
1 

 

LINGUISTIK DAN MISTIK 

DALAM RAJAH DASA BAYU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I GDE NALA ANTARA 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI SASTRA BALI 

FAKULTAS SASTRA DAN BUDAYA 

UNIVERSITAS UDAYANA 

DENPASAR 

2016 



2 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur dipanjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang 

Mahaesa, karena atas rahmat-Nya karya tulis yang berjudul “Linguistik dan Mistik dalam 

Rajah Dasa Bayu ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak 

terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan karya tulis 

ini. 

Karya tulis ini sudah tentu sangat jauh dikatakan sempurna. Untuk itu segala masukan 

dan kritik dari pembaca yang budiman demi penyempurnaannya sangat diharapkan. Semoga 

karya tulis ini ada manfaatnya. 

       Denpasar, April 2016 

       Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

DAFTAR ISI 

 

KATA PENGANTAR ……………………………………………………..  i 

DAFTAR ISI ……………………………………………………………….  ii 

BAB I  PENDAHULUAN …………………………………………………  1 

BAB II  LINGUISTIK DAN MISTIK DALAM RAJAH DASA BAYU …  2 

2.1 Rajah Sebagai Bagian Rekonstruksi Budaya Bendawi Proto  

      Austronesia dan Kearifan Adaptasi Kebudayaan Bali ……………….… 2 

2.2 Sekilas Sejarah Aksara Bali; Mitos dan Realitas ………………………. 5 

2.3 Rajah Dasa Bayu dalam Aksara Bali ……………………………….….. 14 

2.4 Aspek Linguistik dalam Rajah Dasa Bayu …………………………..…. 24 

2.5 Aspek Mistik dalam Rajah Dasa Bayu …………………………………. 24 

BAB III KESIMPULAN …………………………………………………… 30 

DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………. 31 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

Skriptografi secara definitif dapat diartikan sebagai pengkajian yang berkaitan dengan 

tulisan atau tulisan tentang tulisan. Ratna (2005: 131) membagi wilayah pengkajian 

skriptografi menjadi dua yaitu skriptografi makro dan mikro. Skriptografi makro mengkaji 

sejarah perkembangan huruf dan penyebarannya secara evolusionis. Sementara itu, 

skriptografi mikro mengkaji berbagai jenis huruf yang telah diadaptasikan dalam berbagai 

kebudayaan tertentu, implikasinya terhadap masyarakat yang bersangkutan, aksara sebagai 

representasi kebudayaan-kebudayaan lokal, dan aksara sebagai kualitas multikultural. 

Mengacu pada pandangan di atas, tulisan ini melihat aksara Bali dalam konteks 

skriptografi mikro dan makro. Secara makro, pengkajian difokuskan pada sejarah 

perkembangan aksara Bali baik berdasarkan mitologi-mitologi yang tersebar dalam 

kehidupan masyarakat Bali maupun bukti-bukti arkeologis. Secara mikro, aksara Bali akan 

dilihat dalam hubungannya dengan kearifan budaya bendawi masyarakat Austronesia (yakni 

rajah) yang telah diadaptasi dalam kehidupan masyarakat Bali dengan pelbagai fungsinya. 

Fungsi itu dapat dipilah menjadi dua yakni fungsi secara sakala‘yang kasat mata’ dan niskala 

‘tak kasat mata’. Secara sakala, fungsi aksara Bali akan menunjukkan peranannya terutama 

dalam aspek linguistik. Dalam konteks linguistik, peranan aksara Bali berkaitan dengan 

sarana inskripsi. Sedangkan fungsi aksara Bali secara niskalaakan menunjukkan peranannya 

secara mistik : aksara sebagai sarana menghubungkan diri dengan Tuhan.  
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BAB II 
LINGUISTIK DAN MISTIK  

DALAM RAJAH DASA BAYU 

 

2.1 Rajah sebagai Bagian Rekonstruksi Budaya Bendawi Proto Austronesia dan     

Kearifan Adaptasi Kebudayaan Bali 

Masyarakat Bali secara genetika diidentifikasi sebagai keturunan masyarakat 

Austronesia. Sebagai keturunan masyarakat Austronesia, bahasa-bahasa di wilayah nusantara 

sebagian besar dikelompokkan dalam bahasa Austronesia. Relasi historis bahasa Bali dengan 

bahasa Austronesia berpangkal pada kajian linguistik diakronis. Pengkajian linguistik 

diakronis yang memfokuskan analisisnya pada aspek sejarah bahasa-bahasa di nusantara, 

menetapkan keanekaragaman bahasa di wilayah ini dalam rumpun Austronesia (Dempwolf, 

1934: 38). Rumpun bahasa Austronesia merupakan salah satu keluarga bahasa tua yang 

penuturnya diasumsikan berasal dari daerah Taiwan, kendati masih terdapat perbedaan di 

antara para ahli mengenai lokasi (home land) bahasa Proto-Austronesia tersebut. Kern 

(1889/1917) misalnya, mengatakan bahwa kawasan pantai Vietnam merupakan lokasi bahasa 

Proto-Austronesia. Sementara itu, Haudricourt menduga bahasa Proto-Austronesia berlokasi 

di kawasan panti Hainan dan Taiwan. Sedangkan, Benedict (1975) mengaitkan bahasa 

Austronesia dengan bahasa Thai dan Kadai di Cina Bagian Selatan melalui bahasa Taiwan. 

Namun demikian, Bellwood (2000: 152) dengan bukti-bukti arkeologis ditunjang pendekatan 

linguistik yang dilakukan oleh Blust (1982), meyakini bahwa lokasi bahasa Austronesia 

berada di kawasan barat garis Huxley yakni di Taiwan atau Daratan Sunda1.  

                                                        
1 Bellwood menyatakan bahwa pulau Taiwan merupakan pulau yang diasumsikan sebagai lokasi bahasa Proto-
Austronesia. Simpulan ini semakin banyak didukung oleh penekun studi historis bahasa seperti Dahl (1973), 
Shutler dan Marck (1975), Foley (1980), Harvey (1982), Reid (1985), serta pakar yang lainnya.Di wilayah 
tersebut, bahasa Austronesia awal terbentuk dan mengalami pemisahan pertama dari bahasa Proto Austronesia. 
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Bellwood (2000: 153) membagi rumpun bahasa Austronesia dalam dua subkelompok, yaitu 

Formosa dan Melayu-Polinesia. Bahasa Formosa berlokasi di wilayah Taiwan2. Sementara 

itu, bahasa Melayu-Polinesia mencakup semua bahasa Austronesia yang tidak berlokasi di 

Taiwan, karena telah bermigrasi ke pelbagai wilayah lainnya. Secara kronologis, Bellwood 

(2000: 153) lebih lanjut menguraikan ekspansi penutur bahasa Austronesia Awal dan Proto 

Austronesia yang berlokasi di Taiwan menyebar secara bertahap. Pertama-tama, cikal bakal 

subkelompok Melayu-Polinesia yang berasal dari daerah Taiwan bergerak relatif terpisah 

(bahkan mungkin benar-benar terpisah) ke Filipina, melalui Luzon dengan meninggalkan 

para penutur bahasa-bahasa Formosa yang lain di tempat asalnya. Mereka kemudian bergerak 

ke arah selatan melewati Filipina menuju wilayah barat dengan memasuki Borneo dan 

Sulawesi, menuju wilayah Jawa, Sumatra, Malaysia, dan Vietnam. Di kawasan tersebut 

terdapat bahasa Melayu Polinesia Barat yang juga terdiri atas beberapa subkelompok. Migrasi 

lainnya, bergerak ke arah timur dan selatan memasuki Maluku dan kepulauan Sunda Kecil 

yang memunculkan bahasa Melayu Polinesia Timur-Tengah. Persebaran berikutnya, 

berimplikasi pada pemisahan antara bahasa Melayu Polinesia Tengah dengan Melayu 

Polinesia Timur. Yang disebutkan terakhir menyebar dengan cepat melalui Halmahera dan 

kepulauan Bismarck ke Oceana (Bellwood, 2000: 153).  

Salah satu bukti yang dapat dijadikan pilar penyangga keterwarisan unsur-unsur 

bahasa dan budaya Austronesia telah direkonstruksi oleh Blust (1976). Blust mengidentifikasi 

beberapa sebutan untuk budaya bendawi keterwarisan budaya Austronesia Awal pada bahasa-

bahasa lainnya yang sekaligus mencerminkan eksistensi budaya tersebut. Sebutan untuk 

budaya bendawi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

                                                                                                                                                                            
Tempat asal yang sebenarnya bagi leluhur orang Austronesia sebelum tahap awal, kemungkinan besar berasal 
dari daratan Cina bagian selatan (Bellwood, 2000:158). 
 
2Kebanyakan populasi asli Formosa kini bertahan di pedalaman dan telah berakulturasi dengan populasi Cina 
yang dominan. 
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Kelompok Budaya 

Bendawi 

Kode  

Rekonstruksi 

Terminologi 

Rumah dan isinya 

 

 

 

 

 

Alat-alat, 

perkakas,senjata 

 

 

 

 

 

Seni dan kerajinan 

 

 

 

 

 

Perhiasan  

 

Makanan dan 

minuman 

UBT 

BT 

 

 

 

 

UBT 

 

BT 

 

 

 

 

UBT 

UB  

 

BT 

 

 

UB 

 

UB 

BT 

Rumah atau kediaman keluarga 

Kasau, reng, atap daun-daunan, tiang rumah, rak 

penyimpanan di atas tungku, tangga gelondong kayu 

yang ditakik, tungku, bangunan umum. 

 

 

Busur melontarkan anak panah, tali/kawat 

 

Barang lembek dan lembut, sisir, terompet kerang, 

kuali, paku, bantal/sandaran kepala dari kayu, kayu 

untuk menggali, titian bamboo atau tombak-tombal 

lubang perangkap, obor, potongan kayu/serutan 

 

Jarum 

Perkakas tenun (hanya orang Melayu Polinesia 

Barat) 

Menganyam, menenun, menarik, mengasah, 

menjahit 

 

Tato atau rajah 

 

Mabuk (kata sifat) 

Kapur untuk menyirih dan buah pinang 
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Perburuan dan 

Pemancingan 

 

 

Kano 

 

 

 

 

 

 

UB 

BT 

 

 

UB 

 

Berburu dan pergi berburu 

Umpan, bubu, dari bamboo untuk ikan, jenis jala, 

kail, jaring, tuba, getah penangkap burung, penjerat 

 

Kano/perahu 

 

 

2.2 Sekilas Sejarah Aksara Bali; Mitos dan Realitas   

Aksara diciptakan oleh manusia seiring perkembangan kebudayaan dan peradabannya 

(cultural and civilitations). Sebelum aksara ditemukan, aspek-aspek kehidupan manusia 

disampaikan dan ditransmisikan secara lisan. Kelisanan dalam hal ini mengemban peranan 

yang sangat penting dalam mendokumentasikan endapan ide atau pemikiran, peristiwa 

maupun kejadian-kejadian penting dalam hidup manusia.Tradisi lisan dengan segenap 

kelebihannya dalam mendokumentasikan pemikiran manusia, juga memiliki keterbatasan 

tertentu. Keterbatasan ini berkaitan erat dengan daya ingat dan perbedaan trafsir yang tinggi 

dari setiap subjek. Dalam konteks itulah aksara muncul sebagai media dokumentasi dalam 

bentuk tulisan yang dapat mengawetkan pikiran manusia dalam jangka waktu yang lebih 

lama. Aksara sendiri secara etimologis berasal dari akar kata bahasa Sansekerta yaitu a 

‘tidak’ dan ksara ‘yang termusnahkan’. Jadi, aksara di samping berarti huruf, dalam dimensi 
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yang lainnya aksara berarti ‘tak termusnahkan/langgeng’ terutama dalam 

mendokumentasikan pemikiran manusia. 

Terkait dengan peradaban manusia, Ratna (2005: 135) menyatakan aksara menandai 

dimulainya peradaban manusia yang paling tinggi, sebab (a) aksara memiliki kemampuan 

yang tidak terbatas untuk memindahkan akal dan pikiran manusia ke dalam bentuk lambang, 

(b) melalui aksara manusia dapat berkomunikasi secara sempurna dalam pengertian tidak 

perlu melalui tatap muka, tidak memerlukan komunikasi secara langsung, dan dengan 

sendirinya tidak terikat ruang dan waktu, (c) aksara dapat mewariskan peradaban manusia 

pada generasi berikutnya, (d) untuk menyebarluaskannya aksara dapat ditranskripsikan 

(dialihaksarakan), dan (e) aksara sangat mudah disesuaikan dengan teknologi. Dengan 

demikian, maka aksara Bali merupakan salah satu representasi peradaban yang telah mampu 

dicapai masyarakat Bali (Suastika, 2005: iii). Tanpa aksara Bali, seluruh esensi khazanah 

kultural yang mampu diciptakan manusia Bali di masa lampau akan hilang dan lenyap 

dimakan waktu. 

Tidak mudah mengetahui asal mula penyebaran, dan perkembangan suatu aksara yang 

sudah berumur ribuan tahun. Bukti-bukti serta penemuan arkeologis sampai saat ini menjadi 

tumpuan utama untuk mengetahui eksistensi aksara-aksara di dunia, selain berbagai mitos 

yang berkembang di masyarakat. Bukti arkeologis merupakan wahana untuk melacak 

eksistensi aksara melalui peninggalan masa lampau yang berupa prasasti-prarasti baik yang 

ditatah di atas batu, tembaga, maupun yang tersurat dalam lontar. Sementara itu, melalui 

mitos dapat diketahui pola pikir (mind sett) suatu masyarakat dalam memahami realitas.  

Mitos dan ilmu pengetahuan memegang peranan penting dalam memahami hakikat 

manusia, hidup, dan kehidupannya. Menurut Hardiman (2003: 172) Mitos dan logos (ilmu 

pengetahuan) adalah momen-momen dalam pengetahuan manusia mengenai kenyataan. 
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Keduanya sama-sama menyusun skema kenyataan agar dapat dimengerti secara teratur oleh 

masyarakat. Mitos dan logos merupakan dua hal yang sebenarnya memiliki musuh bersama, 

yaitu khaos atau kekacauan. Manusia tidak tahan hidup dalam dunia yang tidak mampu 

memberikan jawaban atas fenomenakehidupan dan realitas yang dihadapinya. Sehingga, 

mitos dinyatakan saudara kandung dari logos yang menyelamatkan manusia dari khaos dan 

menuju peradaban yang lebih maju.  

Berkaitan dengan aksara, sesungguhnya masyarakat pada masa praaksara sampai saat 

ini masih meyakini eksistensi aksara di muka bumi ini memiliki pertalian yang kuat dengan 

mitos-mitos. Menurut Pei (1960: 72-80 dalam Ratna, 2005: 146) banyak masyarakat yang 

meyakini bahwa sistem aksara yang diwarisi kini oleh bangsa-bangsa di dunia diciptakan 

oleh para dewa. Masyarakat Sumeria meyakini bahwa tulisannya diturunkan oleh Dewa 

Nebo, yaitu dewa yang menguasai nasib manusia. Begitu pula masyarakat suku Maya 

percaya bahwa tulisan yang diwarisinya diturunkan oleh Dewa Itzamna. Sementara itu, 

tulisan prasejarah Jepang yang disebut Kami no-moji secara etimologis berarti 'aksara dewa'. 

Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa kemunculan aksaranya berkaitan dengan 

kekuatan-kekuatan di luar kemampuan manusia.  

Huruf Dewanegari yang dipergunakan menuliskan bahasa Sanskerta pun berarti 

‘tempat para dewa’. Penduduk India meyakini bahwa Ganesha (dewa kebijaksanaan yang 

berwujud gajah) adalah pencipta aksara. Diceritakan bahwa ia mematahkan sebuah taringnya 

untuk digunakan sebagai alat menulis kitab suci Weda, yang akan diturunkan pada generasi-

generasi berikutnya di samping secara lisan. Maka dari itulah sampai saat ini dalam 

masyarakat Hindu di Bali, dewa Ganesha dipuja sebagai dewa ilmu pengetahuan selain Dewi 

Saraswati. Di sisi lain, dalam Cambrigde Self Hindhi Teacher dinyatakan bahwa huruf 

Sanskerta berasal dari gendangnya Dewa Siwa. Pada saat Dewa Siwa menari beliau 

mengeluarkan suara (14 Kata) di antaranya aiun, rlrk, aoun, aiauk, warat, lan, namnanam, 
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jabn, gada, adas, kapacha, kopi kasasar. Transformasi bunyi inilah yang menjadi embrio 

terciptanya aksara Dewanegari (Bhatnagar, 1985: 1 dalam Majalah Taksu, 2011: 3). 

Masyarakat Mesir juga meyakini bahwa aksaranya memiliki keterkaitan dengan Dewa Thoth. 

Dewa inilah yang menciptakan tulisan untuk Raja Thamus (Kridalaksana, 2005: 67). Ada 

sedikit perbedaan dengan keyakinan masyarakat Sumeria, Maya, Jepang, India, dan Mesir. 

Dalam masyarakat Cina beredar legenda yang mengatakan tulisan diciptakan oleh manusia. 

Dalam artian bukan diciptakan oleh dewa atau makhluk lainnya. Manusia yang dimaksud 

bernama Cang Jie, yang bukan sembarang manusia melainkan pejabat kaisar. Ada juga yang 

berpendapat bahwa ia adalah seorang kaisar yang hidup sekitar dua abad sebelum Masehi. 

Masyarakat Cina juga berkeyakinan bahwa seorang kaisar adalah utusan dewa. Jadi, sebagian 

besar anggapan masyarakat pada zaman kuno ini tidak jauh berbeda.  

Di Indonesia sendiri khususnya di Jawa dan Bali juga memiliki mitologi yang hampir 

serupa dengan mitologi aksara yang berkembang di daerah-daerah lainnya di dunia.Mitos 

untuk menelusuri eksistensi aksara Bali dan Jawa diidentikkan dengan cerita Aji Saka. Mitos 

yang bercerita mengenai heroisme Aji Saka melawan Prabhu Dewata Cengkar ini diyakini 

oleh masyarakat sebagai cikal bakal aksara Jawa dan Bali. Duija (2008 : 56-58) mengatakan 

cerita Aji Saka sebagai sebuah penanda dimulainya tonggak masa keberaksaraan masyarakat 

Jawa dan Bali. Cerita kedatangan Prabhu Aji Saka ke tanah Jawa merupakan representasi 

bentuk pengaruh budaya India, dengan tradisi tulisnya untuk membuka babak baru bagi 

penduduk tanah Jawa. Disinilah penduduk Jawa mulai membuka lembaran baru zaman 

keberaksaraan dan berangsur-angsur berubah dari pemikiran primitif. Meskipun pengaruh 

budaya tersebut sesungguhnya sudah lama terjadi, tetapi mungkin dengan tujuan yang 

berbeda. 
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Ekspansi India atas keberaksaraan dalam sejarah kebudayaan Indonesia telah 

dibuktikan dengan ditemukannya aksara Pallawa di Kutai Kalimantan Timur. Penemuan ini 

sebagai salah satu bentuk sejarah keberaksaraan pada masa awal pengaruh pengaruh India. 

Terdapat kesearahan jika diperhatikan secara logis antara mitos Aji Saka dengan realitas 

penemuan arkeologis. Para ahli menyimpulkan bahwa aksara Pallawa yang terdapat dalam 

prasasti Kutai tersebut memiliki kesamaan dengan yang di India Selatan. Apabila dikaitkan 

dengan cerita Aji Saka, nampaknya cukup logis jika aksara-aksara yang berkembang di 

Indonesia berasal dari India.  

Dapat dimaklumi hal ini terjadi, karena masyarakat pada masa pra aksara belum bisa 

menuliskan pemikirannya dalam bentuk tulisan. Maka, ada kebiasaan dari leluhur bangsa 

Indonesia untuk menciptakan tradisi lisan (seperti mitos dan legenda Loro Jonggrang) agar 

suatu peristiwa dapat tetap terjaga dan hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, 

sesungguhnya mitos Aji Saka telah memberikan kesadaran pada umat manusia betapa 

pentingnya perjalanan aksara dalam rangka memberikan pencerahan hidup manusia menuju 

masa depan yang gemilang (Duija, 2008: 56).  

Di samping mitologi Aji Saka, terdapat sebuah teks yang berjudul Prama Tatwa 

Suksma (Rawi, 1958: 16-20) sebagai sumber rujukan untuk menelusuri makna dan asal usul 

aksara secara filosofis. Menurut sumber tersebut, aksara Bali berasal dari hasil tapa, brata, 

yoga dansamadhiSang Hyang Reka Sandi yang menciptakan Sang Hyang Eka Jala Resi. Dari 

tapa tersebut kemudian lahirlah dua bersaudara yaitu Sang Hyang Katu dan Sang Hyang 

Rawu. Sang Hyang Rawu menciptakan Kala-Kali dan Buta Dengen. Sementara itu,   Sang 

Hyang Katu menciptakan Dewa-Dewi yang utama, dan juga aksara Bali yang di antaranya 

aksara wreastra, swalalita, dan modre. Menurut Granoka (1998: 5) cerita ini memberikan 

gambaran betapa pentingnya peranan aksara Bali dalam peningkatan kualitas hidup; baik 

spiritualitas dan intelektualitas, dalam rentangan waktu yang teramat panjang. Manusia dalam 
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perjalanannya menuju Tuhan, berada di persimpangan jalan, pembebasan atau 

ketergantungan.  

Jalan pembebesan melalui cerita ini sesungguhnya merupakan proses pendakian 

spiritualitas manusia di bawah penerangan sinar suci dewa-dewi. Pembebasan menuju 

pencerahan maknawi melalui lambang-lambang keberaksaraan (aksara Bali : wreastra, 

swalalita, dan modre) yang tercipta atau terkondisikan melalui daya kreatif "moyang" yang 

disebutnya Sandi Reka sebagai leluhur Sang Hyang Katu. Sementara itu,   belenggu 

ketergantungan itu ada pada jalur kegelapan yang penuh dengan friksi gelombang 

"kematian". Para bhuta Kala yang diciptakan Sang Hyang Rawu senantiasa siap menggoda 

manusia untuk memasuki lembah kenistaan. Bayang-bayang kegelapan dan menyesatkan itu 

selalu ada dalam kehidupan manusia untuk menariknya, bagi yang tidak siap dengan jalan 

yang ditunjuk Tuhan. Berikut ini adalah kutipan teks geguritan Prama Tatwa Suksma, pupuh 

sinom wayah. 

Wenten Sang Hyang Eka Jala Resya, twi mayoga ngastiti, raris mijil dwi Sang Hyang, Sang 

Hyaang Rawu miwah Ketu, Sang Hyang Rawu mangadakang, Kala-Kali, sakwehing bhuta 

dengen. Sang Hyang Ketu mangadakang, sarwa dewa-dewi luih, muang aksara miwah saha, 

wreastra maka panyungu, hana caraka gata mangaba, dahat luih, sawala pada jayanya.  

Artinya:  

Ada Sang Hyang Eka Jala Resi, beliau beryoga dan memohon, lalu munculah dua Sang 

Hyang, yaitu Sang Hyang Rawu dan Sang Hyang Ketu, Sang Hyang Rawu menciptakan para 

Kala dan Raksasa, semua Bhuta Dengen. Sang Hyang Ketu menciptakan, semua dewa-dewi 

yang utama, dan juga aksara, aksara wresastra yang pertama, hana caraka gata mangaba, 

sangat  utama, dan pada jayanya. 
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Mitologi memang dapat dijadikan salah satu dasar untuk mengetahui  sejarah aksara-

aksara di dunia. Akan tetapi, hal ini bukanlah jalan satu-satunya yang dapat ditempuh untuk 

memetakan keberadaanaksara. Peninggalan arkeologis juga dapat dijadikan salah satu sumber 

yang terpercaya dalam menelusuri jejak-jejak perkembangan aksara sebagai bagian dari 

peradaban dunia. Menurut peninggalan arkeologis yang berhasil ditemukan, terungkap bahwa 

ada tiga daerah peradaban dunia yang berkaitan dengan aksara. Menurut Kridalaksana (2005: 

82) ada tiga daerah perkembangan aksara di antaranya yaitu lembah sungai Nil, dua lembah 

di Mesopotamia (Sungai Eufrat dan Tigris), dan lembah sungai Kuning di Cina. Di 

Mesopotamia hidup orang Sumeria dengan aksara Pakunya. Di sisi lain, Lembah Sungai Nil 

di huni oleh orang Mesir dengan aksara Hieroglifnya. Sementara itu, di lembah Sungai 

Kuning hidup orang-orang dari suku Han dengan aksara Han.    

Aksara Paku yang berasal dari daerah Mesopotamia tepatnya di lembah Sungai Tigris 

dan Eufrat ini diduga merupakan aksara tertua di dunia. Pada awalnya aksara ini berbentuk 

gambar (piktogram), kemudian berubah seperti paku. Aksara Paku digunakan sebagai wahana 

tulis oleh penduduk Sumeria. Aksara Paku pada zamannya memiliki peranan dalam hal 

mencatatkan dokumen-dokumen penting seperti jual beli, kontrak, sensus, pajak, kegiatan 

birokrasi, pemerintahan dan yang lainnya. Disisi lain, aksara Hieroglif diperkirakan 

merupakan keturunan dari aksara Paku. Hal ini disebabkkan karena kemudian di Mesir juga 

berkembang aksara yang silabis.  

Aksara Hieroglif kemudian menjadi sumber kelahiran aksara Semit Kuna yang 

memiliki dua cabang yaitu Semit Utara dan Semit Selatan. Salah satu cabang dari aksara 

Semit Utara adalah aksara Fenesia yang digunakan bangsa Fenesia di wilayah pantai Timur 

Laut Tengah (sekarang Libanon). Aksara Fenesia menurunkan aksara Yunani yang 

mempengaruhi timbulnya aksara Latin. Aksara Yunani kemudian diserap oleh bangsa 

Romawi yang menghasilkan aksara Latin yang sifatnya alfabetis. Disamping aksara Fenesia 



15 
 

yang menurunkan aksara Yunani, cabang lain dari aksara Semit Utara adalah aksara Aramea 

yang menurunkan aksara Brahmi sebagai sumber dari berkembangnya aksara Pallawa dan 

Dewanegari. Kedua aksara inilah yang berkembang di Indonesia (Kridalaksana, 2005: 72).  

Keberadaan aksara Bali yang kini diwarisi oleh masyarakat Bali sebagai bagian dari 

khazanah budaya nasional sesungguhnya menapaki perjalanan yang cukup panjang. Sejarah 

aksara Bali tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan aksara Dewanegari dan Pallawa di 

atas. Dalam kitab Svara Vyanjana (Vira : 1956), disebutkan bahwa di India pertama kali 

dikenal aksara Karosti. Dari aksara ini kemudian berkembang menjadi aksara Brahmi. Aksara 

Brahmi yang menurunkan aksara Dewanegari dan Pallawa. Aksara Dewanegari dipergunakan 

di India Utara untuk menuliskan bahasa Sanskerta. Sementara itu, aksara Pallawa 

dipergunakan di India Selatan untuk menuliskan bahasa Pallawa. Di India aksara Dewanegari 

dipergunakan dalam bahasa yang berbeda-beda selain bahasa Sanskerta, di antaranya dalam 

bahasa Apabhramsa, Marathi, Nepali, Pali, Prakrit, dan bahasa kebangsaan India yaitu bahasa 

Hindhi. 

Aksara Dewanegari dan Pallawa masuk ke Indonesia melalui berbagai cara yaitu 

dengan kegiatan perdagangan, politik koloni, serta melalui bidang agama dan kebudayaan. 

Pengaruh kedua aksara ini sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Budha di 

Nusantara. Menurut Poerbatjaraka (dalam Suasta, 2002: 8), aksara Dewanegari dan Pallawa 

di Indonesia tidak sepenuhnya diadopsi. Melainkan dibentuk kembali sesuai dengan rasa 

pekerti masyarakat nusantara pada saat itu. Proses penyebaran agama Hindhu dan Buddha 

yang cukup pesat di nusantara juga menjadi indikator penyebab semakin meluasnya spektrum 

dan ruang lingkup pemakaian aksara ini di daerah-daerah. Berkembangnya kerajaan-kerajaan 

ini turut memberikan iklim yang baik bagi perkembangan aksara Dewanegari dan Pallawa 

yang sudah ditransformasikan ke dalam bentuk yang baru tersebut, sehingga di Indonesia 

sendiri muncul aksara Nusantara Kuno atau Kawi.  
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Beberapa bukti penyebaran kedua aksara ini di Indonesia adalah dengan 

ditemukannya Yupa di kerajaan Kutai, Kalimantan Timur dan  batu bertulis Pajajaran 

Tarumanegara di Jawa Barat dari raja Mulawarman dan Purnawarman. Dilihat dari perspektif 

keturunannya, aksara Kawi atau aksara Nusantara Kuno dan Dewanegari atau India memang 

memiliki hubungan yang sangat dekat sehingga bisa disebut bersaudara. Keduanya memiliki 

leluhur yang diperkirakan sama yaitu aksara Brahmi yang dipergunakan di daerah Asoka 

India. Sehingga, pada akhirnya berubah menjadi aksara-aksara daerah yang kini diwarisi di 

Indonesia seperti aksara Jawa, Bali, Sunda, Bugis, Makasar dan beberapa daerah lainnya.  

Berdasarkan peninggalan yang ditemukan, aksara tertua yang ditemukan di pulau Bali 

berasal dari abad ke VIII, yaitu berupa aksara Pranegari atau Siddhamatrka yang digunakan 

menuliskan Ye Te mantra agama Buddha (Buddha Tataghata). Mantra-mantra itu 

menggunakan bahasa Sanskerta dan dicapkan pada tablet-tablet tanah liat, yang isinya 

mengenai hukum karma pala dan cara menghapusnya. Penemuan tersebut tepatnya di Pura 

Penataran Sasih, Pejeng Gianyar. Selain itu, aksara yang sama juga ditemukan di pura 

Blanjong Sanur, Denpasar yang berangka tahun 914 Masehi (835 Saka) berupa tugu 

peringatan Kerajaan Sri Kesari Warmadewa. Tugu batu ini sebagian ditulis mempergunakan 

aksara Dewanegari dengan bahasa Bali Kuna. Sementara itu, sebagian lagi ditulis 

mempergunakan aksara Bali dengan bahasa Sanskerta.  

Menurut Ginarsa (dalam Tinggen 1996: 5) selanjutnya aksara Siddhamatrka (pra 

Dewanegari) ini tidak berkembang lagi. Yang berkembang hanya aksara Bali yang berasal 

dari gubahan-gubahan aksara Pallawa seperti yang terdapat di Pura Sakenan, Manukaya, 

Gianyar. Tugu ini menguraikan menguraikan tentang pembuatan sebuah kolam yang kini 

bernama Tirta Empul di Tampaksiring. Kolam ini dibangun pada bulan purnama tanggal 7 

Oktober 960 oleh raja Sri Indrajaya Singha Warmadewa (Suasta, 2002: 10; Ginarsa, 1980: 4). 

Kata perkembangan yang dimaksud bukanlah perkembangan aksara Pallawa secara murni, 
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tetapi juga mendapatkan pengaruh dari aksara yang juga berkembang pada saat itu yaitu 

aksara Dewanegari. Buktinya ditemukan di Pura Kehen (Bangli), di Pura Bale Agung 

Sembiran (Singaraja), dan di daerah Srokadan.  

Penyebutan pada kedua tempat terakhir dapat disimpulkan sebagai aksara Pallawa 

Muda. Hal ini membuktikan bahwa pada masa Bali Kuna seperti yang terdapat dalam 

prasasti-prasasti, belumlah mempergunakan aksara Bali yang diwarisi sekarang ini. Pada 

masa Bali Kuna aksara yang dipergunakan untuk menulis prasasti-prasasti itu adalah aksara 

yang diidentifikasi sebagai aksara Pallawa Muda. Dari aksara Pallawa Muda ini kemudian 

berubah menjadi huruf persegi empat pra-Kediri. Setelah itu, barulah menjadi aksara Bali 

yang di warisi sampai saat ini oleh masyarakat Bali. Bentuk aksara Bali yang bulat atau di 

Bali sering disebut ngewindu 'bulat', ngetumbah 'bulat menyerupai ketumbar', mematan 

titiran (bulatnya menyerupai mata burung titiran) merupakan bukti nyata pengaruh aksara 

Pallawa. Disamping juga pengaruh aksara Dewanegari yang terbukti dari bentuk aksara a 

kara dan sa sapa. Tetapi semuanya tidak diserap begitu saja tetapi diubah sesuai dengan 

karakter dan estetika masyarakat Bali. 

 

2.3 Rajah dan Rajah Dasa Bayu dalam Aksara Bali 

Pandangan masyarakat modern tentu saja menempatkan aksara sebagai alat inksripsi 

pikiran atau perasaan. Maka dari itu, aksara disebut sebagai wahana yang dapat 

mengabadikan tidak hanya pikiran dan perasaan penulisnya, tetapi di dalamnya sekaligus 

terkandung nilai-nilai dan kebijakan-kebijakan. Justru dengan diciptakannya aksara, nilai-

nilai tersebut dapat awet bertahan dan diwariskan hingga satu generasi ke generasi 

berikutnya. Bahasa tulis mampu melihat segala aspek kehidupan manusia baik fisik maupun 

mental spiritual. Bahasa tulis nantinya juga mampu sebagai perekam budaya masyarakatnya, 
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jika suatu saat bahasa lisannya mati (tidak dipakai lagi). Tulisan merupakan alat pangawet 

bahasa lisan (Antara, 2005: 180). Karena dapat menembus batas ruang dan waktu serta lintas 

generasi. Sebagian yang tidak tercatat, akan dan telah hilang termakan waktu bersama 

generasi yang berusaha mempertahankan keagungan itu melalui tradisi lisan.   

Kebijakan-kebijakan tersebut bukan hanya menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan 

euforia keseharian masyarakat saja, tetapi juga untuk berhubungan dengan alam transeden 

yang tidak mampu dijamahnya. Ketika itu terjadi, maka ada upaya manusia untuk 

menggunakan aksara sebagai sarana penguhubungnya. Tuntutan inilah yang sesungguhnya 

menyebabkan dalam kehidupan masyarakat Bali, aksara bukan saja sebagai alat inksripsi 

tetapi juga berhubungan erat dengan dunia spiritual. Aksara Bali menjadi multi fungsional, 

tidak hanya alat untuk menuliskan pikiran, perasaan, cerita-cerita rakyat, perjanjian, dan 

susastra. Akan tetapi juga menjadi lambang-lambang atau niasa kekuatan para dewa, status, 

senjata, organ tubuh manusia, cara menyembuhkan penyakit dan yang lainnya. Faktor-faktor 

inilah yang menyebabkan aksara yang disebut makuta mandita ini bukan hanya berfungsi 

sebagai media komunikasi tulis biasa, maka dengan sendirinya ia disebut pula sebagai aksara 

suci dan sakti karena diyakini dapat mengantarkan kekuatan gaib dan spiritual.  

Aksara Bali dengan demikian tidak hanya sebagai lambang untuk menuliskan sesuatu, 

tetapi juga dikembangkan menjadi bunyi (sabda) yang diyakini mampu menimbulkan dan 

mengantarkan kekuatan-kekuatan mistik, gaib dan spiritual di luar batas kemampuan 

manusia. Tentu hal ini pula yang secara sadar dan mendasar telah dipahami serta dihayati 

oleh para leluhur masyarakat Bali. Sehingga kemudian, para ahli membedakan aksara Bali 

berdasarkan bentuk dan fungsinya menjadi aksara biasa dan aksara suci. Simpen misalnya 

(1979) membedakan aksara Bali berdasarkan fungsinya menjadi tiga yaitu (1) wreastra; (2) 

swalalita; (3) modre. Untuk selanjutnya, Bagus (1980: 9), secara jelas memasukkan aksara 
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wreastra dan swalalita ke dalam aksara biasa. Serta aksara modre dan wijaksara ke dalam 

aksara suci.  

Aksara biasa terdiri atas aksara wresastra dan swalalita. Sementara itu,   aksara suci 

terdiri dari aksara wijaksara/bijaksara dan aksara modre. Disebut sebagai 'aksara biasa' 

karena berfungsi untuk menuliskan masalah-masalah yang berkaitan dengan keseharian 

masyarakat Bali seperti di antaranya menulis urak, pipil, dan yang lainnya. Sementara itu,  , 

dikatakan 'aksara suci' disebabkan karena lebih banyak difungsikan untuk hal-hal yang 

berkaitan dengan bidang keagamaan. Bagi masyarakat Bali, aksara ini diyakini mempunyai 

kekuatan gaib atau religius untuk menyucikan atau membersihkan sesuatu. Aksara suci pada 

umumnya difungsikan sebagai sarana dalam upacara agama atau dalam pengobatan (Nala, 

2005: 27).   

Pembagian aksara biasa dengan aksara suci ini sejatinya merefleksikan hubungan 

yang tarik menarik antara ranah profan dan sakral. Pembagian demikian, masih bisa dengan 

jelas dilihat dalam pembagian arsitektur pura, misalnya dengan membaginya menjadi tri 

mandala (tiga area). Begitu pula dalam seni tari, pembagian sakral dan profan tampak sekali 

dalam usaha untuk membedakan tari wali dengan yang bukan tari wali. Jika dikaitkan 

dengan konteks pembagian aksara Bali, dikotomi pembagian aksara biasa dan aksara suci 

seperti di atas, pada kenyataannya tidaklah memisahkan aksara Bali secara utuh.  

Antara aksara biasa dan aksara suci bukanlah aksara yang berbeda dan sama-sama 

berdiri sendiri. Akan tetapi merupakan percampuran di antara keduanya. Untuk menulis 

masalah hidup sehari-hari misalnya, tidak seutuhnya dipergunakan aksara wresastra, 

melainkan ada juga serapan aksara-aksara swalalita. Hal ini mengingat kaitan erat serapan-

serapan bahasa Jawa Kuna/Sanskerta beserta kebudayaan Hindu Jawa yang sudah sekian 

lama berakulturasi dengan kebudayaan Bali, disamping dalam hubungannya dengan pasang 
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aksara Bali. Begitu pula dalam menuliskan aksara wijaksara dan modre yang menjadi bagian 

dari aksara suci, tetap mempergunakan aksara wresastra dan swalalita. Seperti dalam 

menuliskan dasaksara ,s,  b,  t,  Á,  ÷,  n,  m ,  ]i ,  w,  y, . 

Terlepas dari pembagian di atas, berikut ini akan di uraikan mengenai pembagian 

aksara Bali berdasarkan fungsinya yang dapat dibedakan mejadi aksara biasa dengan aksara 

suci, sebagai refleksi adanya sinkritisasi inksripsi dan mistis tersebut. Aksara wresastra ini 

dipergunakan untuk menulis bidang kesusastraan, perjanjian (pasobaya), ilmu dan lain-lain 

(Bagus, 1980: 9). Adapula yang menyebut aksara wresastra ini dengan sebutan aksara 

hanacaraka karena memang di awali oleh aksara h,  n,  c,  r,  k ,  g,  t,  m,  \,  b,  s,  w,  l ,  

p,  d,  j,  y ,  Zÿ,   . Di sisi lain, ada juga yang menyebutnya dengan sebutan aksara 

wresastra astapuluh karena memang pada dasarnya aksara ini terdiri dari delapan belas 

huruf. Berbeda halnya dengan aksara Jawa, yang terdiri dari dua puluh huruf. Di dalam 

aksara wreasatra memang tidak terdapat dua aksara yaitu dha ,Œ,   (da madu/da dantia) dan 

tha ,`,  (ta talik/ta murdania), akan tetapi terdapat dalam aksara swalalita. 

Berbagai penafsiran muncul terkait dengan perbedaan jumlah aksara Bali dengan 

aksara Jawa yang dianggap memiliki leluhur sama yaitu aksara Brahmi ini. Apabila dikaitkan 

dengan ranah filsafat, mengacu kepada tatwa cerita Aji Saka. Cerita Aji Saka yang dianggap 

sebagai mitos cikal bakal kemunculan aksara Bali dan Jawa sering dijadikan acuan untuk 

mengetahui perbedaan jumlah aksara Jawa dan Bali dan pemaknaannya. Berdasarkan urutan 

aksara Bali dan aksara Jawa secara bersamaan dapat diketahui ideologi dan kearifan 

masyarakat Bali dan Jawa.  
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Ideologi dan kearifan yang dimaksud terutama bertalian dengan kesetiaan terhadap 

titah sang raja. Pada ideologi masyarakat Jawa kesetiaan itu dipertahankan hingga berujung 

pada kematian. Hal ini dapat diperhatikan dari urutan aksaranya yaitu  ,h,   n,  c,  r,  k ,  d  ,  

s,  w,  l ,  p  ,   Œ,  j ,  y,  Zÿ,  m ,  g,  b,   `,  \, hana caraka data sawala padha ja yanya maga 

bathanga (ada abdi yang membawa perintah sama-sama sakti dan keduanya mati). Sementara 

itu, kearifan masyarakat Bali dalam mempertahankan kesetiaan lebih menonjolkan pada sisi 

perjuangan dan tidak diakhiri dengan kematian.  

Hal ini dapat dilihat dari urutan aksara Bali hana caraka gata mangaba sawala pada jayanya 

(ada abdi yang setia membawa surat/perintah keduanya sama-sama sakti). Menurut Nala 

(2005: 9) secara sosiofilosofis urutan aksara Jawa dan Bali juga merepresentasikan watak 

orang Jawa dan Bali. Menurut versi Jawa, kesetiaan diakhiri dengan kematian atau gugurnya 

seseorang. Sementara itu, menurut versi Bali kesetiaan tersebut harus terus dilanjutkan 

sepanjang zaman.       

Aksara yang tergolong swalalita ini terdiri dari aksara hanacaraka ditambah aksara 

maha prana, dan aksara suara. Berdasarkan pengamatan pada jenis-jenis bentuk aksara Bali 

yang terdapat pada pustaka-pustaka tersebut ternyata yang termasuk ke dalam aksara 

swalalita adalah. Á, õ, ÷, ÷o, ú, úo, 6, ü, O, Oo, 2, 2o,  Ï,  Ïo,  k,  g,  f,  \,  c,   ôôôôÈ,  

j,  ü ,  Zÿ,  `,  ~ÿ,  y,  x,  t,  q,  d,  Œ,  n,  p,  |,  b,  v,  m,  w,  y,  r,   l, ò,  Ï,  ],  [,  s,  h,  

(Mertha, 1993: 23). Jumlah aksara swalalita ini berjumlah 47 buah (warnastu sapta catur 

yah) yang terdiri atas 33 konsonan (wyanjanakam tri tring sati) dan 14 vokal (swarcami catur 

daçah).  
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Aksara swalalita ini dapat dibagi menjadi dua yaitu aksara suara swalalita (vokal)dan 

aksara wianjana swalalita (konsonan). Aksara suara swalalita dapat di bagi lagi menjadi dua 

yaitu aksara suara hreswa (hembusan nafas pendek) dan dirgha (hembusan nafas panjang). 

Sementara itu,   aksara wianjana swalalita berdasarkan daerah atau titik artikulasinya dapat 

dibagi menjadi lima bagian yaitu kanthya, talawia, murdania, danthya, dan ostia. Sementara 

itu,   dilihat dari aksaranya terbagi menjadi enam aksara yaitu alpa prana (hembusan nafas 

kecil), maha prana (hembusan nafas besar), anusuara (suara sengau), arddha suara (semi 

vokal), usma (desis), dan wisarga (bunyi h). Aksara swalalita seperti yang telah dijelaskan di 

atas banyak ditemukan penggunaannya dalam karya sastra. Mulai dari kekawin, parwa, 

kidung, tutur, wariga, usadha, dan sebagainya.  

Aksara wresastra dan swalalita tergolong ke dalam jenis aksara biasa jika mengacu 

pada pembagian di atas. Sementara itu, jenis aksara yang kedua yaitu aksara suci terdiri dari 

aksara wijaksara dan modre. Berbeda halnya dengan aksara wreastra dan swalalita yang 

banyak difungsikan untuk menuliskan aktivitas kehidupan masyarakat maupun dalam karya-

karya susastra. Aksara wijaksara dan modre lebih banyak berfungsi sebagai sarana upacara 

maupun hal-hal yang berkaitan dengan magis atau mistik. Mungkin hanya dalam sistem 

keberaksaraan di Bali pembagian aksaranya digolongkan ke dalam aksara biasa dan aksara 

suci.  

Pembagian seperti ini tidak ditemukan dalam sistem keberaksaraan Latin maupun 

Sanskerta dan aksara-aksara lainnya. Pembagian seperti ini agaknya bertolak belakang 

dengan aksara Latin yang terbuka dan sampai saat ini mendominasi pemakaian bahasa tulis di 

seluruh dunia. Mungkin pembagian ini secara fundamental merepresentasikan aktivitas 

masyarakat Bali yang bukan hanya sekedar menjalankan rutinitas keseharian (sekala) akan 

tetapi juga aktivitas sipiritual (niskala). Maka dari itulah kemudian orang memberikan 
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sebutan yang bermacam-macam untuk jenis aksara ini, mulai dari aksara sakti, aksara 

kawisesan, dan aksara wayah (Majalah Taksu, 2011: 12).      

Sehubungan dengan itu, jika dikaitkan dengan konteks tujuh unsur kebudayaan 

universal yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat, agama pada kenyataannya memberikan 

pengaruh yang sangat besar terhadap corak kehidupan masyarakat termasuk aksara yang 

digunakannya. Agama Hindhu yang menjadi jiwa/roh kebudayaan Bali merupakan salah satu 

faktor yang menyebabkan aktivitas spiritual dengan mempergunakan aksara Bali masih tetap 

hidup khususnya aksara wijaksara dan modre. Mungkin aksara Jawa pada zaman dahulu 

ketika agama Hindhu masih kuat menjadi keyakinan masyarakat Jawa, aksara ini difungsikan 

layaknya aksara Bali di era sekarang ini. Akan tetapi faktanya, aksara Jawa kini sudah 

semakin tergeser oleh keberadaan aksara Arab teristimewa dalam ranah agama. Melalui 

aksara wijaksara dan modre, sesungguhnya dapat dilihat betapa besarnya perhatian 

masyarakat Hindhu Bali sebagai pengguna bahasa Bali memiliki pengetahuan bawah sadar 

yang demikian kuat mengenai hal-hal yang bersifat spiritual, magis, dan mistik. 

Aksara wijaksara/bijaksara secara etimologis berasal dari kata wija/bija (Sanskerta) 

yang artinya 'benih atau suku kata mistik yang merupakan bagian esensial mantra' dan aksara 

yang artinya 'huruf, suku kata; suku kata suci' (Zoetmulder dan Robson, 1982: 1432). Jadi, 

aksara wijaksara adalah bagian dari aksara suci/suku kata suci yang merupakan bagian 

esensial mantra. Sementara itu, Nala (2005: 106) menyatakan bahwa aksara wijaksara 

merupakan aksara inti (wija,bija: benih, inti) yang diyakini memiliki kekuatan kesucian, 

kekuatan magis, kekuatan magnetis, niskala, dan spiritual religius. Aksara wijaksara di Bali 

lebih dikenal dengan nama aksara bijaksara. Karena memang pada dasarnya bunyi [b] dan 

[w]terletak pada titik artikulasi yang sama yaitu bilabial atau warga ostia. Maka dari itu, 

sering dua bunyi ini ditukarkan dalam penggunaannya, seperti kata /babi/ dan /bawi/, maupun 

/bali/ dan /wali/. 
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Aksara wijaksara¸dalam realisasinya terdiri dari aksara wresastra dan swalalita yang 

ditambahkan aksara amsa atau ulu candra, kecuali aksara (ah). Aksara wijaksara terdiri dari 

ekaksaraý ,dwi aksara (ö  Á   ;¾ ), tri aksara (öû ½ ), pancaksara  n,  m,  ]i,  w,  y, panca 

Brahma (s,  b,  t, Á, ÷,)  dasaksara (s,  b,  t, Á, ÷, n,  m,  ]i,  w,  y, )catur dasaksara  (ý, 

öû½,  sº ,b̧,t,ºö,÷,nº, ½,      ]i ,  wº,  yº, dan sad dasaksara (ý  , ö  Á   ;¾ , öû ½ , sº 

,b,̧t,ºö,÷,nº, ½,  ]i ,  wº,  yº. Aksara wijaksara lebih banyak digunakan dalam bidang 

filsafat keagamaan, tutur yang merupakan penglukun dasaksara 'peringkasan sepuluh aksara' 

yang berkaitan dengan filsafat kehidupan mikrokosmos dan makrokosmos.  

Aksara modre merupakan puncak aksara Bali yang sering dipergunakan dalam hal-hal 

yang berkaitan dengan aspek keagamaan, spiritual, dan mistik. Aksara modre ini lebih 

berfungsi sebagai lambang, simbol atau niasa dibandingkan penggunaannya sebagai alat 

komunikasi literal (Nala, 2005: 28). Aksara modre adalah aksara yang ditutup dengan 

anusuara, yang sulit di baca karena memperoleh berbagai perlengkapan, busana, pengangge 

aksara. Sehingga dalam penulisannya aksara modre terkadang tidak sesuai dengan aturan 

penulisan yang disebut uger-uger pasang aksara Bali. Walaupun terkadang sulit di baca, 

bukan berarti upaya untuk menelusuri aksara modre lebih jauh menjadi terhalang. Ada 

beberapa lontar yang mendeskripsikan cara pembacaan aksara modre seperti tutur Krakah, 

Krakah Modre, Krakah Durdhakah, dan Krakah Modre Aji Griguh.  

Aksara modre adalah aksara yang sampai saat ini masih mengandung misteri. Sebagai 

sebuah simbol yang harus dimaknai, aksara modre jika dilihat dari bentuknya memang 

memiliki ciri khas jika dibandingkan dengan jenis aksara lainnya. Perpaduan aksara 

wresastra, swalalita dan wijaksara  yang ditambahkan dengan pengangge aksara pada 
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beberapa tempat, dan sering pula ditambahkan lukisan yang menyerupai tunjung, serta 

bentuk-bentuk lainnya menyebabkannya terkesan seperti kaligrafi.Penempatan pengangge 

aksara yang tidak biasa ini tentu tidaklah sembarangan. Hal ini disebabkan karena 

masyarakat Bali memiliki keyakinan, bahwa aksara-aksara tersebut merupakan simbol-

simbol ke-Tuhanan (suku-suku itu memuat Tuhan: Granoka; 2010).  

Aksara modre merupakan aksara yang cukup rumit, namun jika dipelajari akan indah. 

Ada dua jenis aksara modre yaitu aksara modre yang mudah dibaca dan aksara modre yang 

sulit dibaca. Menurut Ida Pedanda Gede Griya Telaga aksara ini tidak dipakai sembarangan, 

hanya orang-orang tertentu sajalah yang membuat ataupun memakainya seperti para wiku, 

pemangku, usadawan, dalang, dan sebagainya. Jika masyarakat umum ingin 

mempergunakannya paling tidak harus menempuh upacara penyucian, minimal ekajati. 

Aksara modre adalah aksara yang penuh rahasia, karena berhubungan dengan kedyatmikan 

(wawancara majalah Taksu edisi Oktober; 2011). Oleh karena aksara modre berhubungan 

dengan kedyatmikan maka dalam berbagai sumber sastra sering dijumpai dalam bentuk 

rerajahan. Aksara modre dapat ditemui dalam sarana upakara yadnya mulai dari manusa 

yadnya hingga pitra yadnya. 

Di samping pembagian aksara di atas, formulasi aksara yang sering dipadukan dengan 

gambar dalam kehidupan masyarakat Bali disebut rajah. Wiana (1999:iii) mengatakan bahwa 

rajah merupakan perpaduan dari aksara sakral dengan gambar-gambar tertentu. Lebih lanjut 

Wiana (199: iii) mengatakan bahwa rarajahan mengandung kekuatan magis yang dapat 

diarahkan pada dua dimensi yaitu dimensi positif dan negatif. Apabila rajah dimanfaatkan 

untuk pelindung, penolak bala, maupun kebutuhan ritual tertentu maka rajah akan bernilai 

positif. Demikian pula sebaliknya jika rajah itu dimanfaatkan untuk menyakiti orang lain 

seperti teluh, desti, dan yang lainnya, maka rajah berdimensi negatif. Dua dimensi rajah itu 
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sampai saat ini masih dipraktikkan oleh masyarakat Bali terutama yang menekuni dunia 

spiritual.  

Kekuatan rajah tersebut muncul ketika penggunanya menyadari atau menjadikan rajah 

yang terdiri dari bija-bija aksara itu sebagai yantra (tempat untuk menstanakan dewa). Dalam 

konteks yantra sebagai tempat menstanakan dewa pujaan, aksara sendiri sejatinya sudah 

mengandung arti yantra. Agastia (2005:244) mengatakan bahwa huruf-huruf yang alpabet 

yang dikenal dengan aksara tidak lain daripada yantra, karena aksara berasal dari akar kata a-

ksara yang artinya ‘tidak termusnahkan atau langgeng’. Sesuatu yang tidak termusnahkan 

atau langgeng itulah Brahman. Akan tetapi, hal itu hanya disadari oleh para sadhaka yang 

dengan usaha sadhananya menyatukan jiwanya dengan mantra sakti (Agastia, 2005:244).  

Swami Satya Narayana (dikutip dari Wiana, 1990:iii) mengatakan bahwa agar 

yantraaksara itu mengandung kekuatan magis maka yantra harus dikombinasikan dengan 

mantra, tantra, yajnya dan yoga. Mantraitu disusun dengan menggunakan aksara-aksara 

tertentu, diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu bentuk bunyi. Sementara itu, 

secara visual bunyi-bunyi itu dilambangkan dengan aksara. Untuk menghasilkan pengaruh 

yang dikehendaki, mantra harus diucapkan sesuai dengan svara dan warna (Agastia, 2005: 

244). Mantra itu terkadang tidak memiliki arti yang jelas apabila diterjemahkan dalam bahasa 

sehari-hari, misalnya tampak dalamwijamantra atau kutamantra yang berbunyi hrang hring 

sah. Akan tetapi, bagi mereka yang sudah menerima inisiasi mantra, mengetahui bahwa arti 

dari mantra itu adalah perwujudan langsung dari dewa yang dipuja (swarupa). Oleh sebab 

itulah, setiap mantra merupakan perwujudan (rupa) dari Brahman (Woodrofe, 1997: 82-83).  
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2.4 Aspek Linguistik dalam Rajah Dasa Bayu 

Apabila dicermati secara mikro skriptografi, rajah dasa bayusecara kasat mata lebih 

menunjukkan fungsinya secara linguistik. Dari perspektif linguistik, rajah dasa bayu 

merupakan rangkaian aksara yang melambangkan bunyi om i a ksa ma ra la wa ya 

ung.Gambar atau rajah dasa bayu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Aspek Mistik dalam Rajah Dasa Bayu 

Perkembangan ilmu pengetahuan yang selama ini berorientasi pada rasionalitas, 

akhir-akhir ini tampak mengalami pergeseran menuju arah mistisisme. Keinginan manusia 

untuk mengetahui hakikat realitas sampai tahap yang sedalam-dalamnya, menyebabkan 

‘perburuan’ sampai pada tahapan mistik. Hal ini terlihat dalam temuan-temuan monumental 

ilmuan Barat seperti Titik Balik Peradaban karya dan Kesejajaran Fisika dan Kearifan Tao 

karya Princof Capra. Demikian pula buku kesejajaran Fisika dan Mistisisme karya Michael 
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Humbolt. Merefleksi pada karya-karya itu, upaya ilmuan barat sampai pada titik mencari 

kesejajaran antara mistisisme dengan sains.  

Mistik boleh dikatakan sebagai suatu tahap yang sangat maju dan mendalam dalam 

kehidupan manusia, terutama berkaitan dengan relasi manusia dengan Tuhannya (Borgias, 

2013:111). Senada dengan pandangan tersebut, aksara Bali khususnya rajah dasa bayu jelas 

mengandung aspek mistik sebagai yantra yang berfungsi menghubungkan manusia dengan 

Tuhannya. Rajah dasa bayusecara leksikal berasal dari kata dasa yang artinya sepuluh dan 

bayu artinya nafas, udara, angin. Dasa Bayu dalam teks Jnyana Sidhanta diuraikan sebagai 

berikut.  

Nihan Sang Hyang Dasa Bayu ngaranira, lwirnia : prana, apana, samana, udana, byana, 

naga, kurmara, krkara, dewadatta, dhananjaya. Yeka dasabayu ngaranira. Ya dasaprana 

ngaranira. Ikang dasabayu ya makatatwa Dasaksara, maka sarira Sang Hyang Saptatma.  

Terjemahan.  

Yang disebut dengan Kesepuluh Angin Suci adalah : prana, apana, samana, udana, byana, 

naga, kurmara, krkara, dewadatta, dan dhananjaya. Itulah yang dinamakan Kesepuluh Angin 

(Dasa Bayu). Mereka juga disebut sebagai Nafas-Pemberi Hidup (Dasaprana). Kesepuluh 

Angin ini menampilkan wataknya di dalam Kesepuluh Suku Kata (dan) terwujud di dalam 

Ketujuh Pembuluh Suci.   

Pada kutipan teks Jnyana Sidhanta di atas, Dasa Bayu diartikan sepuluh angin suci yang 

terdiri atas prana, apana, samana, udana, wyana, naga, kurmara, krkara, dewadatta, dan 

dananjaya. Konsep sepuluh angin suci yang memberikan kehidupan pada manusia ini 

kemudian dinyatakan menampilkan wataknya dalam wujud Kesepuluh Suku Kata. Dalam 

konteks ini, konsep tentang sepuluh angin suci kemudian ‘diwujudkan’ dengan suku kata. 

Kesepuluh suku kata inilah yang dilambangkan secara visual dengan wujud aksara Dasa 
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Bayu. Lebih jauh, teks Jnyana Sidhanta menguraikan Kesepuluh Suku Kata itu dalam kutipan 

di bawah ini. 

 

 Dasaksara ngaranya : 

 Ikaras ca (H)Akaras ca KAkarah SAkaras tatha 

 MAkaro RAkaras ca tu LA WA YA U karo dasadha 

 

 Kalinganya : 

Nihan Sang Hyang Dasaksara, lwirnia: Ing-Hang-Kang-Sang-Mang-Rang-Lang-Wang-

Yang-Ung. Sira Sang Hyang Dasaksara nga. Sira ta pinaka murti ning Dasasandhi. Sira 

Sang Hyang Windudewa ngaranira. Saptatma ngaranya nihan.    

  

Terjemahan.  

Yang dinamakan Kesepuluh suku kata suci : ING-HANG-KANG-SANG-MANG-RANG-

LANG-WANG-YANG-UNG. Itulah yang dinamakan Kesepuluh Suku Kata Suci. Mereka 

terjelma ke dalam Kesepuluh Tubuh. Mereka juga disebut Windudewa Suci. 
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Seperti yang diuraikan di atas, Rajah dasa bayutidak hanya formulasi aksara yang 

melambangkan bunyi tertentu secara linguistik, tetapi melambangkan sepuluh nafas pemberi 

hidup manusia. Nafas ini dialirkan melalui nadi-nadi yang ada di dalam tubuh manusia. Teks 

Wrehaspati Tatwa menjelaskan bahwa ada sepuluh jenis nadi utama yang menjadi saluran 

udara tersebut yaitu Ida, Pinggala, Susumna, Gandari, Hastijihwa, Pusa, Alambusa, Kuhu, 

dan Sangkini. Teks Wrehaspati Tatwa lebih lanjut menguraikan secara mendetail letak nafas 

tersebut dalam nadi-nadi manusia beserta fungsinya, sebagai berikut.  

1. Prana : udara yang mengalir di mulut dan hidung. Tugasnya untuk mengeluarkan nafas. 

Prana juga ada dalam dada. Semua udara yang lain bergerak karena prana.   

2. Apana : udara yang mengalir di bawah berada pada sperma, air seni, dubur, dan alat 

kelamin. Fungsinya untuk mengeluarkan sperma, darah, kotoran, dan air seni. Fungsi 

lainnya adalah untuk membuang angin.  

3. Samana : udara yang bekerja di seluruh bagian tubuh, jantung, dan hati. Angin samana 

yang ada di hati berfungsi untuk merubah makanan menjadi empedu, zat makanan menjadi 

darah, dan zat yang dicium menjadi lendir yaitu ingus dan ludah.   

4. Udana : udara yang mengalir di bagian-bagian vital. Angin udana yang ada di tengkorak 

berfungsi untuk menggerakkan mata, mengerutkan dahi, dan menumbuhkan rambut.  

5. Wyana : udara yang mengalir di seluruh persendian. Udara ini dapat memperparah 

penyakit. Ia juga dapat menggerakkan, penyebab marah, dan usia tua.  

6. Naga : adalah angin yang berfungsi untuk menyemburkan (muntah). 

7. Kurma : adalah angin yang berfungsi untuk mengedipkan mata.  

8. Krkara : adalah angin yang berfungsi untuk bersin.  
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9. Dewadatta : adalah angin yang berfungsi untuk menguap.  

10.Dananjaya : adalah angin yang berfungsi untuk menghasilkan suara. Pada saat seseorang 

meninggal dunia, angin dananjaya ini tetap tinggal di dalam jenazah. 

Sepuluh angin suci pemberi kehidupan yang fungsional dalam hidup manusia di atas 

menurut Soebadio (1985) juga melambangkan para dewa tertentu. Dewa-dewa yang diwakili 

oleh aksara itu dapat disusun secara berturut-turut sebagai berikut. 

Aksara I  : melambangkan Sadasiwa  

Aksara Ha : melambangkan Wisnu 

Aksara Ka : melambangkan Mahadewa 

Aksara Sa : melambangkan Brahma 

Aksara Ma  : melambangkan Sangkara 

Aksara Ra : melambangkan Maheswara 

Aksara La  : melambangkan Rudra 

Akarsa Wa : melambangkan Sangkara 

Aksara Ya : melambangkan Sambu 

Aksara Ung  : melambangkan Sadasiwa 

Demikianlah rajah dasa bayu yang terdiri dari rangkaian aksara Om, I, A, Ka, Sa, Ma, 

Ra, La, Wa, Ya, dan Ung itu bermakna sepuluh angin pemberi kehidupan pada manusia. 

Sepuluh nafas tersebut masing-masing adalah prana, apana, samana, udana, wyana, naga, 

kurma, krkara, dewadatta, dan dananjaya. Angin-angin yang tersebar dalam nadi manusia itu 

juga melambangkan sepuluh perwujudan Tuhan yakni I=Sadasiwa, Ha=Wisnu, 
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Ka=Mahadewa, Sa=Brahma, Ma=Sangkara, Ra=Maheswara, La=Rudra, Wa=Sangkara, 

Ya=Sambu, dan Ung=Sadasiwa.  

Pada bagian lainnya, Sugriwa menyatakan bahwa rajah dasabayu juga 

melambangkan tujuh lapisan cakra yang ada dalam tubuh manusia. Ketujuh cakra itu dengan 

lambang aksara dasa bayu yakni sahasrapadma (aksara Ha), adnyacakra (aksara Ksa), 

wisudacakra (aksara Ma), anahatapadma (aksara Ra), manipurapadma (aksara La), 

swadistanapadma (aksara Wa), dan muladara (aksara Ya). 

Berdasarkan beberapa uraian di atas, jelaslah bahwa rajah dasa bayu menjadi sarat 

makna. Dengan makna yang terkandung tersebut rajah dasabayu menjadi sangat fungsional 

dalam kehidupan masyarakat Bali. Fungsi rajah dasa bayu menurut keterangan dari Ida 

Peranda Putra Yoga di antaranya sangat dominan pada ulap-ulap bangunan, upacara 

kematian, pembuatan tirta untuk kematian, dan yang lainnya. Ketika aksara-aksara ini 

digunakan dalam upacara-upacara tersebut, rajah dasabayu difungsikan sebagai yantra. 

Artinya, rajah dasabayu digunakan sebagai alat untuk menarik kekuatan pemberi ‘hidup’ 

dalam setiap benda/tempat yang ditulis dengan rajah itu.  
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BAB  III 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di depan, linguistic dan mistik dalam rajah 

Dasa Bayu dapat disimpulkan sebagai berikut. 

(1)  Secara linguistik Rajah Dasa Bayu merupakan rangkaian aksara yang terdiri dari 

rangkaian aksara wreastra, sualalita, dan modre. Aksara-aksara yang digunakan 

melambangkan bunyi om, i, a, ksa, ma, ra, la, wa, ya, dan ung. 

(2) Secara mistis rajah Dasa Bayu mengandung aspek mistis sebagai yantra yang 

berfungsi menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Di samping itu rajah Dasa 

Bayu juga melambangkan: (a) sepuluh nafas pemberi hidup manusia, (b) tujuh lapisan 

cakra yang ada dalam tubuh manusia,dan (c) digunakan sebagai alat untuk menarik 

kekuatan pemberi hidup dalam setiap benda/tempat yang ditulis dengan rajah itu. 
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