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Anis Djatisunda

Agama Sunda

.rAMpAI dewasa ini saya belum menemukan pendapat para akhli yang berani

tltmemastikan, apa agama orang sunda pada masa Sunda Kuna' Walaupun belita

sejarah rnemberikun indik^i 
-anasir 

Hindu darr Budha nampak dominan. \

Secara ekstrim saya berpendapat, agama orang sunda kuna' sebut saja zaman

pajajaran, adalah:,Agu*u Sund-a". Suyu'p.Luyu bebeiapa berita_yang sudah ditemukan

mayoritas telah rnemierikan kejerarun-r..i.tusan. contolnya naskah lontar kropak-406,

Carita Farahyangan (CP) yang -en,rnjukkan adanya para wiku "nu ngawakan Jati

sunda,,. Yakni para pendeta yang -"ng*t 9u: 
mengamattcan 

'.p.ama lo!f".:-"t"yu

memelihar a"kabuyutan parahyarlor". tiditcasi dari sisa pranatareligi semacam itu' kini

masih tetap hidup di lingkungun iruryarakat "urang Rawayan" (Baduy), yang disebut

agama ,,snntra i4ri*iton;. sisa dari Kabuyutan lati sunda atau parahiyang , adalah

Mqndara Kanekes;, ternpat hunian mereka. sebab perneliharaan rnandala atau kabuyutan

..Jati Sunda',, dengan penuh kesetiaan mereka raksanakan hingga kini, yang kini lajim

mereka sebut sosaka Domos, sasaka pusaka Buana atau disebut juga sasako Pada

AgeunS'*esaksian 
lain secara prirnordial saya merujuk kepada berita serial Pantun Bogor

versi Aki uyut Baju Rambeng. Dalam ,,pQntrn grd""(pantun sakral) episode "curug si

Pada Weruh ", diceritakan bahwa :

Saacan Urang Hindi ngcraton di Kadu Helo ogeh' Karuhun

tlrongmahgettsbarogaogamo,anudisarebutagatnasunda
teo. . .  . . "
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(Sebelum orang Hindi bertahta di Kadu Hejo pun, Leluhur kita telah memiliki agama,
yakni yang disebut agama sunda).

Secara hipotesis, yang dimaksud "Urang Hindi" di sini, adalah tokoh Dewq
LI/'arntqn. Sebagaimana diberitakan Pustaka Wangsakerta, ia dipungut mantu oleh Aki
Tirem alias Aki Luhur Mulya, dikawinkan kepada puterinya, Pohaci l-arasati, kemudian
diangkat jadi Raja di Salakanagara yang beribu kota di RaJatapura ( 130 - 168 M),
menggantikan dirinya. Nama tempat Kadu Hejo, sejalan dengan berita Pantun berlokasi
di Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten, sampai sekarang masih bernama demikian.

Pada tahun 1972 Ayah Sacin (alm), akhli sastra bambu dan mantan Panengen
(penasehat Puun) Baduy Tangtu Cikeusik rnenjelaskan, bahwa zaman para "prahajian"
Pakuan Pajajaran, agama mereka "Agama Sundq Pa1a1aran". Sampai sekarang masih
mereka agungkan, terpatri dalam rkrar yang mereka namakan "Sadqt Sunda" (Sahadat
Sunda) :

"Pun, Sadtt sadat sunda, tuan katata tuan katepi,
selam larang teu ka sorang, tuan urong (h)a1i pokuon".

Sahadat Sunda ini, setaun sekali mereka ucapkan pada kegiatan upacara muja di
Babalayan Pamujan "Sasaka Pada Ageung" (Pemujaan Urang Baduy).

Beralih kepada pengertian kata "Sunda" sebagai nama suatu agama. Dalam mitos
Ngadegna I'{agaro Sunda berita Pantun Bogor episode Pakryajar Beukah Kembang,
Sunda berarti suci atau bahagian yang menyempurnakan ("harti sunda teh suci, wareh
nu nyampttrnakettn"\. Tanah Sunda pada awalnya disebut Buanq Sunda. Nama yang
diberikan oleh .Sar ghyang Wenang. Sebab, ketika tanah ini masih berupa hamparan
kosong, banyak didatangi orang untuk "nyundakeun diri" (bertapa rnenyucikan diri).

"..... di dinya ta hade Jasa pieun panytndaan nyundakeun diri" . pieun
nyompurnakeun raga euJettng sukmq, abeh bisa ngarass paeh salero hirup,
ngoroso hintp .s'abari paeh ".

( disana bagus sekali untuk menyucikan diri, untuk menyempurnakan raga dan sukma,
agar mampu merasakan mati selama hidup, merasa hidup sambil dalam keadaan mati ).

Kian hari buana sunda kian padat oleh para petapa yang nytndakeun diri
Karenanva, lama kelamaan mereka menyandang sebutan "wang sunda" (manusia sttci)-
nama mewujud suatu kornunitas, "etnik sunda".



Telah dimaklumi, agama sunda sudah ada semenjak sebelumnya Dewawarman

bertahta di Salakanagara (130 - 168 M). Dihitung sampai sekarang, eksistensinya sudah

kurang lebih 19 abad bah-kan mungkin lebih. Kitab Suci sebagai pegangannya disebut

Sambiwa, Sambadq dan Winasa, tiga kitab yang ditulis oleh "Prabu Resi Wisnu Brata".

pikukuhan Agama Sunda Palajaran dituliskeun dina Layang Sambawa, Sambada,

Winasa onu ditnliskeun ku Parshu Reusi Wisrut Brata. Nya inyana arut tukang tapa ti

ngongora. Inyana onu soenyono ngagalurkeun iadi kobehan pada ngarti Agama anu

t/*oit disebut Agama Sunda Pajojaran tea. Agama anu hanteu ngabeda-bedakeun boro-

boro ngagogoreng ngahahoruwon agamo seJen. Lantaran euweuh ogama anu hanteu

hade. Anu hantei hade mah lain ogama, tapi ntetakeun ognmcl jeung laku lampah

arinyana anu arembung bae ngorti hartina Ahad teh liunggai nu ngan Sahyi-sahiiina,

ngan sahqi bee... . ." .

(Ajaran-ajaran ag^m^sunda Pajajaran dituliskan dalam Kitab Suci Sambawa Sambada

Winasa yang dituliskan oleh Prabu Resi Wisnu Brata. Dialah yang suka bertapa dari

semenjak muda. Dia pulalah yang mengajak semua jadi mengerti agama yang sekarang

disebut Agama Sunda Pajajaran. Yakni agama yang tidak membeda-bedakan bahkan
juga tidak menjelek-jelekan memusuhi agama lain. Sebab tidak ada agama yang jelelc

Yang jelek itu bukan agama, tapi cara mengamalkan agama, dan kelakuan mereka
yant tidak mau mengerti kepada makna "ahad" itu berarti tunggal yang benar-benar

hanya satu, hanya "satu-satu-nya").

Secara hipotesis tokoh Prabu Resi Wisnu Brata menurut cerita Pantun, adalah
,.Rakean Darmasiksa Prabu Sanghyang Wisnd' (1175 - 1297 M) berdasarkan catatan

sejarah Pustaka Wangsakerta. Sebab salahsatu diantara raja-raja Sunda yang berperangai

-if Uiluttana sebagai Resi dan gencar menyi'arkan agama kala itu, hanya raja ini.

Mungkin sebelum 3 buah kitab suci tadi ia tulis, entitas agama sunda selama

kurang lebih I millenium, masih bersifat agama tidak resmi. Baru semenjak Kerajaan

Sunda dibawah pernerintairannya agama sunda disyahkan oleh negara. (penelitian lebilt

lanjut sangat diperlukan).- 
Nampaknya kala itu pula, agama Hindu ataupun Budha mulai rnemudar.

Sekurang-kuranglya telah luluh dengan agarna sunda. Sehingga berbagai Kitab Suci

Agama Hindu-Budha sudah kurang diberlakukan lagi secara khusus.

Dalam Pantun (sakral) Bogor episode "Tunggul Kawung Bqil Sirungi'

diceritakan, penyebar agama sunda pertama adalah seorang tokoh yang menyandang
julukan "Mundi ing Laya Hadi Kusumah" setelah ia mendapatkan Layang Salaka Domas

dari " Jagat Jabaning Langil ".
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Secara harfiah Layang Salaka Domas berarti "Kitab Suci Delapan Ratus Ayat "
(The Holy Scripture of Eight Hurdred Verses). Yang berisi tentang ajaran kesempurnaan
hidup dari semenjak lahir (sambawa), dewasa sampai tua (sambada) dan kematian serta
kehidupan di alam hyang (winasa). Bagaimana bunyi tiap ayat daiam ketiga kitab suci
tadi, "Urang Rawayan" (Baduy) pun tetap merahasiakannya, atau mungkin memang
mereka sudah tidak mengetahuinya lagi.

Pada zamannya Siliwangi masih bertahta di Pakuan Pajajaran, isi ketiga kitab suci
tadi selalu dibaca pada malam yang sun-vi, hening, penuh ketenteraman. yaitu pada
puncak upaca"ra Kuwera Bakti di Balay Pamunjungan Kihara Hyang, beratapkan lingit
bebas diterangi cahaya "dqmor sewu" berbaur dengan cahaya bulan pu*u.u sedang
mengembang, dipimpin oleh Brahmesta Pendeta Agung negara. Keesokan harinyi
ketiganya diarak di dalam "Jannpana l{iskala Wastu" berkeliling di halaman Balay
Pamunjungan lalu ke kompleks Pakuan.

Kembali kepada tokoh Mundi ing Laya Hadi Kusumah. Siapa ia sebenarnya ?
Tak ada satupun cerita pantun atau cerita babad yang menjelaskannya. Tersebutnya

tokoh "Mundinglaya Dikusumah" putra Prabu Siliwangi dirasa tidak memungkinkan,
sebab zamannya terlalu muda.

Mundi ing Laya Hadi Kusumah, suatu nama bermakna pilosofis : " [seseorangJ
yang telah mampu menqptsung tinggi tentong kematian, setara indahnya bunga';,
konotasi dari "seseorang yang telah mampu menguasai hawa nafsunya seraya
meninggalkan hal ihwal keduniawian", identik dengan "Lltusan Sang Khalik".

Bisanya masuk ke Jagat Jabaning Langit, suatu jagat diluar alam semesta,
bersimpuh keharibaan Sang Hyang Tunggal, tentu figur ini bukan manusia sembarangan.
Jagat Jabaning Langit adalah "lv4andala Agrrng". Dalam istilah Urang Baduy disebut
"BuQnQ Nyungcung sama dengan "sidratul Muntaha" dalam istilah RlQuran. Tempat
bersemayanurya Sang Rumuhung, Nu Maha Agung, Sang Hyang Tunggal.

Dari pengistilahan nama-nama dzat Sang Maha Pencipta seperti diatas,
memberikan indikasi bahwa Otang Sunda semenjak masa nirleka p,.tn tuduh menganur
faham Monotheisme ( Satu Tuhan) yakni Tuhan sebagairnana digambarkal dalam Pantun
Bogor :

" Nye INYAI,{A anu ntuhung di o))ana, aya tanpa rupa aya tanpa warugo, hanteu
koambeu-ambeu econ, tapi wasa maha kawa^sa di ,sogala korep inyena. "

Dalam mantra yang disebut "sahadat Palalaran ", disebutkan sifat-sifatnya, jika
dipersamakan dengan ayat-ayat AlQur'an, kira-kira sedikit mirip dengan Surat Al Ikhlas,
berbunyi :

"Hyang T.unggal tatwa panganJali, Ngawandawq di lagat kabeh alam sakabeh,
halanggiya di saniskara, hung tatiya ehung. "



(Sang Hyang Agung yang Maha Esa, dialah yang sebenarnya sang "Penyembahan", tiada

beranak ti"O" bersaudara, mempunyai teman pun tidak di Jagat dan di AIam ini' Yang

paling unggul di segala-gala. Hung, nah itulah Sang Benar Sejati, Ahung !)

Hanya kepadanya orang sunda rnenyembah dan minta perlindungan, sebab hanya

Inyana-lah yangmemiliki kebenaran sejati dan hakiki'
Dalam keadaan "Tunggal-fryd", "Sang Hyang Rumuhung Nu Ngeresakeull"

dibantu oleh para "Sang Hyang", seperti '. Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Wening,

sang Hyang Guru Hyang Tunggal (Guriang Tunggal). sang Hvang Ksla. sang Hyang

Gui Bumi Sang Hyang Ambu Sri Rumbiyang Jqti, Sunan Ambu dan para Sang Hyang

lainnya, sesuai tugas dan wewenangnya rnasing-masing di Jagat dan Alam seisinya.

Sang Hyang yang menempa kepasrahan dalam perjalanan kehidupan manusia

adalah Sang Hyang Kala,lajim disebut Dewa Papasten (dewa kepastian) yang menguasai

kewenang"r, ';.\'org trVahu". Orang sunda-nyunda demikian yakin perjalanan hidupnya

dikendalikan oleh ketentuan waktu yang diistilahkan "popasten" tadi. Seperti ucapan

Sang Hyang Lengser kepada Prabu Siliwangi , yang gagal menyeberang ke Nusa Larang

karena diterpa badai dan tofan :

" Dengekeun Gusti! Saha anu bisa ngabendung gunturna wahu, saha anu bisa

nyahatkeun talaga lara. saha anu bisa mungpang ka papasten."

(Dengarkan Gusti ! Siapa yang mampu membendung membanjirnya waktu, siapa

yang bisa mengeringkan telaga kesusahan, siapa yang bisa melawan kepastian).

Disini tersirat bahwa segala langkah dan upaya, tak akan bisa tercapai apabila

belum waktu-nyayangdalam bahasa sunda lama disebut "Llga".

Dalam kolteks sebagai masyarakat ladang, Sanghyang yang diagungkan oleh

orang sunda ialah Sanghyang Amhu Sri Runtbiyang Jati ( sebagai Dewi Kesuburan Padi

dan tanam-tanaman) dan Sanghyang Ayah Kuwerq Guru Bumi atau disebut pula Batarct

Patanlala (Dewa kesuburan dan kesejahteraan ).
Kedua Sanghyang suami isteri ini, sebagai pangbayu hirup hurip manusia sunda.

Karenanya dijadikan inti puja dalam kegiatan-kegiatan upacara besar semacam
..Lebaran", baik Upacara tahunan Seren Tahun Gum Bumi maupun w'induan Upacara

Tutug Galur Kuwera Bakti di Pakuan. Waktu kegiatannya berupa pesta akbar setiap

selesainya panen padi di ladang.
Kita maklumi, sekarang pun hal demikian masih berlaku di lingkungan masyarakat

adat Baduy, Pancer Pangawinan, Naga, Dukuh, Sumedan g Larang, Cigugur, bahkan

warga masyarakat Kampung Budaya Sindang Barang.
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Agama Sunda mernberikan ajaran tentang proses hidup manusia sejak lahir, hidup,
mati dan menitis secara reinkarnasi. Menghadapi proses ini manusia sunda dihadapkan
kepada dua jagat yang disebut lagat ladi carita dan lagat kari caritq (dunia fana dan
alam baka).

Di jagat kari carita. terdapat mandala dan buana karma atau lagat pancaka.
Mandala tersebut terdiri dari 9 tingkat secara vertikal, diantaranya dari bawah keatas :

Mandala Kasungka - Mandala Parmand - Mandala Karna - Iulandala Rasa -

Mandala Seba - Mandsla Suda - Jati lv{andala - Mandala Samar - Mandala Agtng.
Setiap roh orang mati, harus masuk dulu ke Mandala Kasungka (mandala paling bawah).
Jika semasa hidupnya tidak-baik, harus pindah dulu ke Kawah Panggodogan di Buana
Karma, untuk mendapatkan ujian-ujian. Bagi yang masa hidupnya baik-baik, bisa secara
langsung naik sampai ke mandala yang lebih tinggi.

Mandala keenam, Mandala Suda; bempa tempat berkumpulnya para "Keruhun"
yang telah bebas untuk pulang pergi ke dunia fana. Ia boleh berwujud lagi, tapi kalau
berbicara hanya melalui perasaan. Atau sebaliknya, boleh bersuara biasa tapi mesti tanpa
wujud.

Dari Mqndala Suda rraik lagi ke "Alom Kosucian" yaitu ke Jati Mandqla. Di
mandala ini terdapat dua paseban ; Paseban Pangauban tempat para Karuhun yang sudah
bebas untuk kembali lagi ke dunia fana menjenguk yang masih hidup, seraya boleh
berwujud dan berbicara seperti biasa. Sebelah atasnya terdapat Papanggung Bale Agrrg.
Di sana berkumpul para Kanthwt yang sedang menunggu giliran untuli nitis.

Sebelah atas,Jati Mandala ada Mandola Samar. Di Mandala ini yang tinggal para
Karuhun yang sudah memiliki jadwal nitis. Mereka sudah tidak perlu lagi naik tahapan
mandala, sebab mereka sudah pada habis giliran, untuk kemudian lebur menyatu dengan
dzat semesata alam.

Ada tiga tempat sejajar diatas Mandala Samar. Yang ada di tengah, tempat
bersemayamnya Sanghyang Guriltang Tunggal. Sebelah kirinya persemayaman Sang
Hyang Wenang, yang kanan Sang Hyang Wening. Ditengah atas ketiganya tempat
bersernayamnya Sang Hyang Kala.

Sedangkan yang paling atas sendiri Mandela Agung, jarak dari Mandala Samar
kira-kira dua puluh sembilan setengah zaman (dua puluh salapan satengah laman), atau
istilah Urang Kanekes (Baduy) hanya berjarak sagorolong jeruk ntipis (segelinding jeruk
nipis). Mandala inilah yang juga disebut Jagot Jabaning Langtt tempat bersemayamnya
"Sang Hyang T'unggal", "anlr nunggal bae di sakabeh alam sakabeh 1agal" (Tuhan
Yang Maha Kuasa, yang "Maha Esa" di seluruh alam dan selumh Jagat). Suatu Jagat
tanpa ruang tanpa waktu, tanpa terang tanpa gelap, tanpa jarak tanpa batas.



Sarana Peribadatan

Sarana sebagai tempat peribadatan Agama Sunda jamannya Pajajaran ada tiga
macam yang termasuk inti ;

l) Balay Pamttnjungan, berupa bukit Punden Berundak 12 undakan, yang
dibahagian puncaknya dan di 2 tingkat di bawahnya terdapat Arca-arca sebanyak 800
buah, yang lajirn disebut "Arca Domas". Konon, Balay Pamunjungan yang paling
mewah dan megah di Pakuan Pajajaran, pada zarnannya Prabu Siliwangi. Yakni yang
disebut Balay Pamuniungan Kihara Hyang berlokasi di "Leuweung Songgom" (hutan
songgom) kira-kira wilayah Kampung Bantar Kemang sekarang. Selain lapangan di
bawahnya sangat luas juga di puncali bukit yang disebut balay, dipadati oleh arca-arca
Emas seutuhnya sebanyak 400 buah. Arca lain yang 400 lagi dari batu, terdapat di tingkat
kedua ketiga yang disebut Babalayan.

hrnden semacam ini terdapat hanya di Pakuan (pusat kerajaan), sebagai sarana
upacara peribadatan "munjung" kepada Hyang Maha Agung baik dalam Seren Taun
Gunt Bumi (tahunan) maupun Seren Tattn Tutug (ialur (Kuwera Bakti) delapan tahunan.
Bahkan kegiatan-kegiatan upacara kecil lainnya. Sebagai pimpinan keagamaannya
disebut Brahmesta yang dibantu oleh para Ganidri, Mqrukangsa, Pttun Meuray, Puun
Sari, para Puun dan para Pangwereg Punlung.

Sebagai tempat mandi sucinya, telaga yang terdapat di sungai Cihaliwung, yakni
yang disebut T'alaga Rena Mahawryaya atau lebih dikenal dengan sebutan Leuwi
Sipatahunan. Secara hipotesis Telaga dan Balay Pamunjungan Kihara Hyang
(Gugunungan-ngabalay - bukit sebagai balay) ini dibuat oleh Sri Baduga Maharaja
sebagairnana tertera dalam prasasti Batutulis Bogor ".....yo siya nu nyiyan sakokala
gilgunungan ngabalay, nyiyan -samido, nyiyan sanghyang talaga rena mahawijaya......"
Karya Siliwangi ini rnungkin rnerupakan pengganti telaga Sanghyang Rancamaya yang
sudah ditimbuni oleh Sang Haluwesi adik Prabu Susuk Tunggal karena disana ada gaib
jahat yang selalu muncul. Sebagaimana CP memberitakan :

"....Sanghyang Haluwesi. lriu nyaeuran Sang Hyang Rancamaya. lulyilna ti sanghyang
rqncamaya: lllgaran kttlct ta Sang Udttbastr, Sang Pulunggana, Sang Suntgona, rottt
hyang banaspoti ... . "

Yang rnenurut Panttrn "Disaeurna 1'alaga Rancahmaya" gaib jahat itu tiap tahun
selaltr meminta "pimatarameun" (kurban) tujuh pasang manusia muda-mudi yang
disebut " Sekar Manah " .
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Berita tersebut mengisyaratkan, bahwa pada zamannya Prabu Susuk Tunggal (1382-1482

M) merttmnya Prabu Sitiwangl , Telaga Sanghyang Rancamaya sudah tidak difungsikan

l"ii termasuk pasir Badigul atau menurut Rujah Pakuan disebut Sanghyang

pidungkukqn, sebagai Balay pamunjungannya. Tentu saja penelitian lebih lanjut masih

perlu dilaksanakan.

2). Babalayan Pamujan, ini pun berupa punden yang terdapat di Kabupatian-

kabupatian Luar Dayeuh aiau Kapuunan-kapuunan. Undakan pada punden macam ini

hanya sebanyak 9 at-au 7 undak dan tidak terdapat arca-arca, ymrg ada hanya kumpulan

batu-batu besar pada tiap tingkat undakannya. Fungsinya sebagai tempat upacara "nlltia"

baik kepada para Sanghyang maupun kepada para Karuhun, yang dipimpin oleh Pandita

atau Puun dan Kokolot.

3). Saung Salen (Pancak Saji), berupa bangunan khusus untuk menyimpan sesaji

dalamlpacara 
t'nyi1"n';,terbuat t.-u.u* rumah panggung mini tanpa kamar-kamar, tapi

ada semacam altar untuk penyimpanan sesaji. Bangunan ini terdapat di lingkungan

pemukiman baik dekat Keraton, Rumah Puun, Rumah Bupati ataupun rumah warga'

Disamping sarana tersebut, masih ada tempat-tempat "sajen" ymrg tersebar di

tempat-tempat ylang dianggap memiliki daya gaib atau keramat seperti didepan gua,

dibawah poSoo beiar, ditrutu sungai, tengah hutan dsb. Ternpat-tempat semacam itu

sebahagian besar senantiasa ditandai oleh adanya "batu-batu besar" dan "batu-datar"

sebagai wahana penyatuan diri antara manusia dengan sang gaib yang dihormatinya'

Tujuan demi tersllenggaranya keselarasan hidup antar sesama makhluk dan unsur alam

lainnya sesama ciptaan S*g Hyang Keresa. Sebab dalam ajaran agan,a sunda, makhluk

manusia yang sudah "nyunda", mesti menyadari, bahwa yang diistilahkan "utek tongo

wolang taga, manusa buta detia, lukut lukut rungkun kayu, keusik karihkil cadas batu,

cinyai tilaga Sagara, bumi langit lagat rnahpar, angin leutik angin puih, bentang

,opong bulan ,gi*proy, Sang herang ngenge nongtoreng. Eta kabeh ciptaan Sang

Uryo"S funggal. Keur inyana mah kabeh geh sorua euweuh bedana'"

(satwa terkecil sampai yang paling besar, manusia-raksasa dan detia, lumut-

rumput-perdu sampai kekayuan, pasir-kerikil-cadas sampai bebatuan, mata air-telaga

sampai iautan, bumi-langit sampai semesta alam, angin semilir sampai angin tofan,

bintang bertaburan-Bulan terang, ll latahari terik. Itu semua ciptaan Sanghyang Tunggal.

Bagi-Nya kesemuanya itu sama tidak ada perbedaannya)

Beranjak dari faham inilah, maka bagi manusia sunda "alam itu bukan untuk

ditaklukan, tetapi harus disahabati, diakabi bahkan dihormati". Implementasinya,

melalui pranata "puja-puji-saji" lewat mandala suci sarana peribadatan tadi.
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Sarana peribadatan agama sunda yang disebut-sebut Pantun Bogor diantaranya
Balay Pamunjungan Rancamaya-Pasir Badigul pendetanya Resi Tugu Perbangsa, Balay
Pamunjungan Kihara Hyang-Sipatahunan, pendetanya (Brarnesta Tunda Pura),
Babalayan Pamujan Mandalawangi-Talaga Wana, pendetanya Resi Handeulawangi,
Babalayan Parnujan Genter Bumi-Cisakawayana Resi Tutug Windu. Balay Pamuryungan
Mandala Parakanjati (SBR)-Sanghyang Tampian Dalem, pendetanya Sanghyang Resi
Kumarajati, dll.

Dambaan utama orang sunda setelah meninggal, bukan untuk mencari surga,
tetapi menghendaki bisa kembali ke "Kahyangan" (Mandala Agung) sebagaimana
asalnya, tanpa mesti melewati dulu mandala-mandala dibawahnya. Sebab ketika lahir
datang dari mandala "Hyang" tanpa rencana, kembali pun melalui proses "Ngahiyang"
tanpa mesti direncanakan menginginkan sorga. Hal inilah yang dalam pengistilahan
strnda disebut "mulih kalati mulang ko ssal".

Sarana peribadatan Sunda Kuno yang tidak bernuansa l{indu-Budha, jika ditilik
dari aspek historis nasional, memiliki nilai-nilai spiritual yang mandiri. Dalam hal ini,
jika semua pusat pemerintahan masa silam di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan
berdiri megahnya Candi-candi, di pusat-pusat Kerajaan Sunda Pajajaran, Galuh, Talaga,
Singaparna juga Kawali, yang jadi penanda kebesarannya adalalr "tradisi megalitiknya"
bercirikan batu-batu besar. Inilah suatu bukti bahwa orans sunda telah memiliki asama
lokal yang cukup mapan.

Sindang Barang
Pusat Kegiatan Agama Sunda

Di dalam Ralah f)emttng Kalagan (Pantun Ki Kamal, 1969.), nama Sindang Barang
sudah disebut-sebut sebagai mantra pembuka dan penutup cerita :

" .....Lllah Sindang Barang geusan tata pangkat diganti deui, sang pamunah sang
darmalati, tanah lemah tutup bumi, tutup btrana dat mulusna... ... "

( jangan sindang barang sebagai tempat awal [agama sundaf diganti lagi, yang
menyucikan [pendetal sang darma jati, tanah tempat penaung dunia, pengayom alam
kesempurnaan )
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Kata-kata dalam rajah tersebut mengindikasikan bahwa Sindang Barang
dikategoikan "tempat suci" bahkan dianggap sebagai penaung dunia dan pengayom dari
segala kesempurnaan. Disebutkan pula penata kesuciannya bemarna Sang Darma Jati.

Hal ini sejalan dengan berita pantun-gede Ki Uyut Jum Pantun Tunggul Kawung
BUil Sirung, yang menceritakan bahwa:

Babalavan Sanghyang Parakan ,lati, Mandala suci Pamujan Kadqtuan
Sindang Barang soluareun dayeuh pakuan. Saha tah anu ngeuyeukna...? Nya inyana
Pandita Agung anu ngaran inyana Sang Kumara Jati tea. Nya inyana oge onu
ngabebenah Sanghl,ang T.aluga Tampi an Dalem salebakeunano

( Babalayan Sanghyang Parakanjati, Mandala suci Pemujaan Kadatuan Sindang
Barang sebelah luar ibukota pakuan. Siapa yang mengurusinya? Dialah Pendeta Agung
yang namanya Sang Kumara Jati, Dialah juga yang memperindah Sanghyang Talaga
Tampian Dalem di sebelah bawahnya)

Berita ini rnernperjelas, bahwa entitas Sindang Barang benar sebagai tempat suci.
Memiliki sarana peribadatan Balay Pamujan inti Songhyang Parokan Jati dan Sanghyang
Talaga Tampian Dalem. (Pendeta) Kumara Jati atau Darma Jati orangnya pasti itu-itu
juga. Mandala tersebut sebagai ternpat peribadatan agama sunda wilayah Kadatuan Luar
Dayeuh Pakuan, Kadatuan Srtra Bima Sindang Barang.

Perkiraan sementara lokasi telaga ada di lahan luas sebelah bawahnya Kampung
Budaya Sindang Barang sekarang, yaitu di Cilegok. Hal ini bisa diasurnsikan bahwa
bekas Kabuyutan agama sunda Mandala Parakan Jati masa lalu adalah Kampung Budaya
Sindang Barang (Cimenteng) sekarang.

Masih menurut Ki Uyut Juru Pantun, seorang raja Pajajaran bernama Prabu
Rakean Heulang Dewata, dikisahkan "dipendenr " (dimakarnkan) dekat Hyang Talaga
Tarnpian Dalern ( "parek ka Sang Hyang Talaga Tampian Dalem"). Jika tokoh ini
identik dengan salah seorang Raja Pajajaran menumt berita sejarah, ia pasti Ratu
Dewatabuana (1535-1543 M). Sebab ia pun diberitakan dipusarakan di "sawah" tampian
dalem. Secara hipotesis ternpatnya itu-itu juga. Pusara (kuburan) dimaksud perkiraan
sementara sebuah Kuburan-kuno panjang 5 meter yang juga berlokasi di Cilegok,
sampai sekarang kuburan kuno itu belurn dikenal oleh siapapun (Maki,2008).

Berita lain rnenceritakan Prabu Wisnu Brata rnemerintalr Kerajaan Sunda berpusat
di Pakuan "Sanghyang Saka Bumi " di kaki Gunung Sanghyang Purwo (Gunung Gede).
Di sana ia rnendirikan Balay Pamunjungan ""Arca Dornas" di kaki "Gtri Parangguh"
(Gunung Pangrango) dengan Bralimesla (pendeta agung) pemimpinnya bernama Sang
Jati Jatra.
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Pada akhir pemerintahannya, Wisnu Brata menyerahkan tahta kerajaan kepada
keponakannya bernama Prahu Kalang Carita. Ra;a ini lalu pindah ke PaktnnPajajaran
dan mendirikan Balay Pamunjurryan Kihara Hyang di tutugan Ardi Munda Mandala
sebelah timur Arda Welah.

Disini mungkin ada kekeliruan yang diberitakan Juru Pantun. Yakni antara lokasi
Ardi Munda Mandala atau Arda Welah yang kini dikenal dengan nama Gunung Salak,
dengan lokasi Kihora Hyang. Pada lakon Pantun yang sarna, Kihara Hyang disebutkan
ada di "Leuwettng Songgom" di seberang-timur Pakuan, sebelah atasnya Sungai
Cihaliwung (sekitar kampung Bantar Kemang sekarang). Dalam lakon Pakujajar di
Lawang Gintung versi Jonggol disebutkan "Pantujan di Leuweung Songgom di mumunlul
Kihara Hyang, pamuJan batu anu tujuh, anu ngpndak tilu tumpangan... " Kedua cerita
tadi mernberitakan Balay Kihara Hyang adanya di Leuweung Songgom bukan di ujung
kaki Gunung Salak.

Sumber lain, Pantun Tunggul Kawung BUil Sirung ;

" ...Prabu Kalang (larita nyieun Pamulan-Agung di mttmunggang Giri Dwi Munda
Mandala, sajajaran eujeung Tsman, disehutna Msndala Sanghyong Porakan Jati,
sotonggoheun T'alaga Sanghyang Tampion Dalem, nyelo bumi ti Kuta Babaton.. "

(Prabu Kalang Carita mendirikan Pamujan Agung di kaki lereng Giri Dwi Munda
Mandala' berdampingan berjajar dengan Taman, dinamainya Mandala Sanghyang
Parakan Jati, sebelah atasnya Sanghyang Tampian Dalem, menyilang dari Kuta Babaton)

Disebutkan pula Mandala Parakan Jati ".sajajaran euJeung Tamqn"dan "nyele
humi ti Kuta Bahoton". Nampaknya, Taman dimaksud bukan Taman Milakancana di
Pakuan, tapi Tarnan di kornpleks Sindang Barang.

Dalam berita sejarah, Prabu Ragasuci (1297-1303 M) putra Prabu Guru
Dannasiksa disebutkan pula "song mokteng Toman " (dipusarakan di Taman). Ini berupa
penanda, bahwa Prabu Kalangcarita mungkin identik dengan Prabu Ragasuci. Kalaupun
tidak, mungkin tnereka berdua masih pertalian saudara. Taman yang drladikan
pusaranya tidak akan jauh dari Kabuyutan yang didirikan olehnya atau saudaranya, yaitu
di seputar wilayah Kadatuan Surabima (Sindang Barang).

Dugaan sementara, lokasi pusara tersebut ada di kompleks Punden Sanghyang
Rucita di Pasir Eurih. Nama Kuta Babaton atau Kuta Wawaton (benteng bebatuan), ini
rnenunjukan identitas karnpung Kota-Batu sekarang, yang berdekatan dengan Kampung
Sindang Barang. Dengan demikian sudah terjawab, bahwa Balay Pamunjungan di kaki
Gunung Salak adalah Mandala Parakan Jati, bukan Kihara Hyang.

Dimuka diutarakan, bahwa Balay Ki Hara Hyang didirikan jaman Prabu Siliwangi
abad l5-16 M- sebagai pengganti Sanghyang PadungCcukan dan Rancamaya yang sudah
ditinggalkan karena angker. Prabu Kalang Carita keponakan Wisnu Brata Prabu Darma
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Siksa memerintah pada abad ke-13 M. Terdapat tenggang waktu kurang lebih 2 abad
diantara kedua raja tsb. Semakin jelas, sesuatu hal yang tidak mungkin bersamaan.

Melihat kenyataan di lapangan sekarang, Kampung Sindang Barang sarat dengan
tinggalan-tinggalan kuno berbentuk tradisi megalitikum "Non Hindu-Budha". Hal ini
sebagai indikasi, bahwa semenjak Pakuan Pajajaran mulai didirikan abad ke-7 oleh Tarus
Bawa, Sindang Barang mungkin sudah berfungsi sebagai Kabuyutan Jatisunda sebagai
kelanjutan dari Kabuyutan Arco Domas yang di Gunung Sanghyang Purwa (Gunung
Gede), Kabuyutan Gunung Padang di Cianjur Selatan dan Kabuyutan Kuta Gegelang di
Gunung Bunder. Disamping itu, sebelum ada Kabuyutan Mandala Kihara Hyang karya
Siliwangi, upacara-upacara besar agama sunda Pajajaran seperti Tata Kinariyan, Tata
Duriya, Bahi Astttla, Bahi Arakana, Guru Bumi, Kuwera Bahi termasuk upacara-
upacara kecil lainnya, terpusat di Kabuyutan Mandala Parakan Jati (Sindang Barang),
selain di Kapuunan-Kapuunan di luar lingkungan Kadaton. Hal ini sekaligus
membuktikan, bahwa agamayang dianut warga Pajajaran sudah bukan "aqidah" Hindu-
Budha lagi, namun agama yang disebut "dgarra Sunda". Kalaupun adanya warna-warna
ke-Hindu-Budhaan, hanya sebatas kepada aspek-aspek budaya kulit luarnya. Bisa
diistilahkan "l\iincak Parahu Dua"; aqidah agama, agama sunda, sedangkan sistem
budaya, budaya campuran sunda-hindu-budha.

Dalam hal ini mengapa Putri Padntawati (Kentring Manik Mayang Sunda)
memilih tinggal di Kadaton Surabima di Sindang Barang, tidak di Pakuan. Konon demi
lebih memantapkan keyakinannya kepada agarna sunda. Sebab nenek moyangnya berasal
dari "Nusa Bima" bukan asli Pajajaran (Partini Sardjono, 1991). Karenanya Kedatonnya
oleh ayahandanya, Prabu Panji Haliwungan (Susuk Tunggal) dinamai Sura Bima.
Putranya pun, Prabu Guru Gantangan yng menurut catatan sejarah disebut Prabu
Surawisesa(1521-1533 M), lahir di Sindang Barang juga.
Selagi kecilnya ia diasuh dan dididik oleh uanya Rakean Panli l4/iralaya Sang Amuk

Murugul di Kadaton Surabima. Barulah ketika Siliwangi wafat, ia terpilih untuk
menggantikannya memegang tampuk pimpinan sebagai Raja Pajajaran ke-2 di Pakuan.

Kesimpulan dan -Saran

, ,l SUNDA pada masa silam (aman kuna) rnerniliki sistem religi yang

V 
"kha.s Sunda". Ia adalah "Agama Sunda"; sebagai jatidiri, sebagai

| \budaya dan sebagai jiwa-pribadi, yang "nyunda majajaran".
Eksistensi Agama Hindu-Budha kurang berkembang pesat, sebab
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secara hipotesis agarna sunda sudah ada
Budha seperti dominan, hal ini hanya
entitas anutan agama sunda yang sudah
Sunda Kuno jamannya Pajajaran, masih
sebagai identitasnya.

sernenlak jaman purba. Kalaupun Hindu-
sebatas institusi budaya pelengkap dari
mengakar.Karenanya, tradisi keagamaan
lekat (inherent) dengan tradisi megalitik

Kampung Sindang Barang Desa Pasir Eurih Kecamatan Taman Sali
Kabupaten Bogor. termasuk seputar Gunung Salak. rnerupakan situs "Kabuyutan
Jatisunda'^ terbesar di rvila.v-ah Pajajaran Bogor'. Yang sanrpai sekarang meskipun
secara sembtrnli-sembuny-i masl'arakat Baduy' dari Banten Selatan (Provinsi
Banten) ruasih selalu urengun junginy'a

+ Disarankan. tnengingat eksistensi Kampung Sindang Barang bernilai sejarah
tinggi, seyog-v-an]'a mendapat perlindungan Pemerintah sesuai lJndang-Undang
Pemerintah No. 5 Tahun 1992. Tentang Perlindungan Benda Cagar- Budaya. Bagi
siapapun. fihak ulana pun )'ang akan meng-qanggu keutuhan situs-situs trnggalan
Sunda kttno. di r,vila-vah Bogor. khususnva di seputar Kampung Sindang Barang
dan Gunung Salali. agar dicegah bahkan ditindak tegas -jika nelanggar. sesuai
hukurn yang berlaku.

Hung, rohayu suasti astu
nirmola seda malilang. Pun.... t*>**


