtya. 
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Terjemahan: 
Dengan semua istriku, ingin menuju pada kemuksaan, di dalam tahun ini, 
maka saya meminta, sebisamu, yang menjadi perantara meninggal, merasakan 
rasanya kematian.  

 Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan tujuan kemuksaan. Bagawan Ajipamasa mengutarakan 

alasannya meninggalkan kerajaan kepada Bagawan Sutiknayogi. Alasan 

Bagawan Ajipamasa dan istrinya meninggalkan kerajaan adalah karena ingin 

muksa pada tahun ini, maka Bagawan Ajipamasa meminta Bagawan 

Sutiknayogi menjadi lantaran menuju kemuksaan tersebut. 

Kutipan: 
“Duk miyarsa sang palinggih, martrenyuh sotaning kang tyas, nahen 
narawayaning loh, wekasan matur manembah, pun patik datan nyana, lamun 
makaten pukulun, ing karsanta saha garwa.” 

Terjemahan: 
‘Ketika mendengar sang pendeta, membuat sedih perasaan hati, menahan 
keluarnya air mata, akhirnya berkata dengan hormat, saya tidak menyangka, 
jika begitu raja, berkeinginan beserta istri.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan kesedihan hati. Hal tersebut terbukti pada kutipan di ata 

terdapat kata “martrenyuh” yang berarti ‘kesedihan’. Pada bait tembang di 

atas, menggambarkan kesedihan hati Bagawan Sutiknayogi mendengar 

keinginan Bagawan dan istrinya yang ingin muksa. 
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Kutipan: 
“Raosing tyas ulun gusti, lwir tiyang angemut gula, ngeca-eca sadangune, 
tan wrin sirnaning sarkara, dahat miduhung ing tyas, yayah kacuwan 
inglulut, tan antuk kuswalalita.” 

Terjemahan: 
‘Rasanya hati saya gusti, seperti orang mengemut gula, merasakan enak 
selamanya, tanpa mengetahui hilangnya gula, sangat kecewa di hati, karena 
tidak mendapat kesenangan.’ 

Pembahasan: 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan betapa gampangnya kematian itu terjadi. Pada bait tembang 

di atas, menceritakan bahwa muksa/ mati itu rasanya seperti orang yang 

sedang mengemut gula, merasakan enak selamanya, tanpa mengetahui 

hilangnya gula tersebut. 

Bait tembang di atas menggunakan displacing of meaning (penggantian 

arti) yang disebabkan adanya majas simile yaitu terdapat pada kalimat ‘lir 

tiyang angemut gula”, yang berarti kematian itu diibaratkan seperti 

mengemut gula yang tidak tau kapan hilangnya gula tersebut. Intinya pada 

bait ini jika kematian itu akan terjadi begitu saja tanpa sepengetahuan kita. 

Kutipan: 
“Sarehning karsanta gusti, wus pinasthi ing wardaya, mring niskala 
panunggale, suksmana wekas sanitya, tan lyan mung pangestunta, tumrah 
mudhari geng wuyung, gambuhing prana pranawa.” 
 
Terjemahan: 
‘Karena dari keinginan gusti, yang sudah pasti/ yakin di hati, kepada kesucian 
lainnya, jiwa akhir setia, tidak lain hanya doa, turun temurun menghilangkan 
besarnya kesedihan, membiasakan /terbiasa hati yang terang.’ 
Pembahasan: 



298 
 

Ditinjau dari pembahasan hermeneutik, bait tembang di atas 

menggambarkan keyakinan hati dan kesetiaan. Pada bait tembang di atas, 

menceritakan bahwa keinginan hati Bagawan Ajipamasa dan istrinya untuk 

mencapai kemuksaan tersebut sudah menjadi keyakinan dalam hati karena 

untuk mencapai kesucian. Akhirnya perasaan sedih Bagawan Sutiknayogi 

berakhir karena Bagawan Ajipamasa berjanji bahwa di alam mana pun ia 

tetap akan bersedia diikuti oleh Bagawan Sutiknayogi. Akhirnya Bagawan 

Sutiknayogi membiasakan hati yang terang. 
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BAB V 
PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari pembahasan skripsi yang berjudul “Analisis Semiotik Tembang 

Macapat Pupuh Asmaradana dalam serat Witaradya 2 karya Raden Ngabehi 

Ranggawarsita” dapat diambil simpulan sebgai berikut. 

1. Pada bait tembang macapat pupuh asmaradana dalam serat Witaradya 2 

karya Raden Ngabehi Ranggawarsita” terdapat penyimpangan frasa dan 

sintaksis yang sulit dibaca oleh pembaca, yang disebabkan keterikatan 

dengan metrum tembang macapat, sehingga analisis pembacaan heuristik 

dianggap sangat membantu pembaca dalam memaknai tembang macapat 

yang terdapat di dalamnya. 

2. Konvensi ketidaklangsungan ekspresi yag terdapat pada tembang 

macapat pupuh asmaradana dalam serat Witaradya 2 karya Raden 

Ngabehi Ranggawarsita lebih banyak disebabkan oleh penggunaan 

displacing of meaning (penggantian arti) karena penggunaan bahasa 

kiasan, seperti personifikasi, metafora, hiperbola, dan beberapa 

disebabkan oleh distorting of meaning (penyimpangan arti) serta creating 

of meaning (penciptaan arti). 

3. Keseluruhan makna yang terdapat pada tembang macapat pupuh 

asmaradana dalam serat Witaradya 2 karya Raden Ngabehi 

Ranggawarsita adalah tentang nasihat yang ditujukan kepada manusia 

tentang bagaimana dalam menjalani kehidupan. Nasihat itu antara lain 
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adalah nasihat untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, saling membantu 

antar sesama, tidak melanggar hal-hal yang tabu, makan apa adanya, tidur 

secukupnya dan bangun pada waktu pagi hari, mengendalikan nafsu, 

berpasrah dan mohan ampunan kepada Tuhan, berjalan dengan penuh 

waspada, teliti dalam perhitungan, berprihatin, rajin bekerja, berikhtiar, 

hidup dengan rukun dan saling menjaga, dan lain-lainnya.  

B. Saran dan Kritik 

1. Bagi Peneliti 

Diharapkan skripsi ini dapat menjadi pedoman dalam mengkaji analisis 

semiotik dalam sebuah tembang, khususnya yang terkait dengan 

pembacaan heuristik dan hermeneutik. 

2. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu media 

pengajaran analisis tembang dari segi pembacaannya. 

3. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai contoh dalam 

menganalisis tembang dari segi membaca serta struktur konvensi 

tembangnya. 
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Tembang Macapat Pupuh Asmaradana dalam Serat Witaradya 2 
Karya Raden Ngabehi Ranggawarsita 

 
 
Pupuh 1  

Diwasaning madya latri, 
Ni Pamekas amumuja, 
mintokken suka sukure, 
maring Hyang Jagad Wisesa, 
kang muga lastaria, 
emute sang narpasunu, 
mantun akarya duhkita. 
 
Katarima ing dewadi, 
pratandha ganda kusuma, 
jro wisma rum-arum kabeh, 
luwar saking pamelengan, 
tumameng pagulingan, 
anendra nutug sadalu, 
datan ana kara-kara. 
 
Kuneng kang winarna malih, 
ing antara salin warsa, 
tanggal ping Anggira mangke, 
Suryasangkala katengran, 
sunya sikareng guwa, 
kang Candrasangkala ketung, 
brahmana amarna muksa. 
 
Pareng ing mangsa manggatri, 
narendra Ajipamasa, 
animbali wadya pandhe, 
Empu Wareng Empu Ganda, 
prapta ing ngabyantara, 
dinangu manawa weruh, 
wong darbe gagaman kuna. 
 
Kaya gada dhendha bindi, 
bajra lawan alugora, 
sapanunggalane kabeh, 
kang gedhe-gedhe kewala, 
tan kanggo ing samangkya, 
Empu Ganda aturipun, 
pukulun Srinaranata. 
 
Kawula datan udani, 
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amung gambar cacalonan, 
pancen dolanane rare, 
gada dhendha bindi bajra, 
sami alit kewala, 
sagung wadya para empu, 
wonten kang darbe satunggal. 
 
Tarkadhang darbe kakalih, 
upami kinalempakna, 
kados sangkep sadayane, 
prabu kasambadan ing tyas, 
Empu Wareng dinuta, 
amundhut calon puniku, 
amung arsa kapariksa. 
 
Dupi ing antara wanci, 
Empu Wareng wangsulira, 
anggawa sagung cacalon, 
kerid lan kang darbe pisan, 
praptaning ngarsa nata,  
gambar calon kabeh katur,  
pnariksa sowang-sowang. 
 
Kapirenan wardaya ji, 
Empu Ganda dhinawuhan, 
undhang-undhang para pandhe, 
kinen samya karya dhendha, 
gada bindi lan bajra, 
kang amurwat wawratipun, 
kelaring wong den angge prang. 
 
Pinaringan wesi aji, 
sarta ganjaran busana, 
warata sagunging pandhe, 
samya nuwun kapirenan, 
ki empu sakaliyan, 
samana jinunjung lungguh, 
dadya wadya pasisingan. 
 
Mangsa Palguna marengi, 
amumule salin Weda, 
sangkep saniskaraning reh, 
kinepung wadya punggawa, 
sawusira luwaran, 
rekyana patih wotsantun, 
ngaturi uninga nata. 
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Pukulun ing wau ratri, 
wonten pandhita dhatengan, 
tinakenan pangakene, 
saking Herbagi wasta, 
sang Wiku Reswarengga, 
kaprenah arine tuhu, 
dening sang Brahmana Nirma. 
 
Nuhun sowan ing ngarsa ji, 
manawi pareng kalilan, 
sedya panggih lan kadange, 
prabu kadgadeng wardaya, 
wus kinen nimbalanana, 
lumaksana kang tinuduh, 
wangsul angirid dhatengan. 
 
Praptaning ngabyantara ji, 
kinen kapara pareka, 
lan pasilane kadange, 
wotsari kang dhinawuhan, 
sampun lenggah satata, 
prenah badhe kiwanipun, 
Bagawan Nirmalocana. 
 
Mabukuh denira linggih, 
sinambrama ing pambagya, 
anuhun sewu ature, 
saking pangestu narendra, 
raharjeng sangkan paran, 
mangkya pangandika prabu, 
andangu perluning karya. 
 
Wotsari aturira ris, 
sang pandhita Reswarengga, 
pukulun makaten wite, 
pun kakang Niwmalocana, 
denya tilar nagara, 
kaetang sampun nem taun, 
ulun kantun tengga praja. 
 
Datan wonten kawis-kawis, 
amung saweg sapunika, 
ing pitung wulan malethek, 
kambah dening pringgalaya, 
dipangga ewon leksan, 
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angririsik tanem tuwuh, 
marawaseng rajakaya. 
 
Tiyang sapraja angisis, 
samya ngili sowang-sowang, 
ingsun met siliban angles, 
ngungsi tanah ing ngamanca, 
tansah mursiteng karsa, 
parmaning dewa dhumawuh, 
wonten swara kapiyarsa. 
 
Sira linggara tumuli, 
marang tanah Nungswa Jawa, 
njunjuga aneng ngarsane, 
Prabu Kusumawicitra, 
ing Pengging Witaradya, 
aneng kono kakangamu, 
si Resi Nirmalocana. 
 
Tutura rusaking nagri, 
wekasane umatura, 
marang sang ratu ing kono, 
minta kang mangka sarana, 
sirnaning liman arda, 
amung ratu ing Matahun, 
sang Prabu Jayasusena. 
 
Lawan putra nateng Pengging, 
aran Raden Citrasena, 
bala bacingah kanthine, 
makaten ujaring swara, 
amba sumanggeng karsa, 
narendra miyarsa ngungun, 
miwah sang Bagawan Nirma. 
 
Kampiteng tyas esmu tistis, 
dahat denira nalangsa, 
rumangsa antuk weweleh, 
tilar nagara nem warsa, 
wekasan nuwun lilah, 
karsa mantuka rumuhun, 
lawan arine kewala. 
Prabu datan nayogyani, 
kinen anyarantosena, 
samektaning kang babanton, 
yogya sesarengan lampah, 
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anunggil sabaita, 
sampung kongsi numpak kenyut, 
kendel sang Brahmana Nirma. 
 
Angestokaken karsa ji, 
boya ing antara dina, 
patih dhinawuhan mangke, 
kinen mamatah punggawa, 
kang samya prawireng prang, 
bakal umiringa iku, 
panglurunge narpatmaja. 
 
Sarta nuduh kang tinuding, 
maring Matahun nagara, 
mundhi srat wewran wiraos, 
lumaksana lelancaran, 
amung sadina prapta, 
panggih lan nateng Matahun, 
kang nawala wus katampan. 
 
Kadhadha raosing tulis, 
kampiteng tyas esmu suka, 
muwus pribadi wiyose, 
la dalah bakalan amprang, 
tandhing kalawan gajah, 
begja kewala ing mbesuk, 
yen menang amboyong denta. 
 
Menawa kalah tan isin, 
ujer tandhinge apitan, 
kacek kacek gedhe, 
gumer kang samya miyarsa, 
nulya mamatah wadya, 
kang pantes milu anglurug, 
lan kang pncen jaga praja. 
 
Ing antara dina mangkin, 
saha wadyabala kuswa, 
samya gegancangan kabeh, 
prapteng Pengging rerem samya, 
ing pakuwon priyangga, 
enjang marak sang aprabu, 
sinambrameng parikrama. 
 
Keparengan gandarwaji, 
aneng ngabyantara nata, 
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arsa dinuta ing mangke, 
kinen minta bebantonan, 
maring Krendhawahana, 
kawrat weweling sadarum, 
nembah mesat angambara. 
 
Prapteng Setragandamayi, 
panggih lan Raja Bahlika, 
laju kewala keride, 
marek maring ngarsanira, 
sang Bathari Srikala, 
dinangu ing karya matur, 
salir welinging narendra. 
 
Manawi prajeng Herbagi, 
mangkya kambah ing babaya, 
liman arda leksan ewon, 
samya ngrisak tutuwuhan, 
marwaseng rajakaya, 
wisma lit-alit linebur, 
titiyangipun puyengan. 
 
Sowang-sowang samya ngili, 
sang dwijendra Reswarengga, 
kasangsaya met pangungsen, 
antuk parmaning jawata, 
wonten swara kapyarsa, 
kinen aminta pitulung, 
dhateng ratu Tanah Jawa. 
 
Kang supados den paringi, 
babantu saking paduka, 
para raksasa kinaot, 
jer sampun kasumbageng rat, 
saktining wadya ditya, 
datanpa lawan satuhu, 
wit pangestu Jeng Bathara. 
 
Bathari Kalayuwati, 
gumujeng sarwi ngendika, 
lah Karawu sira kuwe, 
bisa met maladi prana, 
yekti mangsa selaka, 
ingsun pinintan babantu, 
semangsa-mangsa kewala. 
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Mbesuk angkate wadya ji, 
lamun wus tumekeng paran, 
ingsun susuli babanton, 
para prawira raksasa, 
kang padha widigdaya, 
sukeng tyas raja karawu, 
wotsari pamit kalilan.  
 
Saptapratanira ing ngarsi, 
matur solahing dinuta, 
kang dadya patembayane, 
Dewi Yuwati punika, 
prabu sukeng wardaya, 
laju undhang-undhang dhawuh, 
samaptaning ngadilaga. 
 
Kinen tata-tata sami, 
sajroning mangsa Wisaka, 
badhe budhalira kabeh. 
warata undhang narendra, 
dupi antara prapta, 
mangsa Wisaka ing dangu, 
pepak sagunging punggawa. 
 
Kabeh tinimbalan nuli, 
biniseka sowang-sowang, 
kang bakal lumaksaning don, 
wuwuh sudira daraka, 
saking sukaning driya, 
angajab enggala pupuh, 
tan mungkur tandhing punggawa. 
 
 
 
Pupuh 2 
 
Luwar denira sasanti, 
gandarwaraja samana, 
dhinawuhan patraping reh, 
kya patih kinen mamatah, 
kang samya karuwatan, 
sinalin panganggenipun, 
anut kalairanira. 
Metu legi sarwa putih, 
lair Pahing sarwa jenar, 
sarwa abang kang mijil Pon, 
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lair Wage sarwa kresna, 
Kaliwon wilis samya, 
tinata sajuru-juru, 
ngumpul golongan priyangga. 
 
Rare kadhana-kadhini, 
dhampit kembang timbang pasang, 
pancuran kapit sendhange, 
myang sendhang kapit pancuran, 
padangan lan pipilan, 
gondhang kasih saka panggung, 
golong manggon sosowangan. 
 
Kang ijen mung pribadi, 
ontang-anting julung sungsang, 
jempina tiba ukure, 
buntel wujil buju dhangkak, 
jinajar lalajuran, 
gandarwaraja Karawu, 
lekas matrap pangruwatan. 
 
Embun-bunan den tiyupi, 
nulya sami siniraman, 
ing tirta suganda kabeh, 
kumkuman sekar setaman, 
kang kinarya kosokan, 
sela muksala puniku, 
wungkal kadadean wreksa. 
 
Kang makasih amawa ciri, 
puweran coraking serat, 
sela muksala namane, 
yekti agung sawabira, 
wusnya resik sadaya, 
sinalin panganggenipun, 
pasatan wastra di mulya. 
 
Rambut samya den papali, 
tinugelan kang kanaka, 
badan binorehan kabeh, 
kang babahan hawa sanga, 
kasepan ing dudupa, 
kinen anyipta sadarum, 
nuwun aksamaning dewa. 
 
Sampurnanireng pangrukti, 
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kabeh kang samya rinuwat, 
kerid maring ngarsa katong, 
dhinawuhan pangandika, 
mangkya padha marenana, 
manerak ila-ila, 
kang kalebu dadi petung, 
sangkaning papa sangsara. 
 
Yogya mituhua sami, 
ing warah pepemutingwang, 
aywa ana nglirwakake, 
mangkya padha merenana, 
anerak ila-ila, 
kang kalebu dadi petung, 
sangkaning papa sangsara. 
 
Sira wus padha nemahi, 
rahayune mangkya ruwat, 
lakonana salawase, 
mangan kanthi anarima, 
turu eling kewala, 
wiwita ing tengah dalu, 
tangi saben bangun enjang. 
 
Ambisu myang ngampet runtik, 
nalangsa maring bathara, 
minta aksama dosane, 
laju tumameng patirtan, 
adus kungkuman sekar, 
den resik badan sakojur, 
nulya nganggo ganda wida. 
Adudupa ratus wangi, 
kasuapaken ing jaja, 
amung saantara bae, 
nuli mijil saking wisma, 
lumaku jaga-jaga, 
yen reren mandenga den wruh, 
wimbaning hyang bagaskara. 
 
ing kono sirawus keni, 
medhar wuwus sawatara, 
arina mangan myang ngombe, 
anambut sabarang karya, 
bangsa pangupajiwa, 
den taberi met pakantuk, 
den atiti petangira. 
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telas wawarah narpati, 
kang liningan awotsekar, 
sedya ngestokaken kabeh, 
kya patih atur uninga, 
wonten wadya panekar, 
wawan wuwus rebat unggul, 
samya minggah ing pradatan. 
 
Pun Wiraksa kang satunggil, 
kaliyan pun Sulaksana, 
kang dados witing padudon, 
pun Wiraksa ararasan, 
utamaning manungsa, 
saking tataki satuhu, 
katarima kang parasdya. 
 
ing ngagesang yen asepi, 
tataki sakadarira, 
tanpa tuwas wekasane, 
wuwus makaten kapyarsa, 
dhateng pun Sulaksana, 
sanalika teka rengu, 
mungal alin-alining tyas. 
 
anggung muwus mimirengi, 
kauripaning manungsa, 
kang luwih utama dhewe, 
mung taberi barang karya, 
kadadeyaning wuntat, 
katekan sakarepipun, 
dene datan kukurungan. 
 
 
Lamun sungkanan taberi, 
lumuh panggawe istiyar, 
kasebut wong kabesturon, 
tanpa budi kurang nalar, 
kalebu nistha dama, 
nganiaya badanipun, 
tarkadhang nora widada. 
 
 
 
Pun Wiraksa amiyarsi, 
wuwus makaten kabangan, 
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wekasan dados padudon, 
tinengahan ing watara, 
dhumateng para jaksa, 
met saking pirukun patut, 
panataning karampungan. 
 
Menggah ta kita taberi, 
anunggil misah kewala, 
pandamelan lair batos, 
upami isi lan wadhah, 
katingalipun wijang, 
yen rinaos dados kumpul, 
parimpen ing pasimpenan. 
 
Tataki minangka isi, 
taberi wawadhahira, 
lamun pisah yekti awon, 
isi tanpa mawi wadhah, 
taberi tarak brata, 
makaten timbanganipun, 
iya taberi ing karya. 
 
Winastan ulah tataki, 
samuk awis kang ginarap, 
sadaya sami kemawon, 
dados lampah kasutapan, 
sampun sami mupakat, 
dhawahing piruk un patut, 
kakalih dereng narimah. 
 
Kedah sowan ing ngarsa ji, 
pun wiraksa sulaksana, 
sumanggeng karsa kalihe, 
prabu mesem angandika, 
lah padha timbalana, 
rekyana patih wotsantun, 
angawe kang kapradata. 
 
Marek wurining apatih, 
dhinawuhan anarima, 
padudon apa pedahe, 
luhung padha rurukuna, 
sarta reksa-rumeksa, 
wekasan rosa satuhu, 
kakalih matur sandika. 
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Narendra ngandika malih, 
kakang mangkya karsaningwang, 
wong roro iku pantese, 
padha sun kula wisudha, 
dadi mantri mijenan, 
sabab kalebu linuhung, 
pakaryane karo pisan. 
 
Kang siji betah tataki, 
siji taberi ing karya, 
sayekti ana pedahe, 
kyana patih awotsekar, 
dahat mangayubagya, 
karo dhinawuhan sampun, 
samya minggah lungguhira. 
 
Nahan ing antara lami, 
tumekane salin warsa, 
lagya mancat taun mangke, 
suryasangkala katengran, 
mantri nembah ing guwa, 
candrasangka ing taun, 
rupi gati trustheng wiyat. 
 
Dhawuh timbalan narpati, 
marang patih Tambakbaya, 
kakang byawarakna mengko, 
sarehning ingsun wus tuwa, 
sedheng yen ambagawan, 
kang gumantya pantesipun, 
suteng ulun Citrasoma. 
 
Jumenenga narapati, 
mengku ing pengging nagara, 
aja owah satatane, 
barang reh paparentahan, 
maksiha kaya lawas, 
patih wotsari andheku, 
naheni drawayeng waspa. 
 
Marikelu kang para ji, 
dupi sampun kabyawara, 
samya rawat waspa kabeh, 
samudana sakamantyan, 
suka sukuring driya, 
samana narendrasunu, 
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jinunjung lenggah satata, 
 
Mungging padmasana rukmi, 
Bagawan Ajipamasa, 
aneng keringe putrane, 
sampun satata samana, 
ing palangka sri denta, 
saksana bojana nutug, 
sukaning para narendra. 
 
Myang sagung para dipati, 
samya mangayu ing karsa, 
tanpa wancak driya kabeh, 
kongsi surud hyang aruna, 
bubaring andrawina, 
prabu tumameng kadhatun, 
dupi ing antara dina. 
 
Para nata samya pamit, 
kalilan mantuk sowangan, 
wus mangkana winiraos,  
amarengi mangsa sitra, 
sri bagawan samana, 
animbali para wiku, 
brahaman resi sagotra. 
 
Mangkya dhinawahan sami, 
kinen tut wuri sadaya, 
sri bagawan pangalihe, 
maring dalem prasadarga, 
sareng matur sandika, 
praptaning dina rahayu, 
amatah wadya punggawa. 
 
Ingkang apantes umiring, 
sri bagawan sidhikara, 
sagarwa parekan kabeh, 
mangkat wanci titi sonya, 
byar enjang prapteng arga, 
gandarwaraja karawu, 
andhingini lumaksana. 
 
Kapanggih sampun miranti, 
jroning dalem pradarga, 
sangkep sapalakartine, 
panggenan para pandhita, 
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rinakit pangkat-pangkat, 
tan ana kuciweng wangun, 
sarwi sri raras kawuryan. 
 
Wignyaning gandarwapati, 
denira mrih kesenengan, 
karya pisukaning akeh, 
marma kang para pandhita, 
samya manadukara, 
anggunggung kasektenipun, 
mumpuni sagung wohing rat. 
 
Nahan mangkya ananggapi, 
warsa tanu lumaksana, 
suryasangkala tengrane, 
warsa bau muka sirna, 
etang candrasangkala, 
suku bau anrus windu, 
amarengi mangsa Citra. 
 
Nateng Pengging Dwarawati, 
sang aprabu Citrasoma, 
miyos siniweng balane, 
supenuh ing panangkilan, 
samana sri narendra, 
arsa uninga satuhu, 
begja cilakaning wadya, 
 
Kang minangka tandha yekti, 
undhik-undhikan kancana, 
maneka warna bobote, 
saparastha sapara sat, 
saparo myang saprapat, 
caruban panyebaripun, 
ingkang akeh antukira. 
 
Tandha wong begja sayekti, 
kang antuk kedik cilaka, 
mangkana dupi kalakon, 
udhik-udhik sinambutan, 
akeh wong katiwasan, 
nandhang wirang miwah tatu, 
ana kang nemahi pejah. 
 
Kya patih atur udani, 
kasangsaraning parbutan, 
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paksa mrih suka temahe, 
karya sungkuweng ngakathah 
mangkya yen kaparenga, 
kang samya tiwas sadarum, 
pantes antuka pituwas. 
 
 
Angandika sri bupati, 
uwa patih wruhanira, 
kang mangkono iku kabeh, 
wus katandha yen cilaka, 
pituwas tanpa karya, 
kya patih ruditeng kalbu, 
saluware pasewakan. 
 
Kongsi ing antara ari, 
kadadawa kang sungkawa, 
denira nggung bonggan gawe, 
kasingkur sabarang rembag, 
kyana patih samana, 
saya ngles kesah ing kalbu, 
kumambang karsaning dewa. 
 
Pupuh 3 
 
Ing wekasan ruwat sami, 
saking kawasa paduka, 
inggih punapa kemawon, 
kang mangka pamales amba, 
tarlyan mung wutahing rah, 
miwah tikeling babalung, 
pecating atma katura. 
 
 
Sadaya ingkang miyarsa, 
dahat samya kagawokan, 
wus tinarima ature, 
nulya ginanjar branarta, 
dahat panuwunira, 
wasananira  dinangu, 
ing prenahe wukir Kombang. 
 
Aturipun boten tebih, 
sing ngriki ing leresira, 
kapara mangidul ngilen, 
kabawah kitha Katangga, 
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resindra dahat suka, 
ngling ring Dewakatong prabu, 
nateng Samapura tanggap. 
 
Umatur saha wotsari, 
pukulun Jeng Maharsindra, 
dhasar kasinggihan yektos, 
ing ardi Kombang punika, 
kabawah ing kathangga,  
nanging kang martapeng ngriku, 
kawula dereng uninga. 
 
Saweg misuwur ing watri. 
tuhu yen pandhita dibya, 
manawi lagya samangke, 
denya wonten wukir Kombang, 
mangkana Kyai Budha, 
nemah anambungi atur, 
pukulun Jeng Sri Batara. 
 
Saciptanya den turuti, 
telas ki budha turira, 
kang miyarsa ngungun kabeh, 
asmu kacaryan ing driya, 
sumedya papanggiha, 
Ki Budha sigra dinangu, 
yen wus wruh  ing prenahira. 
 
Ature sampun udani, 
sri bathara langkung suka, 
anulya andhawuhake, 
arsa dhateng wukir Kombang, 
sadaya atur sandika, 
tan antara budhal kebut, 
Ki Budha mangka pangarsa. 
Kang mentas rinuwat sami, 
kinen umantuk sadaya, 
datan lenggana sapangreh, 
wuwusen kang lumaksana, 
lon-lonan nut para dyah, 
samarga met rum-arum, 
kang manglung tepining marga. 
 
Saking kyehning sarwa sari, 
harsayambek pra kusuma, 
yayah tan sayah lampahe, 
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Bathara Ajipamasa, 
lan Prabu Gandasuksma, 
miwah Dewakatong prabu, 
myang Prabu Pramestiraja. 
 
 
Anggung bawa rasa sami, 
gunem arjaning kanang rat, 
kang miyarsa suka kabeh, 
sami cinathet ing driya, 
kaya tan ngrasa sayah, 
karenan myarsa pitutur, 
kang weh dudunung tan inang. 
 
Sigeg genti kang winarna, 
kang martopeng ardi Kombang, 
wus antuk sasmita mangke, 
lamun arsa karawuhan, 
sasotyaning bawana, 
sang resi sigra dhadhawuh, 
areresik padhepokan.  
  
Wus paripurna rinakit, 
sang yogi sigra busana, 
samapta gya mangkat age, 
sarya ngigel turut marga, 
nawurken sekar-sekar, 
myang ganda wida rum-arum, 
rumabaseng durgandana. 
 
Wus ta ingkang lumaris, 
sri bagawan saha garwa, 
myang sawadya para katong, 
duk manjat padaning arga, 
kapandukan suganda, 
sumarambah kang rum-arum. 
maweh yem yam-yaming driya. 
 
Sri bagawan wus andugi, 
yen sang wiku kang amapag, 
sigra ginelak lampahe, 
yata Bagawan Sutikna, 
waspada tingalira, 
yen kang pinethuk wus rawuh, 
gurawalan nguswa pada. 
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Sung-sung guyu ngacarani, 
laju manjing padhepokan, 
sang rawuh tan lengganeng reh, 
laju denya lumaksana, 
sadayasmu kacaryan, 
myat pasang rakiting gunung, 
sarwa sri raras kawuryan. 
 
Dupi rawuh ing asrami, 
sigra asatata lenggah, 
wadyabala kang andherek, 
pinarnah pakuwoniro, 
tan kuciweng unggyannya, 
sanggon-gon sarwa pikantuk, 
karya yem yamyaming dirya. 
 
Bagawan Sutignayogi, 
sawusira manembrama, 
mijilaken sugatane, 
wowohan maneka warna, 
adi-adi suganda, 
atmajanira sang wiku, 
kenya utama yu endah. 
 
Ran Endhang Sutignayogi, 
kang kinen angladosana, 
miwah sawiji endhange, 
sri bagawan lawan garwa, 
langkung harsayeng driya, 
rerem aneng Kombang gunung, 
ig sawadya para nata. 
 
Myang kacaryan mring sangyogi, 
dahat denira noraga, 
tan anggo ing pangragane, 
tan manta-mantra yen wipra, 
bangkit met madu retna, 
sami kakenan tyasipun, 
para nata saha wadya. 
 
Anggung ngalembana sami, 
ing solahe sang bagawan, 
sih lulut ingkang tumonton, 
ya ta sri Pramestiraja, 
sadangunira mulat, 
mring yoganira sang wiku, 
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kasabet turidasmara. 
 
Saparan anggung liniring, 
sarehning narendra wredha, 
tansah sinamar semune, 
tan ana ingkang nggraita, 
amung sang maharsindra, 
tan samar ing reh sinamun, 
mesem salebeting driya. 
 
Dupi ing antawis wanci, 
Sutignayogi bagawan, 
manembah umatur alon, 
dhuh kalengkaning bawana, 
sakethi boten nyana, 
yen asrameng Kombang gunung, 
karawuhan jeng paduka. 
 
Sasat pulunggana gusti, 
mangka nugraheng kawula, 
resindra mangsuli alon, 
lan paman sang wiku dibya, 
dahat panrimaningwang, 
manadukaranta tuhu, 
karya pirenaning prana. 
 
Mung kuciwa raga mami, 
durung bisa nimbangana, 
maweh sukanta wiyose, 
malah iki praptaningwang,  
ngreregoni nggonira, 
olah brata amanungku, 
karana adrenging driya. 
 
Sedya puruita yekti, 
rehning misih mudha dahat, 
ing pamardi mangsa borong, 
sang tapa ndheku miyarsa, 
wasana matur nembah, 
dhuh pukulun nata wiku, 
trahing sabdanta punika. 
 
Asungsang bawana balik, 
makaten sajatenira, 
nggyan amba tutruka mangke, 
wonten graning ardi Kombang, 
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sing pakening jawata, 
kamulanipun pukulun, 
ulun nguni siswanira. 
 
Sang Wageswara maharsi, 
asrameng arga cindhaga, 
samuksaning sang kinaot, 
sanget sungkawa kawula, 
lwir tumuntur antaka, 
wekasan kesah anglangut, 
tambuh paraning panedya. 
 
Dupyantara angsal wangsit, 
kinen maring wukir Kombang, 
mesua pudya ing kono, 
sayekti bisa kapanggya, 
lan kang kesthi ing driya, 
amba tan lengganeng tuduh, 
mangkat dhateng ardi Kombang. 
 
Lajeng kula rakit kadi, 
gatraning kang pandhekahan, 
tinaneman sawontene, 
dupi ing antawis mangsa, 
kathah titiyang prapta, 
tumut tutukra ing ngriku, 
sami anebut pandhita. 
 
 
Antawis saweg sawarsi, 
anggen kawula dhedhekah, 
wonten ardi Kombang mangke, 
puwaramba karawuhan, 
paduka saha garwa, 
lan sawadya para ratu, 
ulun ngantos ngestupada. 
 
Langkung srep sotaning kapti, 
lir siniram toya marta, 
cipteng tyas kadi kapanggoh, 
ing sang wiku kang wus muksa, 
Bagawan Wageswara, 
malah langkung kang wus murut, 
mareming manah kawula. 
 
De wus kambet sugandaning, 
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kang lisah pratitajiwa, 
inggih punika wiyose, 
agemipun sang pandhita, 
mangkana sri bagawan, 
kayatnan yen nguni sampun, 
kasiswa sang wiku dibya. 
 
Mboten saranta ing galih, 
Sutignayogi bagawan, 
gapyuk rinangkul janggane, 
sarya ngandikasmu waspa, 
heh kalingane sira, 
kakasihe guruningsun, 
sang Bagawan Wageswara. 
 
Banget sukaning tyas mami, 
bisa temu lawan sira, 
wruhanta ing sajatine, 
kang lenga pratitajiwa, 
wus karasuk deningwang, 
marma bener sira mau, 
mambu gandaning kang lenga. 
 
Mungguh sakehing sujanmi, 
kang padha nebut pandhita, 
mring sira iku yektine, 
saking karsaning jawata, 
tan kena tinampika, 
yogya lestarekna iku, 
dadi prasideng parasdya. 
 
Mangkya sira sun lilani, 
angrakit patra panara, 
rineka kutha kokojor, 
arana Raja Pandhita, 
suhunaning saarga, 
sira kajibah mumuruk, 
karyaning sudira brata. 
 
Mangkan Sutignayogi, 
kampiteng tyas datan nyana, 
kadadwaning sarirane, 
yen antuk manggalagita, 
wekasan matur nembah, 
sarywa marawayan kang luh, 
dhuh pukulun sri bathara. 
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Mugi antuka ingkang sih, 
sabdanta jeng maharsindra, 
kang tumrah ing kawulane, 
ing salami widadaa, 
ngestupada paduka, 
nadyan ing delahan mbesuk, 
acakingen kawulakna. 
 
Sri bagawan ngandika ris, 
iya apa sakarsanta, 
jawata nuruti bae, 
saobah osiking titah, 
andheku kang liningan, 
harsayeng tyas nata wiku, 
sang tapa nulya ginanjar. 
 
Mangka saraneng pakarti, 
pamanguning padhepokan, 
nampani nuhun ature, 
Sutignayogi bagawan, 
ya ta dupi antara, 
maharsindra ngandika rum, 
he paman Resi Sutikna. 
 
Ingsun atatanya yekti, 
rare kang nom papawohan, 
iku sapa panengrane, 
apa sutanta priyangga, 
sang tapa duk miyarsa, 
sanalika tyaskumepyur, 
sandeyanira manawa. 
 
 
Wonten deksuraning siwi, 
reh rare wijiling arga, 
yekti kirang trepsilane, 
wekasan matur sajarwa, 
yen sutanya priyangga, 
sutiknawati ranipun, 
kalebet rare ugungun. 
 
Marma tan wrin tatakrami, 
mesem ing tyas maharsindra, 
nulya lon pangandikane, 
paman yen sarju tyasira, 
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sun pundhut sutanira, 
arsa sun dhaupken antuk, 
lan yayi pramestiraja. 
 
Ya ta wau sang palinggih, 
sukeng tyas marwatasuta, 
amung sumangga ature, 
ya ta inggaling carita, 
prabu pramestiraja, 
nulya dhinaupaken sampun, 
lan tiknawati sang retna.  
 
Tan winarna rehing kardi, 
wau panganten kalihnya, 
wus atut denya jojodhon, 
ya ta ing antara dina, 
sri bagawan ngandika, 
rengenta heh paman wiku, 
nggoningsun nis tilar praja. 
 
Lawan sagung garwa mami, 
arsa ngancas ing kamuksan, 
ing sajroning warsa kiye, 
marma ingsun amiminta, 
ing sakawasanira, 
mangka saraneng pamurut, 
murweng rarasing pamurtya. 
 
Duk miyarsa sang palinggih, 
martrenyuh sotaning kang tyas, 
nahen narawayaning loh, 
wekasan matur manembah, 
pun patik datan nyana, 
lamun makaten pukulun, 
ing karsanta saha garwa. 
Raosing tyas ulun gusti, 
lwir tiyang angemut gula, 
ngeca-eca sadangune, 
tan wrin sirnaning sarkara, 
dahat miduhung ing tyas, 
yayah kacuwan inglulut, 
tan antuk kuswalalita. 
 
Sarehning karsanta gusti, 
wus pinasthi ing wardaya, 
mring niskala panunggale, 
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suksmana wekas sanitya, 
tan lyan mung pangestunta, 
tumrah mudhari geng wuyung, 
gambuhing prana pranawa. 
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