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KETIKA Nyi Dewi Kaswari terbangun di pagi harinya, tidak 
dilihat suaminya bersama di peraduannya. 

“Apakah bibi melihat suamiku telah pergi keluar rumah di pagi 
ini?” bertanya Nyi Dewi Kaswari kepada seorang pelayan tua di 
rumahnya. 

“Tuan Patih memang tidak tidur di rumah ini, tadi malam bibi 
lihat sendiri telah keluar bersama ketiga tamunya”, berkata 
pelayan tua itu kepada Nyi Dewi Kaswari. 

“Di saat masih turun hujan?” bertanya kembali Nyi Dewi 
Kaswari. 
Terlihat pelayan tua itu tidak berkata apapun, hanya sedikit 
perlahan menganggukkan kepalanya. Diam-diam hatinya ikut 
teriris pilu melihat suasana kehidupan rumah tangga anak 
asuhnya itu yang sudah disayangi seperti putrinya sendiri. 

Sayu wajah Nyi Dewi Kaswari terduduk lesu memandang 
tempat kosong lantai pendapa dari arah duduknya di ruang 
pringgitan. 
Yang ada dalam bayangan pikiran Nyi Dewi Kaswari saat itu 
adalah bahwa suaminya pasti masih tertidur pulas disamping 
seorang wanita lain. 

Tiba-tiba saja terlihat sebuah perubahan di wajah Nyi Dewi 
Kaswari yang dipenuhi rasa kebencian yang sangat. 

“Bibi, kemarilah”, berkata Dewi Kaswari memanggil pelayan 
tua yang sudah dianggapnya sebagai ibunya sendiri. 

Pagi itu suasana di jalan Kotaraja Kawali sudah cukup ramai, 
beberapa wanita terlihat tengah berjalan dengan bakul di atas 
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kepala mereka, mungkin akan berangkat menuju pasar di tengah 
Kotaraja. 

Suasana di jalan Kotaraja Kawali di pagi itu menjadi terlihat 
seperti tercekam manakala dua penunggang kuda melarikan 
kudanya sambil membawa dua buah bendera kebesaran, salah 
satunya adalah sebuah bendera hijau bergambar kepala harimau 
putih. 

Melihat sebuah bendera bergambar kepala harimau putih yang 
di bawa oleh seorang prajurit berkuda itu telah membuat semua 
orang di jalan Kotaraja Kawali itu segera menepi. 

Serentak tanpa perintah apapun semua orang di tepi jalan 
Kotaraja Kawali itu langsung menyisihkan barang apapun yang 
mereka bawa dan langsung bersujud di jalan tanah itu manakala 
sebuah pasukan berkuda terlihat seperti berpacu menyusuri jalan 
kotaraja Kawali di pagi itu. 

Semua orang diatas jalan Kotaraja Kawali itu sudah terbiasa 
dan tahu betul bahwa diantara sekitar dua puluh lima pasukan 
berkuda itu adalah Raja Ragasuci yang akan lewat menuju 
gerbang batas kota sebelah selatan Kotaraja Kawali. 

Terlihat seorang wanita tua ikut bersujud dengan penuh 
hikmat di tepi jalan Kotaraja Kawali. Dan ketika deru suara 
langkah kaki kuda telah menghilang menjauh, barulah wanita tua 
berdiri kembali. 

Perlahan wanita tua itu melangkahkan kakinya, nampaknya 
kearah istana Kawali. 

Nampaknya wanita tua itu seperti tidak asing lagi masuk 
melewati gerbang pintu istana mendekati seorang prajurit 
penjaga yang sedang bertugas di hari itu. 

“Bibi Ijah, biasanya kamu datang bersama junjunganmu”, 
berkata seorang prajurit penjaga memanggil namanya seperti 
sudah saling mengenal. 

“Hari ini aku ditugaskan oleh junjunganku untuk mengantar 
sebuah bingkisan kepada Tuan Putri Dyah Rara Wulan”, berkata 
wanita tua itu yang ternyata adalah pelayan tua di rumah 
kediaman Patih Anggajaya. 
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“Aku akan masuk menemui tuan Putri, semoga tuan putri 
berkenan menemui kamu”, berkata prajurit penjaga itu kepada 
Bibi Ijah. 

“Terima kasih tuan prajurit, aku akan menanti disini”, berkata 
Bibi Ijah langsung masuk kedalam ruang tunggu di gardu 
penjagaan itu. 

Terlihat prajurit penjaga itu telah melangkah dan menghilang 
di jalan lorong istana. Tidak lama berselang prajurit penjaga itu 
telah datang kembali. 

“Tuan putri telah berkenan menerimamu di Pasanggrahan 
Keputrian”, berkata prajurit penjaga itu kepada Bibi Ijah. 

“Terima kasih, tidak perlu diantar, aku sudah tahu arah 
Pasanggrahan Keputrian”, berkata bibi Ijah dengan wajah 
gembira mendapat perkenan dari tuan putri. 

“Celaka !!”, berkata Dyah Rara Wulan penuh rasa mencekam 
manakala mendengar sebuah berita yang disampaikan oleh bibi 
Ijah sebagaimana yang didengar oleh Nyi Dewi Kaswari. 

“Ayahanda tadi pagi sudah berangkat ke Hutan Sindur”, 
berkata kembali Dyah Rara Wulan masih dengan wajah penuh 
rasa khawatir yang sangat. 

“Tugas hamba hanya menyampaikan berita ini dari Nyi Mas 
Dewi Kaswari”, berkata Bibi Ijah sambil pamit diri. 

“Katakan rasa terima kasih kami kepada junjunganmu”, 
berkata Dyah Rara Wulan mengantar Bibi Ijah menuruni 
pendapa tempat tinggalnya. 

Ketika bibi Ijah sudah tidak terlihat lagi, tanpa menunggu 
waktu lagi segera Dyah Rara Wulan menemui Pangeran 
Citraganda. 

Dengan nafas masih tersengal terlihat Dyah Rara Wulan 
mendatangi Pangeran Citraganda yang tengah berlatih di sanggar 
tertutup istana. 

“Tenangkan dirimu wahai adikku yang jelita, kulihat kamu 
seperti tengah di kejar hantu”, berkata Pangeran Citraganda 
ketika Dyah Rara Wulan datang menemuinya. 
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“Celaka!!!”, berkata Pangeran Citraganda manakala 
mendengar langsung sebuah berita rencana Patih Anggajaya dari 
Dyah Rara Wulan. 

“Ibunda harus mengetahui berita ini, mungkin punya sebuah 
pemikiran yang baik”, berkata Pangeran Citraganda kepada Dyah 
Rara Wulan. 

“Celaka!!, begitu busuk hati Patih Anggajaya”, berkata sang 
permaisuri Ratu Dara Puspa manakala telah mendengar 
penuturan tentang sebuah niat jahat Patih Anggajaya. 

“Patih Anggajaya akan membawa seluruh pasukan prajurit 
Kawali ke Hutan Sindur agar memudahkan Prajurit Kotaraja 
Rakata masuk menguasai istana ini. Adakah ibunda dapat 
mencegahnya?”, bertanya Pangeran Citraganda penuh harap 
kepada ibundanya sang permaisuri Ratu Dara Puspa. 

“Sayangnya para prajurit Kawali pasti akan banyak mendengar 
perintah Patih Anggajaya ketimbang mendengar perkataanku”, 
berkata Ratu Dara Puspa duduk lesu penuh kekhawatiran. 

Melihat sikap ibunda Ratu, membuat Pangeran Citraganda 
dan Dyah Rara Wulan seperti patah semangat, semula 
diharapkan bahwa ibunda Ratu dapat memberikan sebuah jalan 
keluar dari permasalahan yang akan mereka hadapi. 

“Aku punya sebuah usul, mudah-mudahan ibunda menyetujui 
usulku ini”, berkata Pangeran Citraganda sepertinya mendapat 
sebuah akal dan cara baru. 

“Katakan, mungkin ibundamu dapat menerima usulmu itu”, 
berkata Ibunda Ratu Dara Puspa kepada Pangeran Citraganda. 

“Kita buat sebuah keonaran di istana ini, agar prajurit Kawali 
tertunda untuk dibawa keluar oleh Patih Anggajaya”, berkata 
Pangeran Citraganda menyampaikan sebuah usulnya. 

“Siapa menurutmu yang bisa melakukan perbuatan keonaran 
semu di istana ini?”, bertanya Ratu Dara Puspa kepada putranya 
itu. 

“Mahesa Muksa, dialah yang mungkin mampu 
melakukannya”, berkata Pangeran Citraganda dengan penuh 
keyakinan. 
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“Mahesa Muksa?, penjahat wanita itu?”, berkata Ratu Dara 
Puspa dengan wajah kurang senang. 

“Kakang Mahesa Muksa bukan seperti yang orang 
persangkakan atasnya”, berkata Dyah Rara Wulan mencoba 
meluruskan pandangan ibundanya. 

“Kamu masih saja membelanya, apakah tidak ada pilihan lain 
di hatimu selain anak muda itu?, ingatlah bahwa kamu adalah 
putri seorang raja, Eyang buyutmu juga para Raja. Aku dan 
semua saudaraku para putri Melayu adalah para istri Raja”, 
berkata Ratu Dara Puspa. 

“Waktu dan jaman telah berbeda, wahai ibundaku. Aku bukan 
seorang putri Raja yang duduk di bawah panggung palagan 
menunggu seorang kesatria unggulan. Waktu dan jaman telah 
berbeda, wahai ibundaku. Untukku seorang gadis bukan lagi 
sebuah barang pilihan, tapi sebuah hati yang punya martabat 
untuk menentukan siapa pilihan hatinya”, berkata Dyah Rara 
Wulan dengan wajah penuh berlinang air mata tidak mampu lagi 
membendung perasaan hatinya yang terluka 

“Benar, Mahesa Muksa bukan sebagaimana persangkaan 
orang”, berkata Pangeran Citraganda sambil bercerita sebuah 
kejadian yang sebenarnya di kediaman Patih Anggajaya beberapa 
hari yang telah lewat. 

“Saat ini aku memang tidak punya pilihan apapun, kuserahkan 
segala urusan ini kepadamu”, berkata Ratu Dara Puspa yang 
sudah mulai melemah, sudah dapat menerima penjelasan 
Pangeran Citraganda tentang Mahesa Muksa. 

“Hamba berdua mohon pamit diri, mohon doa restu dari 
ibunda”, berkata Pangeran Citraganda sambil menggamit tangan 
adiknya Dyah Rara Wulan keluar dari kamar pribadi ibundanya. 

Ratu Dara Puspa terlihat masih berdiam diri melihat 
punggung kedua putra dan putrinya yang menghilang di balik 
pintu kamarnya. 

“Apakah aku telah memaksakan kehendak kepada putriku 
sendiri?”, berkata Ratu Dara Puspa dalam hati menimbang-
nimbang perasaan hatinya sendiri. “Apa kata orang bila putriku 
berjodoh dengan anak muda itu, seorang biasa dan telah 
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tercoreng sebagai seorang penjahat wanita”, berkata kembali 
Ratu Dara Puspa seperti berusaha mendustai kelemahan sisi 
hatinya yang menerima perkataan dan kehendak putrinya 
sendiri. ”Salahkah bila aku berusaha mempertahankan kebesaran 
nama keturunanku sendiri?” berkata kembali Ratu Dara Puspa 
dalam hati. 

Sementara itu Pangeran Citraganda dan Dyah Rara Wulan 
telah sampai di jalan simpang antara arah menuju Pasanggrahan 
Keputrian dan jalan menuju arah Bangsal tahanan di istana 
Kawali. 

“Beristirahatlah, biar aku sendiri yang akan menemui Mahesa 
Muksa”, berkata Pangeran Citraganda penuh kasih sayang 
melihat wajah adiknya yang masih terlihat bersedih. 

“Sampaikan salamku untuk Kakang Mahesa Muksa”, berkata 
Dyah Rara Wulan perlahan. 

Terlihat Pangeran Citraganda tengah berjalan setengah berlari 
menuju bangsal tahanan tempat dimana Gajahmada berada saat 
itu. Pangeran Citraganda telah melihat dua orang prajurit 
penjaga di muka pintu bangsal tahanan itu. 

“Bukakan pintunya, aku ingin menemui tahanan itu”, berkata 
Pangeran Citraganda kepada kedua prajurit itu. 

“Ampunkan hamba tuan Pangeran, ada perintah dari Patih 
Anggajaya telah melarang siapapun datang menemuinya”, 
berkata salah seorang dari prajurit itu dengan wajah penuh 
dengan kebimbangan. 

“Perintah itu tidak berlaku untuk aku, putra mahkota di istana 
Kawali ini”, berkata Pangeran Citraganda dengan warna wajah 
penuh kewibawaan. 

Terlihat kedua prajurit itu seperti meragu, penuh dengan 
kebimbangan. Namun tidak kuasa untuk tidak menuruti 
keinginan anak muda dihadapannya itu. 

“Hati-hati Tuanku, tahanan ini mungkin sangat berbahaya”, 
berkata salah seorang prajurit lainnya sambil melepas palang 
pintu pengunci. 
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Tanpa berkata apapun kepada kedua prajurit penjaga itu, 
terlihat Pangeran Citraganda langsung masuk kedalam bangsal 
tahanan. 

“Celakalah bila ada yang mengetahui kita telah melanggar 
perintah tuan Patih”, berkata salah seorang prajurit penjaga itu 
sambil matanya memandang ke kanan dan kiri memastikan tidak 
ada seorang pun selain mereka yang melihat telah membuka 
palang pintu bangsal tahanan. 

“Kita tidak melanggar perintah tuan Patih, karena kita 
melakukannya untuk Pangeran Citraganda. Menurutku benar 
perkataan tuan Pangeran bahwa perintah tuan Patih tidak 
berlaku untuk Pangeran Citraganda”, berkata prajurit satu lagi 
dengan suara berbisik perlahan berusaha menenangkan perasaan 
takut kawannya itu. 

Sementara itu Pangeran Citraganda sudah berada di dalam 
bangsal tahanan, telah melihat Gajahmada yang tengah duduk 
tersenyum di atas bale bambu sempit. 

“Selamat datang wahai sang putra mahkota kerajaan Kawali”, 
berkata Gajahmada sepertinya telah mendengar percakapan 
Pangeran Citraganda dengan kedua prajurit penjaga diluar pintu 
bangsal tahanan. 

“Apakah keadaanmu baik-baik saja?”, bertanya Pangeran 
Citraganda ikut tersenyum mengetahui bahwa Gajahmada 
memang telah mendengar percakapan dirinya dengan kedua 
prajurit itu. 

“Pasti ada sesuatu hal yang sangat penting sehingga kamu 
datang menemuiku”, berkata Gajahmada. 

“Memang ada hal yang sangat penting”, berkata Pangeran 
Citraganda sambil ikut duduk di bale sempit di sebelah 
Gajahmada. 

“Aku perlu bantuanmu”, berkata Pangeran Citraganda setelah 
bercerita tentang sebuah berita kedatangan pasukan dari 
Kotaraja Rakata yang akan menguasai istana. 

“Katakan apa yang dapat aku lakukan”, berkata Gajahmada. 
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“Membuat sebuah kekacauan di istana ini sehingga dapat 
menunda Patih Anggajaya keluar dari Kotaraja Kawali membawa 
seluruh pasukan prajurit Kawali”, berkata Pangeran Citraganda 
sambil menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh Gajahmada. 
“Sementara aku dapat menyusup menemui Ayahandaku untuk 
kembali selekasnya ke Kotaraja Kawali untuk menghadapi 
pasukan Rakata yang sudah bersiap masuk ke Kotaraja Kawali”, 
berkata kembali Pangeran Citraganda. 

“Bagaimana Pangeran begitu yakin bahwa pasukan dari 
Rakata tidak akan masuk menyerang Kotaraja Kawali, ada atau 
tidak ada prajurit Kawali?”, bertanya Gajahmada. 

“Kesetiaan para prajurit Kawali akan terpecah, sebagian dari 
prajurit akan memilih berperang melawan musuh, sementara itu 
para prajurit yang berasal dari Rakata sendiri akan menjadi 
bimbang siapa yang akan mereka hadapi. Dan aku yakin bahwa 
Patih Anggajaya tidak menginginkan hal ini terjadi”, berkata 
Pangeran Citraganda. 

“Kapan aku dapat melakukan keonaran semu ini, dan sampai 
kapan?”, bertanya Gajahmada. 

“Besok disaat fajar menyingsing, sampai kami datang kembali 
dari hutan Sindur”, berkata Pangeran Citraganda. 

“Sebuah permainan yang sangat menyenangkan”, berkata 
Gajahmada sambil membayangkan apa saja yang dapat dilakukan 
untuk dapat membuat sebuah kekacauan di istana. 

“Bila aku seorang Raja, maka hukuman atasmu sungguh 
sangat berat, ditanam hidup-hidup di perempatan jalan karena 
bukan hanya sebagai penjahat wanita, tapi seorang perusuh yang 
telah membuat keonaran di istana”, berkata Pangeran Citraganda 
sambil tersenyum. 

Mendengar canda Pangeran Citraganda tidak menahan 
Gajahmada untuk ikut tertawa. 

Namun tawa mereka tiba-tiba saja terhenti, penuh rasa 
terkejut mereka berdua telah melihat seseorang masuk lewat 
pintu bangsal tahanan itu. 
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“Aku akan menambah dosa Mahesa Muksa, bukan hanya 
sebagai perusuh istana, tapi akan menjadi pemberontak yang 
akan menguasai istana ini”, berkata orang itu dengan wajah 
penuh senyum. 

“Tuan Pendeta Gunakara?” berkata bersamaan Gajahmada 
dan Pangeran Citraganda ketika mengenal siapa yang datang 
masuk ke bangsal tahanan. 

Dengan penuh penasaran terlihat Pangeran Citraganda 
melangkah menjenguk keluar pintu, dengan penuh senyum 
dilihatnya kedua prajurit penjaga sudah tergeletak tidak sadarkan 
diri. 

“Aku hanya menidurkan mereka”, berkata pendeta Gunakara 
sambil tersenyum. 

“Nampaknya tuan Pendeta datang membawa sebuah 
permainan lain”, berkata Mahesa Muksa. 

“Aku datang bersama seribu para biksu dari Tibet. Mereka 
tunduk patuh hanya kepada seorang Mahesa Muksa”, berkata 
Pendeta Gunakara masih dengan penuh senyum. 

“Seribu biksu dari Tibet?” berkata bersamaan Pangeran 
Citraganda dan Gajahmada. 

“Ceritanya sangat panjang. Mungkin inilah saatnya aku 
membuka sebuah rahasia besar tentang keberadaanku selama 
ini”, berkata Pendeta Gunakara sambil memicingkan kelopak 
matanya seperti tengah mengumpulkan semua ingatannya. 

Mendengar pendeta Gunakara akan membuka sebuah rahasia 
besar membuat Gajahmada dan Pangeran Citraganda terdiam 
menunggu apa yang akan di ungkapkan oleh orang tua berwajah 
asing itu kepada mereka. 

“Aku berasal dari sebuah tempat yang amat jauh, sebuah 
vihara ternama dan terbesar di sebuah daerah bernama Tibet. 
Hingga pada suatu hari, guru besar kami yang bernama Damyang 
Dalai Lama telah menghembuskan nafasnya yang terakhir. 
Namun sebelum meninggal dunia, guru besar kami yang sangat 
sakti dan kami hormati itu telah berpesan bahwa dirinya kelak 
akan menitis kembali. Beliau telah memberi beberapa petunjuk 
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bagaimana cara mengenali titisan dirinya itu”, sampai disitu 
terlihat Pendeta Gunakara terdiam menarik nafas dalam-dalam 
sambil memandang kedua anak muda di hadapannya yang 
nampaknya sangat tertarik dengan ceritanya itu. 

“Aku adalah murid Damyang Dalai Lama yang paling dekat 
dan terkasih diantara semua muridnya. Itulah sebabnya para 
paman guruku telah bersepakat mengutus diriku mencari titisan 
guru besar kami itu”, kembali sampai disitu pendeta Gunakara 
terdiam sejenak sambil menarik nafas panjang sepertinya tengah 
mengumpulkan kembali semua ingatannya. 

Sementara itu Gajahmada dan Pangeran Citraganda masih 
tetap setia menunggu cerita selanjutnya dan tidak menyela satu 
patah kata apapun. 

“Berkat petunjuk dari Maha guru kami sebelum meninggal 
dunia, dikatakan bahwa titisan dirinya akan terlahir dalam diri 
seorang bayi yang lahir bersamaan dengan saat kematiannya di 
sebuah nusa yang sangat indah, di sebuah daratan yang sangat 
elok bernama Nusa Dewata. Itulah salah satu petunjuk dari Maha 
Guru kami yang membawa diriku pergi berlayar jauh hingga 
sampai ke Bali dwipa”, kembali Pendeta Gunakara diam sejenak 
sambil memandang kedua anak muda dihadapannya yang 
dilihatnya penuh perhatian menyimak ceritanya itu. 

“Bagaimana tuan pendeta dapat menemui bayi titisan sang 
Maha Guru di Bali Dwipa?, bukankah pada saat yang sama 
banyak terlahir bayi yang sama?”, bertanya Pangeran Citraganda. 

“Ada sebuah keajaiban di diri Maha Guru kami Damyang Dalai 
Lama, kemanapun dirinya berada selalu diikuti oleh sebuah awan 
di langit yang akan melindunginya dari sengatan sinar terik 
matahari. Di Bali Dwipa itu pun dalam berkah lindungan dan 
petunjuk arwah Maha Guru kami yang agung telah kutemui 
seorang bayi dengan ciri dan tanda sesuai dengan petunjuk 
beliau. Dan kutemui bayi itu punya keajaiban yang sama 
sebagaimana Maha Guru kami, selalu diikuti oleh sebuah awan 
kemanapun dirinya berada. Awan itulah yang telah mengantar 
aku menemui bayi itu”, berkata Pendeta Gunakara sambil 
tersenyum dan diam sejenak sambil memperhatikan kedua anak 
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muda di hadapannya itu yang nampaknya ingin selekasnya 
mendengar akhir dari cerita pendeta tua itu. 

“Aku berjalan bersama tuntunan arwah Maha Guru kami, dan 
aku begitu yakin bahwa telah menemui bayi titisan beliau meski 
seseorang telah berusaha menghapus salah satu tanda di tubuh 
bayi itu”, berkata kembali Pendeta Gunakara. 

“Tanda apa yang telah dihapus dari bayi itu?” bertanya 
Pangeran Citraganda. 

“Ada enam titik hitam diatas pundak bayi itu, hanya dengan 
kekuatan ilmu kesaktian yang tinggi saja yang dapat menghapus 
tanda enam titik di bahu bayi itu”, berkata Pendeta Gunakara 
menjawab pertanyaan Pangeran Gunakara. 

“Mengapa tanda di atas bahu itu sengaja dihilangkan oleh 
orang sakti itu”, kali ini Gajahmada yang bertanya. 

“Mungkin orang itu bermaksud baik atas bayi itu, berharap 
tidak ada orang jahat yang bermaksud memanfaatkan bayi itu 
untuk maksud  jahat pula, tentunya. Ada sebuah keyakinan 
bahwa darah seorang bayi yang terlahir dengan tanda seperti itu 
akan membuat kekuatan yang hebat siapa saja yang 
meminumnya”, berkata pendeta Gunakara. 

“Setelah tuan Pendeta menemui bayi itu, apakah tuan pendeta 
dapat membawa bayi itu?” bertanya Pangeran Citraganda. 

“Aku tidak tega hati menjauhkan bayi itu dari pangkuan 
ibundanya, akhirnya aku telah memutuskan hingga sampai 
dewasa sambil ikut membimbingnya”, berkata pendeta Gunakara. 

“Selama ini, sejak kecil aku ada bersamamu wahai tuan 
pendeta, siapa gerangan bayi itu?” berkata Gajahmada dengan 
dada berdebar meraba-raba siapa gerangan bayi yang diceritakan 
oleh pendeta Gunakara itu. 

“Kamu benar, selama ini aku hanya ada bersamamu. Kamulah 
Mahesa Muksa titisan Maha Guru kami yang terlahir di hari yang 
sama dengan beliau, dengan tanda-tanda yang sama sesuai 
petunjuk beliau”, berkata Pendeta Gunakara sambil memandang 
penuh senyum kebahagiaan kepada Gajahmada. 
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“Aku?”, bertanya Gajahmada seperti tidak percaya dengan apa 
yang didengarnya itu. 

“Paman guruku dan para murid Maha Guru kami nampaknya 
sudah tidak sabar ingin menjemput dirimu, mereka telah berlayar 
dari tempat yang jauh dan hari ini telah berada di hutan sebelah 
timur Kotaraja Kawali ini”, berkata Pendeta Gunakara masih 
dengan senyum terbuka. 

“Apa yang mereka inginkan dariku?”, bertanya Gajahmada 
dengan wajah penuh ketidak mengertian. 

“Mereka sebagaimana diriku, berharap kamu dapat 
menggantikan kedudukan Maha Guru kami, Damyang Dalai 
Lama. Kami akan membawamu menjadi pemimpin besar kami“ 
berkata Pendeta Gunakara dengan wajah penuh dengan 
kesungguhan hati. 

“Aku menjadi pemimpin para biksu?” bertanya kembali 
Gajahmada seperti masih tidak mempercayai perkataan pendeta 
Gunakara. 

“Kami tidak akan memaksamu, wahai titisan maha guruku. 
Semua keputusan ada didalam dirimu sendiri”, berkata pendeta 
Gunakara dengan sikap penuh hormat seperti berhadapan 
dengan maha gurunya sendiri. 

Melihat sikap Pendeta Gunakara kepada dirinya yang sangat 
berbeda dari sebelumnya itu telah membuat hati Gajahmada 
merasa kasihan, namun tidak dapat memutuskan apapun. 

“Aku belum dapat berpikir dan memutuskan apapun, saat ini 
yang kupikirkan adalah bagaimana menghadapi kekuatan 
pasukan Rakata yang akan menguasai istana Kawali”, berkata 
Gajahmada 

“Kami akan selalu berada di belakangmu, Mahesa Muksa”, 
berkata pendeta Gunakara masih dengan sikap hormatnya. 

“Terima kasih telah mengutamakan masalah yang tengah kami 
hadapi di istana Kawali ini”, berkata Pangeran Citraganda merasa 
kedua orang bersamanya itu telah memilih mengutamakan 
masalah kerajaan Kawali dibandingkan dengan urusan pribadi 
mereka. 
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“Keberadaan para biksu di Pasundan ini adalah sebuah 
anugerah dari Gusti Yang Maha Agung”, berkata Gajahmada 
mengingatkan kepada Pangeran Citraganda tentang kekuatan 
baru yang dapat mereka manfaatkan. 

“Kehadiran para biksu akan lebih menyemarakkan suasana di 
istana Kawali ini”, berkata Pangeran Citraganda. 

“Kami akan memainkan peran sebagai penguasa semu di 
istana Kawali ini, tentunya atas ijin dan sepengetahuan Baginda 
Raja Ragasuci”, berkata Pendeta Gunakara sambil merinci sebuah 
rencana apa yang akan mereka lakukan. 

“Malam ini aku akan menyusup keluar istana menemui 
Ayahanda di hutan Sindur”, berkata Pangeran Citraganda. 

“Disaat ayam berkokok di waktu fajar, aku akan keluar dari 
bangsal tahanan ini memulai permainan ini”, berkata Gajahmada 

“Aku akan kembali menemui para biksu di hutan sebelah barat 
kotaraja Kawali”, berkata Pendeta Gunakara berpamit diri. 

Terlihat pendeta Gunakara telah melangkah keluar 
menghilang di balik pintu bangsal tahanan. 

Tidak lama berselang Pangeran Citraganda berpamit juga 
meninggalkan Gajahmada. Namun ketika berada di luar pintu 
bangsal tahanan dilihatnya kedua prajurit penjaga masih 
tergeletak. 

Dengan memijat beberapa urat darah keduanya, terlihat kedua 
prajurit penjaga itu seperti terkejut mendapatkan diri mereka 
tergeletak di lantai depan bangsal tahanan. 

“Kenapa kalian tertidur saat berjaga?”, bertanya Pangeran 
Citraganda dengan wajah kurang senang di hadapan kedua 
prajurit itu. 

“Ampun tuan Pangeran, hamba tidak dapat mengerti dan tidak 
ingat apapun mengapa kami tertidur di lantai ini”, berkata salah 
seorang prajurit penjaga itu penuh ketakutan. 

“Lain kali aku tidak ingin melihat kejadian ini terulang lagi”, 
berkata pangeran Citraganda sambil berbalik badan dan 
melangkah pergi. 
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Terlolong wajah kedua prajurit itu sambil saling melihat satu 
dengan yang lainnya. 

“Semoga tuan Pangeran memaafkan kelalaian kita ini”, 
berkata salah seorang prajurit penjaga itu. 

Dan tidak terasa waktu telah terus berlalu, sang kala telah 
menarik tiang layar langit biru dan menggamit sang rembulan 
pucat di ujung senja itu untuk menyapa hari yang mulai redup 
diatas bumi istana Kawali. Perlahan wajah bumi mulai terselimuti 
keremangan kegelapan malam. 

Di keremangan dan kegelapan malam itulah terlihat sesosok 
bayangan telah melesat melompati dinding pagar istana yang 
cukup tinggi. Ketika sosok bayangan itu telah berada di luar 
dinding pagar istana, terlihat sudah berlari menghilang jauh 
tertelan kegelapan malam. 

Di ujung batas kotaraja Kawali sebelah selatan terlihat kembali 
sosok bayangan itu di bawah sinar cahaya rembulan yang telah 
bulat sempurna menerangi malam. 

Terlihat dari kerimbunan semak pohon seorang lelaki berjalan 
menuntun seekor kuda mendekati sosok bayangan itu yang 
ternyata adalah seorang lelaki muda. 

“Terima kasih telah menungguku”, berkata lelaki muda itu 
sambil mengambil tali kekang kuda. 

“Hamba dengan senang hati menjalankan apapun perintah 
tuan Pangeran Citraganda”, berkata lelaki penuntun kuda itu 
kepada seorang muda yang dipanggilnya sebagai Pangeran 
Citraganda. 

“Nampaknya kamu telah merawat kudaku dengan baik”, 
berkata Pangeran Citraganda sambil menepuk-nepuk perlahan 
punggung kuda 

Lelaki muda itu memang Pangeran Citraganda yang sudah 
langsung melompat diatas punggung kudanya. 

“Hati-hati tuan Pangeran, jalan di hutan malam sangat berliku 
dan gelap”, berkata lelaki itu ketika kuda yang ditunggangi 
Pangeran Citraganda terlihat mulai melangkah. 
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Terlihat Pangeran Citraganda hanya menoleh sebentar 
melemparkan senyumnya kepada lelaki tua yang sudah lama 
bekerja di istana sebagai seorang pekatik. 

“Kuda itu telah menemukan majikan mudanya”, berkata lelaki 
tua itu dalam hati manakala telah melihat kuda Pangeran 
Citraganda telah berlari menjauh masuk tertelan kegelapan 
malam. 

Berjalan diatas hutan malam sebagaimana yang dikatakan 
oleh pekatik itu memang cukup sulit, apalagi jalan yang harus 
ditelusuri penuh berliku. Namun bagi Pangeran Citraganda tidak 
ada kesulitan apapun, cahaya sinar rembulan di malam itu yang 
menembusi celah-celah batang dan daun di hutan itu telah cukup 
bagi Pangeran Citraganda untuk tidak tergelincir di jalan setapak 
yang terkadang cukup terjal. Tidak ada kesulitan apapun ketika 
akhirnya setelah menempuh perjalanan sepertiga malam telah 
sampai di sebuah rumah singgah di hutan Sindur. 

“Siapa?”, berkata seorang prajurit pengawal sambil meraba 
gagang pedangnya ketika melihat seorang berkuda telah 
mendekati rumah singgah. 

“Aku, Pangeran Citraganda”, berkata penunggang kuda itu 
langsung melompat turun dari punggung kudanya. 

“Ternyata Gusti tuan Pangeran muda”, berkata prajurit itu 
sambil membungkuk penuh hormat. 

“Nampaknya masih banyak tamu”, berkata Pangeran 
Citraganda kepada prajurit itu ketika melihat dari luar rumah 
singgah itu ada beberapa ekor kuda. 

“Ada beberapa tamu, Adipati Suradilaga dari Singaparna serta 
tuan Prabu Guru Darmasiksa”, berkata prajurit itu 
menyampaikan siapa saja tamu yang masih ada di dalam rumah 
singgah itu. 

Terlihat Pangeran Citraganda telah langsung melangkah 
masuk kedalam rumah singgah di hutan Sindur itu. 

“Cucundaku ternyata tidak bisa tidur nyenyak sendiri di 
istana, malam-malam telah datang ke hutan Sindur ini”, berkata 
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Prabu Guru Darmasiksa menyambut kedatangan Pangeran 
Citraganda. 

Setelah duduk di bale tengah ruangan rumah singgah itu, 
langsung saja pangeran Citraganda bercerita tentang pasukan 
Rakata yang selama ini tidak ada dalam perhitungan mereka. 

“Otak Patih Anggajaya cukup cemerlang, membawa seluruh 
prajurit keluar dari Kotaraja Kawali, memberikan kesempatan 
Pasukan Rakata menguasai Istana”, berkata Baginda Raja 
Ragasuci setelah mendengar berita yang di bawa oleh Pangeran 
Citraganda tentang rencana licik Patih Anggajaya. 

“Rencana Patih Anggajaya tidak akan terwujud, seribu biksu 
dari Tibet akan memaksa pasukan Kawali menghadapi mereka”, 
berkata Pangeran Citraganda. 

“Seribu biksu dari Tibet?, berkata bersamaan semua yang 
hadir diatas bale tengah itu. 

Terlihat Pangeran Citraganda tersenyum melihat wajah-wajah 
penuh ketidak mengertian tentang para biksu dari Tibet itu. 

Maka perlahan Pangeran Citraganda memberikan sebuah 
penjelasan siapa gerangan para biksu dari Tibet itu. 

“Gusti Yang Maha Agung telah menyelamatkan Istana Kawali 
dengan mendatangkan para biksu itu”, berkata Prabu Guru 
Darmasiksa setelah mendengar penjelasan dari Pangeran 
Citraganda. 

“Aku percaya dengan anak muda itu, kuijinkan Mahesa Muksa 
bersama pasukan biksunya menguasai istana sampai kita datang 
kembali”, berkata Baginda Raja Ragasuci dengan wajah penuh 
senyum. “Apakah ibundamu telah mengetahui apa yang akan 
diperbuat oleh Mahesa Muksa?”, berkata kembali Baginda Raja 
Ragasuci kepada Pangeran Citraganda. 

“Sebelum berangkat, ananda telah bercerita kepadanya, 
ananda berharap Ibunda tidak salah arti apalagi menjadi semakin 
membenci kehadiran Mahesa Muksa”, berkata Pangeran 
Citraganda kepada Ayahandanya. 
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“Masih ada waktu mempersiapkan pasukan Adipati Suradilaga 
untuk bergabung ke Kotaraja Kawali menghadapi pasukan 
Rakata”, berkata Prabu Guru Darmasiksa. 

“Kembalilah ke Istana, menjelang fajar kami akan segera 
menyusulmu”, berkata Baginda Raja Ragasuci kepada Pangeran 
Citraganda. 

Terlihat Pangeran Citraganda telah berpamit diri untuk 
kembali ke Kotaraja Kawali. 

Sementara itu Bangsal tahanan di dalam Istana Kawali terlihat 
Gajahmada sepertinya baru saja menyelesaikan olah laku 
rahasianya, merasakan kesegaran tubuhnya seperti bertambah-
tambah berlipat ganda. 

Hati dan pikiran Gajahmada saat itu seperti begitu jernih dan 
lapang sehingga semakin peka mendalami rahasia-rahasia 
mengungkapkan kekuatan jati dirinya sendiri. 

“Gusti Yang Maha Agung telah mengarunia setiap anak 
manusia dengan beragam perlindungan. Cerna dan seraplah 
hawa dingin di sekitarmu, maka dari dalam tubuhmu akan 
melindungimu dengan kekuatan sumber daya panas. Semakin 
besar kamu menyerap hawa dingin di sekitarmu, semakin besar 
pula kekuatan daya panas melindungimu. Dan kamu dapat 
melakukan dengan cara yang lain yang berbeda. Kenalilah dirimu 
sebagai sang pengendali”, berkata Gajahmada dalam hati sambil 
tersenyum sendiri mengingat kembali ungkapan rahasia yang 
pernah disampaikan oleh guru penuntunnya Putu Risang. 

Bukan main terperanjatnya kedua prajurit penjaga yang 
berada di muka pintu bangsal tahanan itu ketika merasakan 
malam yang dingin itu tiba-tiba menjadi begitu panas menyekat 
membuat peluh di tubuh mereka tidak terasa mengalir deras 
membasahi wajah dan pakaian mereka. 

Selang beberapa lama kemudian, kedua prajurit itu seperti 
menjadi begitu panik terheran-heran ketika sebuah kabut turun 
menyelimuti mereka, bermula sangat tipis. Namun lambat laun 
kabut itu semakin menjadi begitu tebal membuat penglihatan 
mereka menjadi seperti terhalang hanya sebatas ujung hidung 
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mereka sendiri. Dan terlihat gigi-gigi mereka bergemerutuk 
beradu menahan rasa dingin yang sangat. 

Apa sebenarnya tengah terjadi atas kedua prajurit penjaga di 
muka bangsal tahanan itu ? 

Ternyata di dalam bangsal tahanan, terlihat Gajahmada 
tengah mateg aji kemampuan daya sakti kekuatan jati dirinya. 

Terlihat kabut tebal perlahan hilang menipis di luar bangsal 
tahanan itu manakala Gajahmada telah mengakhiri daya sakti 
kekuatan jati dirinya. 

“Manusia yang sakti bukanlah seorang yang dapat 
melontarkan kekuatan hawa panas dan hawa dingin dari 
tubuhnya, bukan pula seorang yang kebal tidak termakan 
ketajaman senjata apapun. Tapi manusia sakti adalah yang dapat 
mengendalikan nafsunya sendiri. Kenalilah nafsumu, maka kamu 
dapat mengendalikannya”, berkata sebuah suara seperti suara 
bisikan masuk dan keluar lewat pendengaran bathin Gajahmada. 

Dan Gajahmada yang sudah mulai peka membaca mana buah 
pikiran hati sendiri dan suara bisikan dari luar dirinya segera 
mengetahui bahwa ada seseorang telah berbicara dengannya 
lewat sebuah ilmu setara dengan ajian ilmu Pameling. 

“Sudah lama kamu mengikuti dimanapun aku berada, 
siapakah dirimu wahai pembisik hati?” berkata Gajahmada 
seperti mencoba bertanya kepada dirinya sendiri. 

“Bagus, aku memang selalu datang membayangimu. Dan 
sekarang kulihat dirimu telah dapat membedakan sebuah pikiran 
yang datang dari luar dirimu. Wahai putraku, aku ayah 
kandungmu sendiri”, berkata sebuah bisikan lewat pikiran 
Gajahmada sendiri. 

“Sebuah kegembiraan hati tak terkirakan manakala Kakang 
Putu Risang mengabarkan tentang keberadaanmu, wahai 
Ayahandaku. Telah terpikir dalam harapanku bahwa suatu saat 
dapat memandang wajahmu, wajah Ayahku sendiri”, berkata 
Gajahmada seperti kepada dirinya sendiri merasa yakin didengar 
oleh Ayahnya sendiri yang entah berada dimana. 
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“Maafkan aku wahai putraku, kita tidak mungkin dapat 
bertemu muka. Telah kupalingkan hati ini untuk bertemu 
langsung dengan ibumu, juga dirimu sebagaimana aku telah 
memalingkan wajah ini untuk melihat dunia. Begitulah caraku 
didalam awal pengembaraan bathin menjaga kesucian diri 
mengarungi samudera semesta alam rahasia diri. Dan aku sudah 
jauh berjalan untuk tidak mungkin datang kembali ke pintu 
duniamu, wahai putraku”, berkata sebuah bisikan didalam hati 
dan pikiran Gajahmada. 

“Putramu tidak akan menghalangi jalanmu wahai Ayahanda. 
Putramu hanya mohon bimbinganmu”, berkata Gajahmada. 

“Kamu telah memiliki ilmu kesaktian tinggi, memahami kitab 
tantra sebagaimana seorang pendeta, memahami ilmu tata 
negara layaknya seorang raja, itulah anugerah dari yang Maha 
Pemberi hidup sebagai jalan kamu berbakti menerangi dunia ini 
sebagaimana matahari memberikan cahaya kehidupan di bumi”, 
berkata kembali bisikan lewat di dalam hati dan pikiran 
Gajahmada. 

“Terimakasih, putramu akan selalu mengingatnya”, berkata 
Gajahmada dalam hati manakala merasakan tidak ada lagi 
mendengar suara bisikan di dalam hati dan pikirannya sendiri. 

Lama Gajahmada terdiam diri mencoba mengingat dan 
merenungi semua perkataan dari Ayahandanya itu. 

“Sebagai sang surya menerangi bumi”, berkata kembali 
Gajahmada dalam hati. 

Sementara itu suasana di luar bangsal tahanan malam terasa 
begitu dingin. Terlihat dua orang prajurit penjaga masih tetap 
bersiaga, kadang berjalan melangkah untuk memerangi rasa 
kantuknya. 

“Malam ini terasa begitu dingin”, berkata seorang prajurit 
penjaga di muka pintu bangsal tahanan itu sambil menggosok-
gosokkan kedua telapak tangannya sendiri. 

“Itu tandanya malam akan segera berakhir, di ujung malam 
suasana memang menjadi lebih dingin”, berkata kawannya. 
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Sebagaimana yang dikatakan oleh kawan prajurit itu, malam 
memang telah berada di ujung pergantian pagi. Terlihat sebaris 
cahaya merah telah mulai mewarnai langit malam. 

“Sang fajar sebentar lagi akan muncul menerangi bumi”, 
berkata Gajahmada dalam hati manakala mendengar sayup dari 
tempat yang begitu jauh suara ayam jantan. 

Terlihat Gajahmada telah turun dari bale bangsal tahanan itu, 
berdiri dan melangkah mendekati pintu kayu bangsal tahanan. 

Dan Gajahmada berhenti melangkah dan terlihat berdiri di 
depan pintu bangsal tahanan itu. 

Terlihat Gajahmada telah berdiri tegap dengan sebuah kuda-
kuda begitu kokohnya seperti tengah menghimpun tenaga daya 
sakti kekuatan sejati di dalam tubuhnya. 

Brakk …!!!!! 

Bukan main kaget dan terkejutnya kedua prajurit di muka 
bangsal tahanan itu melihat pintu bangsa tahanan yang begitu 
tebal telah hancur berkeping-keping. 

Terlihat mereka berdua seperti terpaku di tempatnya 
manakala dari dalam bangsal tahanan keluar seseorang dengan 
rambut terurai tidak digulung hanya dengan memakai dua buah 
helai pakaian putih yang dikenakan secara dililit menutupi pusar 
kebawah dan dadanya. Sebuah pakaian yang biasa dipakai oleh 
seorang penghuni tahanan, dan secara kebetulan juga merupakan 
pakaian yang biasa dikenakan oleh para biksu muda. 

Seseorang yang baru keluar dari pintu bangsal tahanan yang 
telah hancur berkeping-keping itu adalah Gajahmada. 

“Mengapa terlolong diam?, cepat bunyikan kentongan dan 
berlarilah”, berkata Gajahmada sambil tersenyum. 

Kedua prajurit itu sudah kadung ketakutan, terutama melihat 
mata dan penampilan Gajahmada yang baru saja menghempas-
kan kekuatan daya sakti tenaga sejatinya memang begitu penuh 
wibawa dan sangat amat menyeramkan membuat tanpa pikir 
panjang lagi sudah langsung berlari.  
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Seorang kawannya yang masih punya sedikit keberanian 
berhenti sebentar dan masih sempat membunyikan kentongan 
dengan nada panjang sebagai tanda bahaya. Namun setelah 
membunyikan suara kentongan, prajurit itu langsung mengikuti 
arah lari kawannya. 

Sengaja Gajahmada tidak mengejar kedua prajurit itu, sengaja 
pula Gajahmada hanya berjalan perlahan seperti tengah 
menunggu kedatangan para prajurit lain yang pasti telah 
mendengar suara kentongan tanda bahaya. 

Tidak lama berselang sudah berdatangan beberapa prajurit 
mendekati arah sumber suara kentongan berasal. 

“Menyerahlah!!”, berkata seorang prajurit diantara sekitar 
lima dan enam orang prajurit pertama yang telah mendatangi 
sumber suara tanda bahaya. 

“Peganglah gagang pedang kalian kuat-kuat”, berkata 
Gajahmada dengan sikap menantang penuh tantangan dan tanpa 
perasaan takut sedikit pun terlihat di mata dan wajahnya. 

Melihat Gajahmada yang tidak bersenjata apapun, timbul 
keberanian beberapa prajurit itu yang langsung dengan pedang 
terhunus telah mendekati Gajahmada. 

Enam orang prajurit telah mengepung diri Gajahmada dengan 
pedang terhunus. 

Namun baru saja mereka hendak menggerakkan tangan 
mereka untuk menyerang Gajahmada. Tiba-tiba saja keenam 
prajurit itu merasakan tangan mereka seperti begitu panas dan 
perih. Dan dengan wajah penuh tanda tanya melihat pedang 
mereka telah berpindah tangan. 

“Aku tidak butuh pedang ini”, berkata Gajahmada sambil 
dengan begitu mudahnya mematahkan semua pedang di 
tangannya itu. 

Terlolong wajah keenam prajurit itu melihat dengan begitu 
mudahnya Gajahmada mematahkan pedang mereka. 

“Kutunggu kalian di tempat lebih lapang”, berkata Gajahmada 
sambil berlari ke arah sebuah tanah di istana yang terlihat lebih 
luas itu. 
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Ternyata Gajahmada memang telah bermaksud memancing 
semua prajurit untuk mendatanginya. 

Dan Gajahmada tidak perlu menunggu terlalu lama, karena 
dilihatnya puluhan prajurit telah mendatanginya. 

“Menyerahlah, atau pedang kami akan mengoyak tubuhmu”, 
berkata salah seorang prajurit mencoba menggertak Gajahmada. 

“Pilihlah oleh kalian bagian yang paling lunak”, berkata 
Gajahmada dengan penuh senyum dan sikap menantang. 

“Koyak orang gila ini”, berkata kembali seorang prajurit yang 
sebelumnya telah menggertak Gajahmada untuk menyerah. 
Mendengar himbauan prajurit itu yang cukup lantang telah 
menggerakkan puluhan prajurit mendekati Gajahmada. 

Bukan main terkejutnya puluhan prajurit itu dimana hanya 
dengan tangan telanjang Gajahmada menangkis setiap serangan 
pedang mereka. Namun meski dengan sebuah tangan telanjang, 
pedang merekalah yang seperti mengenai sebuah batu cadas 
terlempar dan terlepas dari tangan mereka sendiri. 

Ternyata diam-diam Gajahmada telah melambari tubuhnya 
dengan kekuatan sejati daya saktinya yang setara dengan ajian 
Lembu Sekilan, sebuah ilmu kekebalan tubuh yang jarang sekali 
dimiliki oleh sembarang orang. Dan Gajahmada yang berotak 
cemerlang itu rupanya telah menguasai ajian ilmu kekebalan itu 
dengan cara menyerap kelembutan di sekitar dirinya akan 
menimbulkan sebuah perlindungan yang kuat bersumber dari 
kekuatan sejati daya saktinya yang sudah berlipat-lipat ganda 
kekuatannya. 

“Nampaknya seluruh kekuatan prajurit di istana ini telah 
berada disini”, berkata Gajahmada dalam hati sambil tersenyum 
merasa gembira telah dapat menarik perhatian membawa hampir 
seluruh kekuatan prajurit di istana Kawali datang mengerubuti 
dirinya seorang diri. 

Terlihat Gajahmada sudah tidak lagi hanya menangkis atau 
mengibaskan tangannya menghadapi setiap serangan pedang ke 
arahnya, tapi terlihat Gajahmada kadang sudah menggerakkan 
tangannya melumpuhkan beberapa prajurit. 
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Terlihat Gajahmada dengan begitu lincah dan cekatan berkelit 
menghindari setiap serangan para prajurit yang seperti berlomba 
berusaha melumpuhkan Gajahmada seorang diri. 

Bayangkan, sekitar seratus prajurit istana tengah mengeroyok 
Gajahmada seorang diri. 

Namun Gajahmada seperti tidak pernah surut tenaganya, dan 
Gajahmada seperti merasa gembira layaknya seorang bocah nakal 
tengah bermain. 

Pemandangan di tanah lapang di dalam Istana Kawali itu lebih 
mirip dengan sekumpulan semut hitam tengah menghadapi 
seekor belalang jantan. Dan kaki Gajahmada seperti kaki seekor 
belalang telah beberapa kali melemparkan beberapa orang 
prajurit yang datang mendekatinya. Atau terkadang Gajahmada 
telah melompat berlari diatas kepala mereka. 

Dan wajah para prajurit itu sudah menjadi begitu penasaran 
bahwa menghadapi seorang Gajahmada yang bertangan kosong 
saja mereka seperti tidak berarti. 

Dan wajah-wajah penuh rasa penasaran itu akhirnya telah 
berubah menjadi seperti putus asa dan rasa jerih manakala 
melihat beberapa kawan mereka terkapar pingsan terkena 
tendangan dan pukulan Gajahmada. 

Terlihat serangan para prajurit semakin mengendur, mereka 
dengan perasaan jerih tidak berani lagi mendekati Gajahmada, 
hanya sekedar mengepung agar Gajahmada tetap berada 
ditempatnya. 

“Apakah kalian sudah jemu bermain”, berkata Gajahmada 
sambil tersenyum bertolak pinggang melihat para prajurit itu 
tidak ada lagi seorang pun yang berani mendekatinya. 

“Jangan besar kepala dulu anak muda, akulah yang akan 
meringkusmu kembali kedalam bangsal tahanan”, berkata 
seseorang berjubah pendeta yang tiba-tiba saja telah berada 
didalam arena lingkaran kepungan para prajurit istana. 

“Aku seperti pernah mengenalmu”, berkata Gajahmada 
kepada orang tua berjubah pendeta dihadapannya itu. 
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Gajahmada memang seperti pernah bertemu dengan orang itu, 
terutama ketika mata mereka bertemu pandang. 

Benar, Gajahmada seperti mengenali mata elang milik orang 
berjubah pendeta itu. 

“Kita memang pernah bertemu”, berkata orang itu sambil 
mengeluarkan sebuah senjata dari balik jubahnya. 

“Kujang Pangeran Muncang!”, berkata Gajahmada ketika 
mengenali senjata di tangan orang itu. 

“Jarang sekali orang yang mengenal senjata ini”, berkata orang 
itu sambil tersenyum merasa Gajahmada menjadi jerih dengan 
senjatanya itu. 

“Ternyata kamulah orang berbaju serba hitam itu yang telah 
melukai Andini”, berkata Gajahmada menatap tajam kearah 
orang itu. 

“Daya ingatmu sangat tajam, sayang aku harus membungkam 
mulutmu selamanya”, berkata orang berjubah pendeta itu sambil 
langsung menerjang dengan senjatanya kearah tubuh 
Gajahmada. 

Dan Gajahmada tidak berani bermain-main lagi menghadapi 
pendeta itu, apalagi dengan senjata Kujang Pangeran Muncang 
ditangan orang itu. 

Terlihat Gajahmada yang bertangan kosong tak bersenjata itu 
pun telah begitu cepatnya berkelit menghindari serangan orang 
itu yang nampak begitu ganas dan begitu cepatnya. 

Ternyata Gajahmada tidak hanya berkelit dan menghindar, 
tapi langsung melakukan serangan balasan yang tidak kalah cepat 
dan kuatnya langsung menggempur orang itu dengan sebuah 
tendangan mengarah pada pinggang lawan. 

Terkejut orang itu mendapatkan serangan balasan dari 
Gajahmada yang tidak terduga-duga itu sudah langsung 
melompat ke samping dan kembali melakukan serangan lain yang 
sangat cepat. 
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Demikianlah, serang dan balas menyerang telah berlangsung 
dengan begitu cepatnya antara Gajahmada dan orang berjubah 
pendeta itu. 

Dan pertempuran itu pun menjadi semakin seru dan 
mendebarkan hati telah membuat lingkaran prajurit menjadi 
semakin melebar karena takut terkena sasaran terjangan mereka 
berdua. 

“Ternyata Kujang Pangeran Muncang berada di tangan 
Pendeta Rakanata, dialah kunci rahasia dibalik hilangnya pusaka 
itu”, berkata Pangeran Citraganda kepada Dyah Rara Wulan dan 
ibundanya Ratu Dara Puspa yang melihat pertempuran itu dari 
luar lingkaran prajurit. 

“Ilmu Pendeta Rakanata sangat tinggi”, berkata Dyah Rara 
Wulan penuh kekhawatiran. 

Ternyata orang berjubah pendeta itu adalah Pendeta Rakanata 
sebagai guru suci di istana Kawali. 

“Semoga Mahesa Muksa mampu menghadapinya”, berkata 
Pengeran Citraganda menenangkan hati adiknya. 

Perkataan Pangeran Citraganda ternyata bukan sekedar 
menenangkan perasaan hati adiknya. Sebagai seorang yang sudah 
mapan dalam olah Kanuragan sudah dapat menilai sebuah 
pertempuran. Dan Pangeran Citraganda dapat melihat 
bagaimana Gajahmada bukan hanya dapat menghindari setiap 
serangan, namun mampu juga menekan lawannya, seorang 
pendeta yang berilmu cukup tinggi. 

Terlihat bukan main geramnya hati Pendeta Rakanata 
mendapatkan seorang lawan seperti Gajahmada itu. Ternyata 
Gajahmada masih saja dapat melayaninya, mengimbangi 
serangan demi serangan. 

Bertahap pendeta Rakanata telah berusaha meningkatkan 
tataran ilmunya, namun selalu saja masih dapat diimbangi oleh 
Gajahmada yang juga telah meningkatkan tataran ilmunya. 

Kembali lingkaran prajurit menjadi semakin melebar 
merasakan pertempuran dua naga kanuragan itu terlihat sudah 
menjadi kian dahsyatnya. Para prajurit di jajaran paling depan 
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telah merasakan angin sambaran serangan Pendeta Rakanata 
telah menimbulkan hawa panas. Mereka tidak dapat 
membayangkan bagaimana Gajahmada menghadapi serangan 
ber hawa panas itu dimana mereka saja yang berjarak sekitar dua 
puluh langkah dari pusat pertempuran masih dapat merasakan 
hawa panasnya. 

Ternyata Gajahmada tidak mengalami kesulitan apapun 
menghadapi serangan Pendeta Rakanata yang telah 
meningkatkan tataran kesaktiannya dengan menghempaskan 
angin pukulan hawa panas yang kuat bersama setiap serangannya 
itu. Sekuat apapun tataran kesaktian yang dilontarkan oleh 
Pendeta Rakanata tetap saja masih dapat diimbangi oleh 
Gajahmada yang telah melindungi dirinya dengan daya sakti 
kekuatan sejatinya yang berbeda dan berlawanan menyesuaikan 
diri. 

Pendeta Rakanata sudah seperti menjadi putus asa melihat 
anak muda yang menjadi lawan tandingnya itu tidak bergeming 
sedikitpun meski telah meningkatkan tataran kemampuan 
puncaknya, baik kecepatannya bergerak maupun daya tempur 
hawa panasnya yang sudah membuat siapapun orang didekatnya 
akan terbakar hangus, namun tetap saja Gajahmada tidak 
merasakan apapun karena telah melambari dirinya dengan 
kekuatan yang berlawanan meredam kekuatan hawa panas 
lawan. 

Sebenarnya Gajahmada masih dapat meningkatkan tataran 
kemampuan ilmunya lebih tinggi lagi, melontarkan tenaga sakti 
sejatinya dalam bentuk lontaran hawa panas dan hawa dingin 
sesuai keinginannya. Tapi Gajahmada tidak ingin melakukannya, 
hanya berusaha mengimbangi serangan lawan dan tidak ingin 
cepat-cepat menyelesaikan pertempurannya. 

“Tugasku hanya membuat sebuah kekacauan guna menarik 
perhatian seluruh prajurit”, berkata Gajahmada dalam hati 
sambil berkelit dan balas menyerang lawannya. 

Sementara itu Pangeran Citraganda yang menyaksikan 
pertempuran mereka dari tempat jauh telah melihat sebuah 
kabut tipis perlahan menyelimuti hampir seluruh permukaan 
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istana. Kabut tipis itu kian lama semakin menebal menutup 
pandangan mata hampir semua orang. 

“Hanya orang berilmu tinggi saja yang dapat melakukannya”, 
berkata Pangeran Citraganda kepada Dyah Rara Wulan dan 
ibundanya Ratu Dara Puspa yang masih terus mengamati 
jalannya pertempuran antara Gajahmada dan Pendeta Rakanata. 

Tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa di dalam 
istana telah lama menyelinap dua orang berjubah pendeta. 
Mereka sudah lama mengamati pertempuran itu. Salah seorang 
berjubah pendeta itu adalah Pendeta Gunakara. Sementara 
seorang lagi terlihat lebih tua dari usia Pendeta Gunakara. 
Ternyata orang itulah yang telah menurunkan kabut pekat 
menyelimuti seluruh istana. 

Kabut terlihat sudah begitu pekat menutupi pandangan semua 
orang. Para prajurit istana tidak dapat lagi menyaksikan jalannya 
pertempuran antara Gajahmada dan Pendeta Rakanata. 

Terlihat Gajahmada tersenyum menyaksikan Pendeta 
Rakanata seperti terganggu penglihatannya dan telah melompat 
mengambil jarak aman. Dengan daya penglihatan yang kuat 
Gajahmada masih dapat melihat dengan jelas di dalam kabut 
pekat itu. Dan Gajahmada tidak berlaku curang mengejar 
Pendeta Rakanata yang sudah kehilangan penglihatannya 
tertutup kabut tebal yang pekat. 

Gajahmada masih tersenyum manakala dilihatnya muncul 
begitu banyak orang asing berpakaian seorang biksu seperti yang 
dikenakannya saat itu telah melumpuhkan semua prajurit di 
istana itu dengan begitu mudahnya. 

“Para biksu dari Tibet ?”, berkata Gajahmada dalam hati 
melihat orang-orang asing yang baru muncul itu tengah 
melumpuhkan para prajurit istana. 

Dan pertanyaan Gajahmada akhirnya terjawab manakala 
muncul dua orang berjubah pendeta mendekatinya. Salah 
seorang telah dikenalnya sebagai Pendeta Gunakara. 

“Orang berjubah pendeta itu kulihat berhati kelam, jauh 
berbeda dengan pakaian putih yang dikenakannya”, berkata 
seorang tua yang datang bersama Pendeta Gunakara. 
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Bersama kedatangan dua orang pendeta itu, kabut di atas 
Istana Kawali terlihat semakin lama menjadi kian menipis 
terbawa angin. 

Kecut hati Pendeta Rakanata melihat dua orang pendeta di 
dekat anak muda lawan tandingnya itu. Dua orang pendeta itu 
pasti akan membela anak muda itu, demikian pikiran Rakanata 
pada saat itu. 

Maka tanpa berpikir lebih lama lagi, terlihat Pendeta Rakanata 
langsung berkelebat ke arah dinding istana, melompati dinding 
tinggi dan menghilang pergi entah kemana. 

“Jangan kamu kejar orang itu, ada banyak hal penting selain 
Kujang Pangeran Muncang”, berkata Pendeta Gunakara sambil 
menggamit lengan Gajahmada seperti tahu jalan pikiran 
Gajahmada saat itu. 

“Benar Mahesa Muksa, tugas kita saat ini adalah mengaman-
kan istana”, berkata Pangeran Citraganda yang telah datang 
bersama Dyah Rara Wulan dan ibunda Ratu Dara Puspa. 

“Ampun Gusti Ratu, hari ini kendali di istana telah menjadi 
tanggung jawab kami”, berkata Pendeta Gunakara penuh hormat 
seperti tahu bagaimana bersikap di hadapan sang permaisuri 
Ratu Dara Puspa. 

“Atas nama keluarga istana, kami mengucapkan rasa terima 
kasih atas bantuan kalian”, berkata Ratu Dara Puspa penuh 
kebanggaan hati melihat sikap dan perkataan Pendeta Gunakara 
yang sangat menghormatinya itu. 

Namun Ratu Dara Puspa terlihat berkerut keningnya 
manakala seorang tua tidak bersikap hormat kepadanya, 
melainkan kepada anak muda yang dikenalnya sebagai Mahesa 
Muksa. 

“Terimalah sembah sujud dari Nathabala, wahai titisan sang 
terkasih Damyang Dalai Lama”, berkata seorang tua berjubah 
pendeta yang datang bersama pendeta Gunakara sambil 
merangkapkan kedua tangannya di depan dadanya dengan wajah 
menunduk sebagai tanda kehormatan. 
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“Putraku Mahesa Muksa, aku belum memperkenalkan paman 
guruku”, berkata pendeta Gunakara sambil tersenyum mengerti 
sikap Gajahmada yang bingung melihat ada seorang tua datang 
kepadanya dengan sikap penuh hormat. “Kami biasa 
memanggilnya sebagai paman guru Nathabala”, berkata kembali 
Pendeta Gunakara memperkenalkan orang itu kepada 
Gajahmada. 

Mendengar perkataan Pendeta Gunakara, segera Gajahmada 
dengan penuh senyum membalas penghormatan orang yang 
dipanggil Paman Guru Nathabala itu. 

“Sebentar, aku akan kembali”, berkata Pendeta Gunakara 
sambil melangkah mendekati beberapa biksu yang tengah 
mengumpulkan para prajurit istana yang masih tergeletak belum 
sadarkan diri. 

Terlihat Pendeta Gunakara segera memberikan beberapa 
perintah kepada para biksu itu. 

Kembali Ratu Dara Puspa mengerutkan keningnya manakala 
melihat satu persatu dari para biksu berdatangan menghadap 
Gajahmada secara bergiliran dengan sikap penuh penghormatan 
dan langsung pergi ke sisi pinggir dinding istana seperti tahu 
bagaimana harus mengamankan istana. 

“Mahesa Muksa seperti seorang Raja bagi mereka”, berkata 
Ratu Dara Puspa dalam hati manakala melihat para biksu itu satu 
persatu telah menghadap Mahesa Muksa dengan penuh 
penghormatan. 

Diam-diam Dyah Rara Wulan melirik kearah Ibunda Ratu, 
seakan ingin berkata, “wahai bunda, inilah Mahesa Muksa bukan 
orang biasa sebagaimana persangkaanmu selama ini”, begitulah 
yang ingin dikatakan kepada ibundanya. Tapi Dyah Rara Wulan 
tidak berkata apapun, hanya penuh kegembiraan dan kebanggaan 
melihat semua para biksu asing itu nampak begitu menghormati 
Mahesa Muksa. 

Nampaknya para biksu asing itu telah mengetahui apa yang 
harus mereka lakukan. Terlihat mereka telah langsung menuju 
dinding pagar istana. Dan tidak ada satupun sisi dinding pagar 
Istana yang kosong tanpa penjagaan mereka. 
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Dinding pagar istana itu memang cukup tebal, ada sebuah 
undakan untuk seseorang dapat berdiri melihat ke arah luar 
istana. Dan para biksu asing itu nampaknya telah bersiaga penuh 
menjaga istana membentuk pagar betis mengelilingi hampir 
setiap sisi dinding pagar istana. 

Maka gemparlah suasana Kotaraja Kawali ketika mengetahui 
bahwa istana telah dikuasai oleh para biksu asing. Beberapa 
perwira tinggi telah mengumpulkan satuan pasukan masing-
masing dari barak prajurit di luar istana. Terlihat para prajurit 
Kawali telah berkumpul di alun-alun Kotaraja Kawali untuk 
menunggu perintah apa yang harus mereka lakukan. 

“Kami menunggu perintah dari tuan Patih”, berkata salah 
seorang perwira tinggi kepada Patih Anggajaya yang juga telah 
hadir di alun-alun Kotaraja Kawali. 

Terlihat wajah Patih Anggajaya begitu gusar, merasa 
rencananya tidak berjalan sesuai yang diinginkan. Adipati 
Suradilaga yang diharapkan telah memberikan sebuah kabar 
tentang tugasnya di hutan Sindur tidak juga kunjung datang. Dan 
tiba-tiba saja telah menyaksikan istana Kawali telah di kuasai 
oleh para biksu asing, rusaklah rencana dan harapannya 
membawa pasukan Rakata ke kotaraja Kawali. 

“Seluruh kesatuan prajurit telah berkumpul, siap menunggu 
perintah tuan Patih”, berkata kembali seorang perwira tinggi 
kepada Patih Anggajaya yang merasa kecewa melihat kelambanan 
sikap sang Patih. 

Terlihat Patih Anggajaya tidak langsung memberikan perintah 
apapun, seperti tengah berpikir keras keluar dari kemelut 
suasana yang sangat berbeda dari apa yang direncanakan semula. 

Namun di hadapan para perwira tinggi itu, Patih Anggajaya 
tidak ingin dinilai tidak punya ketegasan sebagai seorang patih 
yang diandalkan. 

“Persiapkan seluruh pasukan, kita gempur dan kuasai kembali 
istana”, berkata Patih Anggajaya seperti terpaksa membuat 
sebuah keputusan dengan cepat meski di dalam hatinya belum 
menemukan sebuah jalan terbaik menghadapi kemelut suasana 
medan yang tidak sesuai dengan rencananya itu. 
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Setelah mendengar perintah dari Sang Patih, terlihat para 
perwira tinggi itu telah melangkah menuju kesatuan mereka 
masing-masing. 

Namun belum lagi para perwira tinggi itu menemui kesatuan 
mereka masing-masing, terlihat dari arah selatan Kotaraja Kawali 
dua orang penunggang kuda berlari sambil membawa dua 
bendera kebesaran Kawali, salah satunya sebuah bendera hijau 
bergambar harimau putih. 

“Raja Ragasuci telah kembali dari Hutan Sindur”, berkata 
Patih Anggajaya dalam hati dengan perasaan penuh kegusaran. 
Sebagaimana yang dikatakan oleh Patih Anggajaya, di belakang 
dua orang penunggang kuda itu memang telah datang sebuah 
pasukan khusus pengawal Raja. 

Dan hati, Patih Anggajaya menjadi bertambah gusar manakala 
melihat di belakang pasukan khusus pengawal Raja terlihat 
sebuah iring-iringan pasukan yang lebih besar lagi. 

“Adipati Suradilaga datang bersama Raja Ragasuci?”, terkejut 
dan penuh rasa gusar hati Patih Anggajaya manakala merasa 
yakin bahwa pasukan besar yang datang bersama Raja Ragasuci 
adalah sebuah pasukan dari Singaparna yang dibawa langsung 
oleh Adipati Suradilaga. ”Adipati Suradilaga telah mengkhianati-
ku?”, berkata dalam hati Patih Anggajaya dengan penuh tanda 
tanya besar di kepalanya. 

“Baginda Raja Ragasuci datang!!”, berteriak dengan lantang 
salah seorang penunggang kuda pembawa bendera kebesaran 
Kerajaan. 

“Sembah sujud dan kesetiaan kami untuk Baginda Raja 
Ragasuci. Semoga kemuliaan dan panjang umur untuk Baginda 
Raja Ragasuci”, berkata bersamaan para prajurit di alun-alun 
Kotaraja itu sambil bersujud. 

“Berdiri dan bangkitlah wahai para prajuritku yang gagah dan 
setia”, berkata Raja Ragasuci dihadapan para prajurit masih 
diatas punggung kudanya. 

Menggeram hati Patih Anggajaya melihat Raja Ragasuci masih 
hidup, sementara matanya terlihat begitu tajam mencari 
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seseorang diantara para pasukan berkuda yang datang bersama 
Raja Ragasuci. 

Ternyata orang yang dicarinya ada tepat dibelakang Baginda 
Raja Raga suci. 

Siapa lagi yang dicari oleh Patih Anggajaya kalau bukan 
Adipati Suradilaga yang telah berjanji kepadanya untuk 
membunuh Raja Ragasuci. 

“Pengkhianat itu ada di belakang Baginda Raja”, berkata 
dalam hati Patih Anggajaya penuh kebencian. 

Namun wajah dan hati Patih Anggajaya menjadi begitu kecut 
dan gusar ketika kembali mendengar suara yang cukup lantang 
dari Raja Ragasuci. 

“Dengarlah wahai para prajuritku, musuh kita bukan orang-
orang asing yang berada di dalam istana. Tapi musuh kita adalah 
sebuah pasukan dari Rakata yang saat ini telah mempersiapkan 
diri di hutan sebelah timur Kotaraja Kawali”, berkata Raja 
Ragasuci dengan suara begitu lantang. 

“Kurang ajar, siapa yang telah membocorkan semua rahasia 
ini?”, berkata dalam hati Patih Anggajaya dengan wajah pucat 
dan kaget tidak menyangka Raja Ragasuci telah mengetahui 
keberadaan pasukan Rakata. 

Namun, Patih Anggajaya berusaha keras untuk menutupi 
perasaan hatinya itu, terus berpikir keras menghadapi kemelut 
suasana yang keluar dari yang diharapkan dan direncanakannya 
itu. Apalagi melihat sebagian para prajurit yang nampak bingung 
dan terkejut mendengar perkataan Raja Ragasuci tentang sebuah 
pasukan Rakata yang tengah bersiap untuk menyerang Kotaraja 
Kawali. 

Dan Patih Anggajaya memang seperti tahu apa yang dapat 
diperbuat guna memanfaatkan suasana kebimbangan sebagian 
para prajurit itu. 

“Ampun tuanku Baginda Raja, istana saat ini telah dikuasai 
oleh para orang asing. Kami siap untuk menghalau mereka 
mengembalikan keamanan di istana”, berkata Patih Anggajaya 
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dengan suara cukup lantang bermaksud agar para prajurit dapat 
mendengar juga perkataannya. 

Terlihat Raja Ragasuci tersenyum menanggapi perkataan 
Patih Anggajaya yang diketahui maksud dan tujuan pikirannya 
agar dirinya dengan segala keterpaksaan akan memerintahkan 
semua prajurit untuk menyerang istana. 

Dan Raja Ragasuci tidak berkata apapun, sepertinya tengah 
menunggu sesuatu. Ternyata Raja Ragasuci tengah menunggu 
seseorang. Dan dengan penuh senyum telah melihat seorang 
prajurit telah bergerak dari tempatnya maju kedepan menghadap 
para prajurit. 

“Dengarlah wahai para saudaraku, para putra Ciremai, para 
putra Galunggung, para putra Pangrango dan para putra 
Pasundan, sabda Baginda Raja adalah sabda para dewata, 
perkataan Baginda Raja adalah perkataan Dewata. Tunjukkan 
kesetiaanmu bagi Baginda Raja”, berkata prajurit itu dengan 
suara begitu lantang yang ternyata adalah Ki Rangga Ageng 
Pasek. 

Ternyata sengaja Ki Rangga Ageng Pasek tidak menyebut 
nama putra Rakata dalam perkataannya sebagai sebuah sindiran 
dan ingin membakar perasaan hati para prajurit para putra 
daerah selain Rakata yang selama ini telah tertindas dan 
tersingkirkan oleh orang-orang Rakata yang merasa besar kepala 
menjadi anak emas Patih Anggajaya. 

Kembali Raja Ragasuci tersenyum melihat kegelisahan di 
wajah Patih Anggajaya, dan dirinya memang telah tidak sabar lagi 
untuk menyingkirkan orang yang telah sengaja dengan liciknya 
membokong dan menusuknya dari belakang lewat tangan Adipati 
Suradilaga. 

Dan Baginda Raja Ragasuci dengan penuh senyum telah tahu 
apa yang harus diperbuat. Terlihat Baginda Raja Ragasuci telah 
mengangkat kedua tangannya seperti meminta semua orang 
untuk mendengarnya. 

“Aku tidak akan memaksa apa yang menjadi pilihan kalian, 
segeralah menyingkir ke sebelah kanan siapapun yang telah 
mendengar perkataan Ki Rangga Ageng Pasek dan berpihak 
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kepadanya”, berkata Raja Ragasuci dengan suara lantang 
terdengar oleh siapapun yang berada di atas alun-alun itu. 

Dan tanpa perintah dua kali, terlihat setengah para prajurit itu 
telah menyingkir memisahkan dirinya. 

Sementara itu setengah dari para prajurit Kawali masih tetap 
diam ditempatnya, mereka sebagian besar adalah para putra 
Rakata yang selama ini telah menjadi anak emas Patih Anggajaya. 
Namun diantara mereka masih ada beberapa orang prajurit yang 
sudah berkeluarga dan beristrikan para wanita diluar orang 
Rakata. 

Dan Raja Ragasuci seperti tahu perasaan sebagian orang 
Rakata itu. Terlihat Raja Ragasuci kembali mengangkat kedua 
tangannya meminta perhatian semua orang yang berada di alun-
alun Kotaraja itu. Begitu besar wibawa Raja Ragasuci, seketika itu 
juga semua orang terdiam tidak ada suara satupun dan suasana 
saat itu begitu mencekam dan semua mata terlihat tertuju kepada 
penguasa Pasundan itu, Raja Ragasuci. 

Terlihat wajah dan mata Raja Ragasuci seperti begitu 
memerah seakan tengah memendam sebuah kemarahan besar. 
Dan hampir semua orang di wilayah Pasundan telah mengetahui 
kesaktian Raja mereka yang dapat membakar apapun dengan 
sorot matanya. Dan terlihat semua orang saat itu seperti berdebar 
merasa takut bila saja Raja Ragasuci menumpahkan kemurkaan-
nya. 

“Dengarlah perkataanku, aku Raja Ragasuci yang akan 
bermurah hati kepada siapapun prajurit yang mengabdi setia 
kepadaku, mengampuni siapapun yang menyadari kesalahannya. 
Namun aku tidak akan pernah bermurah hati kepada musuh-
musuhku dan seluruh keluarganya”, berkata Raja Ragasuci 
dengan suara lantang seperti bergemuruh dan bergema didengar 
oleh hampir semua orang yang berada di alun-alun itu. 

Ternyata, perkataan Raja Ragasuci seperti anak panah kembar 
bermata dua. Satu mata panah ditujukan kepada para prajurit 
yang sudah berkeluarga bercampur dengan penduduk Kawali. 
Dan satu anak panah lagi memang ditujukan kepada Patih 
Anggajaya beserta para pengikut setianya yang selama ini telah 
bermaksud menggulingkan kekuasaannya. 



 

35 

Terlihat Raja Ragasuci tersenyum melihat beberapa prajurit 
telah bergerak memisahkan diri. 

Bukan main gusar hati Patih Anggajaya melihat para 
pengikutnya sebagian telah bergerak memisahkan diri. 

“Aku harus bertindak cepat sebelum semua pengikutku 
bergerak berpindah tempat memilih setia kepada Raja Ragasuci”, 
berkata dalam hati Patih Anggajaya dengan wajah penuh 
kegelisahan. 

Ternyata dendam hati Patih Anggajaya telah melebihi 
kegentaran hatinya. Dendam yang sudah lama terpendam itu 
akhirnya telah mengoyak dadanya dan meledak seperti sebuah 
gunung berapi. 

Terlihat patih Anggajaya telah melompat diatas punggung 
kudanya. 

“Dengarlah wahai para putra Rakata”, berkata Patih Anggajaya 
dengan suara menggelegar karena telah dilambari hentakan 
tenaga sakti sejati yang kuat telah membuat semua orang 
berpaling ke arahnya. “Kita orang Rakata yang terlahir di bawah 
Gunung Rakata pusat bumi ini telah lama terjajah. Lihatlah diri 
kalian, hari ini kita telah dipisahkan. Mari kita bergabung 
bersama saudara kita di timur hutan Kotaraja ini”, berkata Patih 
Anggajaya sambil menghentakkan perut kudanya agar bergerak 
melangkah. 

Sekonyong-konyong beberapa orang prajurit putra Rakata 
seperti mendapat angin setelah bingung beberapa saat 
mengkhawatirkan nasib mereka yang pasti akan mendapat 
balasan atas semua penindasan mereka selama ini dimasa 
kekuasaan Patih Anggajaya melebihi kekuasaan seorang Raja. 

Terlihat semua orang Rakata itu telah bergerak mengikuti arah 
langkah kaki kuda Patih Anggajaya. 

Mata dan pandangan Ki Rangga Ageng Pasek sekilas berpaling 
kearah Raja Ragasuci. Mata dan pandangan Ki Rangga Ageng 
Pasek seperti mewakili hampir semua prajurit yang berada di 
belakangnya.  
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Mereka tengah berharap satu kata perintah dari Raja mereka. 
Hanya satu kata maka mereka sudah pasti akan bergerak 
menyergap orang Rakata yang mereka anggap sebagai para 
pendurhaka. 

Nampaknya Raja Ragasuci dapat membaca perasaan para 
prajuritnya yang setia kepadanya. Terlihat dengan wajah penuh 
ketenangan telah mengangkat kedua tangannya. 

“Biarkan orang-orang itu memilih jalan mereka. Besok 
menjelang fajar, kesombongan Gunung Rakata akan kita 
bungkam dan hancurkan selama-lamanya”, berkata Raja 
Ragasuci dengan suara bergema lebih dahsyat lagi melebihi suara 
Patih Anggajaya sebelumnya. 

Dan suara itu masih terdengar oleh para orang Rakata yang 
sudah mulai menjauhi alun-alun Kotaraja menuju kearah timur. 
Ciut hati dan perasaan mereka mendengar getaran suara itu, 
sebuah suara kemurkaan seorang Raja. 

“Orang bumi Pasundan tidak pernah merasa punya musuh, 
karena orang bumi Pasundan mencintai perdamaian diatas muka 
bumi ini. Masih ada kesempatan hingga fajar agar mereka 
berpikir ulang untuk menghadapi kekuatan orang Pasundan”, 
berkata seorang tua yang datang menghampiri Raja Ragasuci. 

“Terima kasih, Ayahanda telah membukakan mata hatiku 
selama ini bahwa ada seekor ular besar hidup di istanaku ini”, 
berkata Raga suci kepada orang tua yang datang menghampirinya 
itu yang ternyata adalah Sang Prabu Guru Darmasiksa, 
ayahandanya sendiri. 

Terlihat Raja Ragasuci telah turun dari kudanya. Nampaknya 
memberi sebuah isyarat agar Ki Rangga Ageng Pasek segera 
datang mendekatinya. 

“Ampun, tuanku Baginda Raja”, berkata Ki Rangga Ageng 
Pasek penuh hormat ketika sudah datang mendekat di hadapan 
Raja Ragasuci. 

“Mulai hari kamu kuangkat sebagai seorang Senapati Agung. 
Persiapkan seluruh pasukanmu besok menjelang saat fajar untuk 
menghalau ular besar di hutan timur Kotaraja”, berkata Raja 
Ragasuci kepada Ki Rangga Ageng Pasek. 
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“Sabda Paduka akan hamba junjung tinggi diatas kepala, 
kebanggaan hamba adalah kesetiaan hamba. Perkenankan hamba 
menghaturkan segala kesetiaan dan pengabdian hidup hamba”, 
berkata Ki Rangga Ageng Pasek penuh rasa hormat di hadapan 
Raja Ragasuci. 

“Perkenanmu kuterima, istirahatkan seluruh pasukanmu di 
baraknya masing-masing”, berkata Raja Ragasuci kepada Ki 
Rangga Ageng Pasek. 

Terlihat Ki Rangga Ageng Pasek telah undur diri dari hadapan 
Raja Ragasuci. 

Sementara itu didalam istana terlihat dua pasang mata tidak 
pernah lepas mengarahkan pandangannya ke arah alun-alun. 

“Tidak ada tanda-tanda mereka akan menyerang istana”, 
berkata seorang tua berjubah pendeta. 

Ternyata orang berjubah pendeta itu adalah Pendeta Gunakara 
yang bersama Gajahmada telah mengamati dari jarak jauh 
suasana di atas alun-alun Kotaraja. 

“Mereka yang bergerak memisahkan diri berjalan kearah 
timur pastilah orang-orang yang setia kepada Patih Anggajaya 
bermaksud akan bergabung dengan pasukan orang-orang Rakata 
di hutan timur Kotaraja”, berkata Gajahmada ketika melihat 
beberapa prajurit terlihat memisahkan diri keluar dari alun-alun 
kota. 

“Nampaknya iring-iringan yang tengah berjalan kearah istana 
adalah Raja Ragasuci bersama rombongannya”, berkata Pendeta 
Gunakara manakala melihat sebuah rombongan berkuda tengah 
berjalan kearah pintu gerbang istana Kawali. 

“Mari kita songsong mereka di muka pintu gerbang”, berkata 
Gajahmada mengajak Pendeta Gunakara mendekati pintu 
gerbang istana Kawali. 

Terlihat Pendeta Gunakara telah memberi perintah kepada 
seorang biksu untuk membuka lebar-lebar pintu gerbang istana 
Kawali yang nampak begitu kokoh dan kuat terbuat dari bahan 
kayu pilihan yang tidak mudah di robohkan atau dihancurkan. 
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“Selamat datang Paduka Baginda Raja Ragasuci”, berkata 
Pendeta Gunakara mewakili Gajahmada menyambut kedatangan 
rombongan yang datang bersama Raja Ragasuci. 

“Kalian telah melaksanakan tugas dengan baik, terima kasih 
telah mengamankan keluarga istana”, berkata Raja Ragasuci yang 
telah turun dari punggung kudanya kepada Gajahmada dan 
Pendeta Gunakara di depan pintu gerbang istana. 

“Tanpa kalian, mungkin kami sudah berdarah-darah di hutan 
Sindur”, berkata seorang tua yang tidak lain adalah Prabu Guru 
Darmasiksa yang telah ikut turun dari punggung kudanya. 

Ternyata rombongan yang ada di belakang Raja Ragasuci 
adalah orang-orang yang sudah dikenal oleh Gajahmada dan 
Pendeta Gunakara. Mereka adalah Putu Risang, Pangeran 
Jayanagara serta Jayakatwang. Ada seorang lagi yang belum 
dikenal oleh Gajahmada dan Pendeta Gunakara. 

“Perkenalkan, inilah Adipati Suradilaga”, berkata Prabu Guru 
Darmasiksa seperti langsung mengetahui jalan pikiran 
Gajahmada dan Pendeta Gunakara. 

“Ternyata Adipati Suradilaga dari Singaparna”, berkata 
Gajahmada sambil memperkenalkan dirinya kepada seorang yang 
nampak begitu ramah kepadanya. 

“Pasukan para biksumu begitu besar, kuperkenankan kalian 
menggunakan Paseban kami”, berkata Raja Ragasuci kepada 
Gajahmada dan Pendeta Gunakara. 

Demikianlah, terlihat Pendeta Gunakara telah mendekati 
beberapa orang biksu agar mereka menarik diri mengembalikan 
keamanan istana kepada para prajurit Kawali. 

Sementara itu sang surya perlahan menjauhi puncaknya 
bergeser sedikit rebah kearah barat bumi bersandar awan putih 
yang tebal seperti kapas putih memenuhi cakrawala langit biru. 

Terlihat cahaya matahari telah terhalang sebuah pohon 
beringin putih yang tumbuh begitu rindang di sisi barat 
bangunan Paseban Raya di dalam istana Kawali yang menghadap 
kearah utara. 
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Diatas panggungan Paseban Raya itu terlihat para biksu duduk 
memenuhi hampir setiap sisi, bahkan setengahnya terlihat duduk 
diluar bangunan di bawah anak tangga panggungan Paseban 
Raya. 

Namun, suasana di Paseban Raya itu nampak begitu lengang 
dan sepi, semua pandangan terlihat tertuju ke arah tengah 
panggungan Paseban Raya itu. 

Gajahmada terlihat duduk di tengah panggungan Paseban 
Raya itu diapit oleh Pendeta Gunakara dan Pendeta Nathabala, 
orang yang disebut sebagai paman guru oleh Pendeta Gunakara 
itu. 

“Putraku Mahesa Muksa, hari ini kami dari tempat yang amat 
jauh mengarungi lautan luas hanya ingin bertemu wajah 
denganmu, meredam kerinduan kami hanya untuk membuktikan 
bahwa Guru Besar kami Danyang Dalai Lama masih hidup, masih 
ada jiwanya di alam dunia ini”, berkata pendeta Gunakara 
perlahan. Namun suasana yang begitu hening itu telah membawa 
suaranya didengar oleh semua para biksu di dalam maupun 
diluar bangunan Paseban Raya. 

Terlihat Pendeta Gunakara seperti menarik nafas panjang, 
nampaknya ada sesuatu yang akan dikatakannya kembali. 

“Putraku Mahesa Muksa, bertahun-tahun lamanya dan secara 
turun temurun kepemimpinan kami hanya oleh satu Maha Guru 
yang satu, yang selalu hidup kembali dalam wadag jiwa baru, 
seorang titisan sucinya. Dan hanya ada satu cara untuk kami 
secara turun temurun menguji kebenaran seorang titisan sejati”, 
berkata kembali Pendeta Gunakara sambil membuat sebuah 
isyarat tangan kepada salah seorang biksu. 

Ternyata biksu yang diberikan isyarat tangan itu sudah 
mengerti, terlihat dirinya telah membawa dua buah kotak kayu 
hitam ke hadapan pendeta Gunakara. 

“Putraku Mahesa Muksa, dua kotak kayu hitam ini berisi dua 
buah kitab ajaran suci kami. Namun salah satunya adalah sebuah 
salinan biasa. Dalam kepercayaan kami hanya guru kamilah yang 
dapat membedakan mana kotak kayu hitam yang berisi kitab 
pusaka asli”, berkata kembali pendeta Gunakara diam sejenak 
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memperhatikan raut wajah Gajahmada yang terlihat begitu 
tegang mencoba menerka-nerka kemana arah pembicaraan 
Pendeta Gunakara itu. 

“Aku yakin kamulah titisan Guru Besar kami itu yang selama 
ini ku bimbing sejak bayi hingga saat ini. Dan kuyakini kamulah 
yang dapat membedakan dimanakah kitab suci kami yang asli. 
Buka dan perlihatkanlah pada kami bahwa kamu sang titisan suci 
itu”, berkata kembali Pendeta Gunakara masih dengan 
memandang kearah wajah Gajahmada. 

Berdebar hati Gajahmada mendengar akhir dari perkataan 
Pendeta Gunakara. Dirinya tidak merasa sedikitpun sebagai 
seorang titisan guru sakti, dan tidak mengetahui bagaimana 
membedakan dua kotak kayu hitam di hadapannya itu. 

Berkecamuk pikiran diatas kepala anak muda itu, merasa ragu 
apakah dirinya dapat membedakan dua kotak kayu hitam 
dihadapannya itu dimana segala bentuk rupanya nampak tidak 
berbeda satu dengan yang lainnya. 

“Bila aku dapat membuka dan memilih dengan benar, maka 
segera mereka akan mengangkatku sebagai pemimpin mereka, 
tinggal dan hidup di Vihara sebagai seorang biksu”, berkata 
dalam hati Gajahmada sambil dengan penuh keraguan 
memandang dua kotak kayu hitam di hadapannya. 

Sekilas pandangan mata Gajahmada menyapu ke wajah para 
biksu yang terlihat begitu penuh pengharapan memintanya untuk 
memilih dua buah kotak kayu hitam yang ada di hadapannya 
sebagai sebuah ujian kebenaran seorang titisan guru suci. Karena 
secara turun temurun, hanya seorang guru suci saja yang dapat 
membedakan diantara kedua kotak kayu hitam itu dimana 
diletakkan kitab pusaka asli. 

Terlihat Gajahmada telah menarik nafas panjang, 
mengendurkan segala ketegangan perasaan hatinya. Dan 
perlahan telah mengendapkan segala akal nalar dan budinya, 
segala hasrat kehendaknya dengan memusatkan diri kepada Yang 
Maha Hidup, pemilik segala kehendak, pemilik semua yang 
bernyawa, Sang Maha Tunggal. 
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Tiba-tiba Gajahmada melihat sebuah jalan terang, sebuah 
cermin dirinya berada di ujung jalan itu. Tanpa sadar Gajahmada 
telah melangkah memasuki jalan terang itu dan masuk ke cermin 
diri manunggal dengan keakuannya. Dan Gajahmada seperti 
masuk dalam ketiadaan, kedalam sebuah ruang kosong 
kehampaan. 

Tersadar Gajahmada seperti tengah berlari menyusuri lorong 
waktu ke belakang dari masa ke masa, melihat dan membaca 
seluruh buku dirinya. Dan Gajahmada seperti telah mengenali 
siapa dirinya, seorang Guru Suci yang telah hidup sepanjang 
masa mengabdikan dirinya di sebuah Vihara suci. 

Perlahan terlihat Gajahmada telah membuka kelopak 
matanya, dengan penuh kesadaran telah mengambil sebuah 
kotak kayu hitam di hadapannya. 

“Bukalah Gunakara, kamu akan mengenalinya”, berkata 
Gajahmada sambil menyerahkan kotak kayu hitam kepada 
Pendeta Gunakara. 

Terkesiap wajah Pendeta Gunakara merasa tekanan suara 
Gajahmada bukan lagi seperti yang dikenalnya selama ini. Dan 
tanpa sadar Pendeta Gunakara telah menerima kotak kayu hitam 
itu dari tangan Gajahmada. 

Terlihat Pendeta Gunakara menarik nafas panjang mengamati 
kotak kayu hitam di tangannya itu. Dan perlahan Pendeta 
Gunakara terlihat membuka kait pengancing kotak kayu hitam itu 
agar dapat membukanya. 

Sementara itu semua pandangan para biksu di Paseban Raya 
itu tertuju kepada Pendeta Gunakara yang tengah membuka 
kotak kayu hitam ditangannya itu. 

Terlihat Pendeta Gunakara telah membuka kotak kayu hitam 
itu dan telah melihat sebuah kitab suci di dalamnya. Perlahan 
sebuah tangan Pendeta Gunakara mencoba mengambil kitab suci 
di dalam kotak kayu hitam yang sudah terbuka itu. 

Bergetar seluruh tubuh Pendeta Gunakara manakala matanya 
melihat sebuah benang emas menghiasi kulit muka kitab suci itu 
dengan sebuah tata lukis jalinan huruf yang begitu indah. 
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“Kitab suci yang asli”, berkata Pendeta Gunakara seperti tanpa 
sadar. 

“Benar, kitab suci yang asli”, berkata pula Pendeta Nathabala 
melihat dari dekat kitab suci yang masih berada di tangan 
Pendeta Gunakara itu. 

Begitu mendengar ucapan dua orang pendeta utama mereka 
yang selama hidupnya begitu dekat dengan Guru suci mereka, 
Damyang Dalai Lama, semua biksu di Paseban Raya itu langsung 
bersikap sujud penuh kehormatan dihadapan Gajahmada. 

“Perkenankan diriku, Gunakara untuk sujud dihadapanmu, 
wahai titisan suci guru suci”, berkata Pendeta Gunakara sambil 
sujud penuh penghormatan dihadapan Gajahmada 

“Perkenankan diriku, Nathabala untuk berbakti bersamamu, 
wahai titisan guru suci”, berkata pula pendeta Nathabala sambil 
bersikap sama sebagaimana Pendeta Gunakara dan semua biksu 
di Paseban Raya itu bersujud di hadapan Gajahmada. 

Terlihat suasana di Paseban Raya itu menjadi begitu lengang 
sepi, semua orang di Paseban Raya itu seperti tidak bergerak 
sujud di hadapan Gajahmada yang masih terpaku seperti arca 
Budha ditengah para murid-muridnya yang terkasih. 

“Bangunlah kalian wahai para pemilik tuntunan suci, 
pemegang jalan kedamaian. Salam sentosa dalam damai”, 
berkata Gajahmada terdengar seperti bukan lagi Gajahmada 
seperti biasa seorang anak muda biasa. Tapi Gajahmada saat itu 
seperti seorang Pendeta tua penuh kharisma dengan sorot mata 
penuh kasih sayang, dan raut wajah penuh kedamaian. 

Mendengar suara Gajahmada, terlihat semua biksu perlahan 
bergerak dari sujudnya dan kembali duduk bersimpuh. 

“Salam sentosa dalam damai”, berkata para biksu menyambut 
ucapan salam Gajahmada terdengar memenuhi Paseban Raya 
dan pekarangan sekitarnya. 

“Salam sentosa dalam damai, keagungan Gusti Yang Maha 
Tunggal telah dipersembahkan di hadapan kalian, telah 
menganugerahkan jiwaku untuk hidup dan terlahir kembali dari 
masa ke masa. Namun dalam kelahirannya yang terakhir ini 
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dihidupkan didalam sebuah wadag yang lain, jauh dibatasi laut 
biru dan perjalanan panjang dari Vihara pegunungan Tibet. Itu 
sebagai pertanda bahwa pengabdianku di bumi ini tidak lagi 
sebagai seorang penggembala rohani bagi jiwa-jiwa yang mencari 
jalan damai kesucian hati. Tapi pengabdianku di bumi ini adalah 
sebagai seorang ksatria memerangi musuh-musuh manusia agar 
keadilan tetap terjaga dan kemakmuran merata dinikmati seluruh 
manusia di muka bumi ini”, berkata Gajahmada diam sejenak 
sambil pandangannya menyapu wajah para biksu yang 
memenuhi seluruh bangunan Paseban Raya itu. 

Sejenak suasana di atas Bangunan Paseban Raya menjadi 
begitu hening tanpa suara apapun seperti pemandangan dan 
suasana diatas sebuah altar candi para biara yang luas dan sepi. 

“Relakanlah pengabdian jiwa baruku ini, bila saatnya tiba di 
penghujung umur ini mungkin aku akan datang kembali 
menemui kalian sebagaimana jiwaku di masa silam. Selama 
pengabdianku di bumi tempat tapak kelahiranku ini, kutitipkan 
dan kupercayakan kepada seorang diantara kalian yang kuyakini 
telah mewarisi seluruh ilmu pengetahuan serta nalar dan budi 
seorang guru suci. Dialah sang Budha Sidharta Gunakara yang 
telah membimbing dan menuntunku selama ini”, berkata kembali 
Gajahmada. 

Kembali keheningan memenuhi suasana diatas bangunan 
Paseban Raya. Terlihat semua biksu seperti bisu merenungi 
perkataan Gajahmada, titisan guru suci mereka. 

Sementara itu, sang surya di sebelah barat Paseban Raya 
seperti termangu semakin redup menuruni cakrawala langit biru 
di ujung senja itu. Terlihat sepasang elang terbang rendah 
menuju kearah utara perbukitan, mungkin akan kembali ke 
sarang mereka di puncak-puncak tinggi setelah seharian mencari 
mangsa di padang perburuannya. 

“Rombongan para pengawal Raja”, berkata Pendeta Gunakara 
sambil memandang ke arah pekarangan Paseban Raya. 

Ternyata sebuah rombongan pasukan pengawal Raja terlihat 
telah mendekati Paseban Raya. Terlihat di barisan depan Raja 
Ragasuci berjalan diiringi beberapa orang lain lagi. 
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Ketika mereka sudah semakin dekat, semua orang di Paseban 
Raya itu telah berdiri memberi penghormatan kepada Raja 
Ragasuci bersama rombongannya serta memberi jalan kepada 
Raja dan rombongannya masuk ke Paseban Raya lebih ke tengah 
lagi. 

“Aku datang bersama sebuah perjamuan besar untuk para 
tamuku yang hari ini telah menyelamatkan istana dan 
keluargaku”, berkata Raja Ragasuci setelah duduk bersama di 
Paseban Raya itu bersama beberapa orang yang ikut dengannya, 
diantaranya adalah Prabu Guru Darmasiksa, Jayakatwang, 
Pangeran Citraganda, Putu Risang dan Pengeran Jayanagara. 

Ternyata di belakang rombongan mereka berselang beberapa 
waktu telah datang serombongan para pelayan istana membawa 
berbagai macam hidangan. 

“Kami akan selalu mengingat keramahan orang-orang 
Pasundan, pintu Vihara kami akan selalu terbuka untuk 
membalas keramahan yang kami terima ini”, berkata Pendeta 
Gunakara mewakili para biksu. 

Demikianlah, suasana perjamuan di atas Paseban Raya itu 
terlihat begitu meriah dan penuh kegembiraan hati, dan Pendeta 
Gunakara nampaknya seorang juru bahasa yang baik sehingga 
dapat melebur dua bangsa berbeda bahasa itu dalam sebuah 
keramahan. 

Dan perlahan malam mulai terlihat menyelimuti Paseban 
Raya. Di ujung perjamuan itu terlihat Raja Ragasuci telah 
membuka pembicaraan tentang rencana mereka menghadapi 
para pemberontak yang masih berada di timur hutan Kotaraja 
Kawali. 

“Ayahanda Prabu Guru Darmasiksa nampaknya punya sebuah 
cara untuk menghancurkan para pemberontak dari Rakata itu”, 
berkata Raja Ragasuci sambil tersenyum memandang kearah 
Ayahandanya, sang Prabu Guru Darmasiksa. 

Semua perhatian di atas Paseban Raya itu terlihat 
mengalihkan pandangannya ke arah Prabu Guru Darmasiksa. 

“Kita akan menggempur mereka disaat perut mereka kosong”, 
berkata Prabu Guru Darmasiksa sambil tersenyum. 
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Mendengar perkataan Prabu Guru Darmasiksa, beberapa 
orang terlihat mengerutkan keningnya sebagai tanda belum dapat 
menangkap dan mengerti maksud dan arah perkataannya itu. 

“Menggempur di saat perut kosong?”, berkata dalam hati 
sebagian orang di Paseban Raya itu. 

Melihat semua pandangan ke arahnya, tidak mempengaruhi 
ketenangan Prabu Guru Darmasiksa yang nampak asyik 
mengelus janggut panjangnya yang sudah memutih. Hanya 
tersenyum mengalihkan arah pandangnya ke arah Gajahmada. 

“Sabarlah, akan dijelaskan. Namun bukan aku yang 
menjelaskannya, melainkan Mahesa Muksa yang sudah dapat 
membaca isi kepalaku”, berkata Prabu Guru Darmasiksa masih 
sambil tersenyum. 

Terlihat saat itu perhatian di atas Paseban Raya itu beralih 
kearah Gajahmada. 

“Baiklah, aku tidak akan melempar ke lain orang lagi”, berkata 
Gajahmada ikut tersenyum. 

Maka dengan perlahan Gajahmada mencoba merinci tentang 
perkataan Prabu Guru Darmasiksa melakukan penyerangan di 
saat perut kosong. Dikatakan bahwa Pasukan Rakata pastinya 
hanya membawa perbekalan sepanjang perjalanan mereka dari 
Kotaraja Rakata sampai ke Kotaraja Kawali ditambah sekitar tiga 
malam beristirahat. 

“Saat ini mereka sudah hampir tiga malam menghabiskan 
perbekalan mereka, ditambah sekitar lima ratus orang pasukan 
yang dibawa oleh Patih Anggajaya di hutan timur Kotaraja Kawali 
pastinya akan menipiskan persediaan mereka semakin berkurang 
lagi”, berkata Gajahmada berhenti sebentar sambil menyapu 
pandangannya ke semua orang di Paseban Raya itu. 

“Kita hanya menunggu mereka keluar hutan seperti serigala 
lapar yang akan merampok di sekitar Padukuhan terdekat, di saat 
itulah kita gunting rampasan mereka dan menyergap pasukan 
yang kelaparan itu di hutan persembunyiannya”, berkata kembali 
Gajahmada. 
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“Sebuah rencana perang yang hebat”, berkata Jayakatwang 
memuji. 

“Terima kasih telah menguraikan isi kepalaku, tapi jujur 
kukatakan bahwa Mahesa Muksa nampaknya lebih sempurna lagi 
mengurai rencanaku dengan menambahkan pengguntingan hasil 
perampokan mereka di Padukuhan terdekat. Dan aku menyukai 
penyempurnaan itu”, berkata Prabu Guru Darmasiksa sambil 
mengacungkan jempolnya kearah Gajahmada. 

“Hari ini aku telah mendapat laporan dari petugas telik sandi 
bahwa kekuatan mereka ada sekitar seribu lima ratus orang. 
Untuk mengimbangi mereka, aku akan menurunkan dua ribu 
pasukanku”, berkata Raja Ragasuci. 

“Bila dibutuhkan, seribu para biksu akan siap membantu para 
prajurit Kawali”, berkata Pendeta Gunakara menawarkan 
bantuannya. 

“Terima kasih, entah dengan apa kami dapat membalas budi 
kebaikan kalian”, berkata Raja Ragasuci. 

“Anggap saja kami sebagai orang yang kebetulan lewat, 
melihat sebuah keluarga yang memerlukan sebuah bantuan”, 
berkata Pendeta Gunakara. 

“Untuk sebagai langkah awal, besok pagi kita sudah dapat 
menurunkan beberapa orang di sekitar Padukuhan terdekat 
menunggu sekumpulan serigala kelaparan keluar hutan 
persembunyiannya”, berkata Prabu Guru Darmasiksa. 

“Ijinkan cucunda ikut dalam pasukan penyergap itu”, berkata 
Pangeran Citraganda. 

“Kita memang perlu anak muda untuk penyergapan itu, 
Mahesa Muksa, Pangeran Jayanagara dan Putu Risang akan 
menemani Pangeran Citraganda”, berkata Prabu Guru 
Darmasiksa. 

“Kita memang tidak perlu pasukan besar untuk sebuah 
penyergapan awal, ijinkan hamba membawa sepuluh biksu yang 
terbaik”, berkata Gajahmada memberikan usulan kepada Raja 
Ragasuci. 
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“Kepemimpinan sekelompok pasukan penyergap itu 
kuserahkan kepadamu Mahesa Muksa”, berkata Raja Ragasuci 
yang sudah mulai menyukai sikap Gajahmada yang dilihatnya 
berbakat besar untuk menjadi seorang pemimpin. 

Sementara itu malam terlihat sudah terus merayap 
menyelimuti Paseban raya. Namun suasana percakapan di 
Paseban Raya masih saja terus berlanjut. Banyak hal yang mereka 
putuskan bersama tentang rencana penerangan para 
pemberontak dari Rakata. Diantaranya tentang tanda-tanda 
khusus para prajurit yang harus dibedakan serta bendera dan 
umbul-umbul di medan perang sebagai bahasa isyarat mereka. 

“Nampaknya suasana di Paseban Raya ini sudah menjadi 
begitu dingin, atau karena usiaku?”, berkata Prabu Guru 
Darmasiksa ketika mereka merasa sudah mendapatkan beberapa 
kesepakatan. 

“Ayahandaku memang sangat pandai berbahasa halus, 
maksudnya memang hari sudah cukup malam dan kita memang 
perlu beristirahat”, berkata Raja Ragasuci sambil tersenyum 
mencoba menerjemahkan ucapan Ayahandanya itu. 

Demikianlah, Raja Ragasuci bersama rombongannya telah 
meninggalkan Paseban Raya. 

“Aku akan mengutus seorang prajurit untuk membawakan 
pakaian untukmu”, berkata pangeran Citraganda berbisik kepada 
Gajahmada ketika hendak pergi mengikuti rombongan Raja 
Ragasuci. 

“Terima kasih”, berkata Gajahmada dengan wajah penuh 
senyum baru menyadari bahwa dirinya masih berpakaian seorang 
tahanan, pakaian yang sama dipakai oleh para biksu dari Tibet 
itu. 

Sementara itu dua pohon beringin putih yang mengapit 
bangunan Paseban Raya di kiri kanannya di malam itu terlihat 
seperti raksasa kembar yang suram begitu kelam sedikit 
mengurangi hempasan angin dingin malam para biksu yang 
beristirahat di panggung Paseban Raya itu. 
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Beberapa orang biksu mungkin karena lelahnya sudah terlihat 
tertidur begitu pulas. Sementara beberapa orang biksu lagi masih 
terlihat berbincang-bincang mengisi malam yang dingin dan sepi. 

“Aku akan menyertakan sepuluh biksu terbaik untukmu besok 
pagi”, berkata Pendeta Gunakara kepada Gajahmada yang masih 
terjaga. 

“Terima kasih”, berkata Gajahmada kepada Pendeta 
Gunakara. 

“Hari-hariku terasa begitu cepat, kita akan berpisah jauh 
berbatas lautan”, berkata Pendeta Gunakara kepada Gajahmada. 

“Di ujung umurku, mungkin aku akan datang menemuimu 
mengisi hari-hari tuaku disana”, berkata Gajahmada penuh haru 
memandang wajah orang tua di hadapannya itu yang selama ini 
selalu hadir disisinya menjadi pengasuhnya dan begitu tulus 
penuh kasih sayang menjaganya. 

Sementara itu langit malam di atas Paseban Raya terlihat 
buram dipenuhi awan gelap. Nampaknya sebentar lagi pasti akan 
turun hujan. Perlahan, terdengar suara air hujan rintik diatas 
istana Kawali dan melebar merata membasahi jalan-jalan 
kotaraja Kawali. 

Hujan malam membuat suasana menjadi begitu lengang dan 
kelam. Tidak ada seorang pun yang melihat sesosok bayangan 
terlihat mendekati dinding pagar bagian belakang kediaman 
Patih Anggajaya. 

Begitu mudahnya sosok bayangan itu memanjat dinding pagar 
batu rumah kediaman Patih Anggajaya. Ketika memastikan tidak 
seorang pun melihatnya, sosok bayangan itu telah melompat dan 
merapat di dinding pagar batu bagian dalam rumah itu. 

Sosok bayangan itu tidak menyadari ada sepasang mata telah 
mengintainya di sebuah tempat tersembunyi. 

“Aku tidak sendiri”, berkata dalam hati pemilik sepasang mata 
yang telah melihat sosok bayangan itu melesat mendekati sebuah 
bangunan bilik bagian belakang rumah kediaman Patih 
Anggajaya. 
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“Apa yang dicari orang itu?”, berkata kembali orang itu ketika 
melihat sesosok bayangan tengah mengintip lewat bilik bambu 
apakah penghuni bilik itu sudah tertidur. 

Perlahan orang itupun bergeser membayangi sosok bayangan 
yang telah melangkah mendekati pintu bilik. 

“Bibi Ijah, cepat buka pintunya. Aku Bango Samparan”, 
berkata sosok bayangan itu sambil mengetuk pintu kayu bilik itu. 

Rupanya sosok bayangan itu telah mengintip dari bilik bambu 
dan telah memastikan bahwa penghuninya yang dipanggilnya 
Bibi Ijah itu memang belum tertidur, itulah sebabnya sosok 
bayangan itu telah memberanikan dirinya mengetuk dan 
memanggil penghuni di dalamnya. 

“Tuan Bango Samparan?”, berkata Bibi Ijah menyebut sebuah 
nama yang baru saja didengarnya itu. 

“Benar, aku Bango Samparan. Bukalah pintunya”, berkata 
kembali sosok bayangan itu. 

Terlihat sebuah pintu kayu bilik itu telah bergerak perlahan. 
Akhirnya pintu kayu bilik itu telah terbuka. 

Cahaya pelita malam di dalam bilik itu telah menerangi wajah 
sosok bayangan itu. Ternyata benar bahwa orang itu adalah 
Bango Samparan, sang majikan Rawa Rontek. 

“Apakah Bibi Ijah masih mengenaliku?”, berkata Bango 
Samparan kepada seorang wanita tua yang telah menjengukkan 
wajahnya keluar pintu biliknya. 

“Lama sekali hamba tidak melihat tuan, tapi hamba tidak akan 
melupakan wajah tuan”, berkata wanita itu yang tidak lain adalah 
Bibi Ijah, pengasuh Nyi Dewi Kaswari yang sangat setia itu. 

“Aku hanya sebentar, aku hanya ingin memberi kabar tentang 
Andini”, berkata Bango Samparan. 

“Setiap hari dan sepanjang hari, Nyi Mas Dewi Kaswari selalu 
memikirkan keadaan Andini”, berkata Bibi Ijah sambil membuka 
pintu lebih lebar lagi. 

“Seseorang telah melukainya. Untunglah Mahesa Muksa dapat 
membawanya ke Padepokan Prabu Guru Darmasiksa dan 



 

50 

berhasil menawarkan racun di lukanya itu”, berkata Bango 
Samparan sedikit bercerita tentang kepergian Andini dari rumah 
Patih Anggajaya bersama Mahesa Muksa. 

“Bagaimana keadaan gadis itu sekarang?”, bertanya Bibi Ijah 
dengan wajah penuh kekhawatiran. 

“Sudah berangsur sembuh”, berkata Bango Samparan kepada 
Bibi Ijah. 

Terlihat Bibi Ijah menarik nafas lega mendengar keadaan 
Andini. 

“Siapakah orang yang begitu keji telah melukai gadis tidak 
berdosa itu?”, berkata Bibi Ijah sambil memicingkan kelopak 
matanya. 

“Sayang sampai saat ini kami belum dapat mengetahui siapa 
orang keji itu”, berkata Bango Samparan dengan memperlihatkan 
wajah penuh dendam kepada orang yang belum diketahuinya itu 
yang telah melukai anak gadis kesayangannya itu. Seandainya 
Bango Samparan ikut ke hutan Sindur bersama Prabu Guru 
Darmasiksa, pasti akan mengetahui perkembangan terakhir 
keadaan istana Kawali dan mengetahui siapa orang berpakaian 
serba hitam yang telah melukai Andini itu yang tidak lain adalah 
Pendeta Rakanata. 

“Kabarkan kepada Dewi Kaswari bahwa Andini telah berada 
ditempat yang aman bersamaku”, berkata Bango 
Samparan.”Maaf, aku harus segera keluar dari rumah ini sebelum 
diketahui siapapun”, berkata kembali Bango Samparan sambil 
berpamit diri kepada Bibi Ijah. 

“Hamba akan menyampaikan pesan tuan bahwa putrinya 
dalam keadaan baik-baik saja, berhati-hatilah”, berkata Bibi Ijah 
sambil menarik nafas panjang memandang wajah Bango 
Samparan yang sudah begitu lama tidak pernah dijumpainya itu. 

Perlahan pintu kaya bilik itu telah rapat tertutup kembali, 
perlahan Bango Samparan berbalik badan melangkah 
mengendap-endap mendekati dinding pagar batu bagian 
belakang. Sebentar Bango Samparan memastikan tidak seorang 
pun melihat dirinya. Dan dengan sebuah ayunan kaki tubuh 
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Bango Samparan sudah melejit melompati dinding pagar batu 
rumah kediaman patih Anggajaya itu. 

“Dosa apa yang telah mengkarma diriku ini, gadis yang kulukai 
itu ternyata keturunanku sendiri, putri Dewi Kaswari”, berkata 
seseorang di sebuah tempat tersembunyi di kediaman Patih 
Anggajaya yang sedari tadi telah berhasil mencuri dengar 
pembicaraan antara Bango Samparan dengan Bibi Ijah. 

Siapakah orang yang tengah bersembunyi di kegelapan malam 
di rumah kediaman Patih Anggajaya itu? 

“Lelaki itu pasti punya hubungan khusus dengan Dewi 
Kaswari dan gadis itu”, berkata kembali orang itu dalam hati 
sambil langsung mendekati dinding pagar batu dan telah melesat 
mengikuti arah kepergian Bango Samparan. 

Dibawah guyuran hujan malam, orang itu telah membayangi 
langkah kaki Bango Samparan. 

Malam itu hujan turun begitu lama mengguyur bumi, namun 
Bango Samparan tidak berusaha mencari tempat berteduh dan 
membiarkan air hujan membasahi seluruh tubuh dan 
pakaiannya. Baru ketika telah keluar dari gerbang batas kotaraja 
sebelah selatan terlihat dirinya memperlambat langkah kakinya. 

“Orang ini nampaknya memang tengah menuju lereng Gunung 
Galunggung”, berkata seseorang yang masih saja terus 
membayangi Bango Samparan dari jarak yang cukup 
tersembunyi. 

Sementara itu Bango Samparan masih terus berjalan 
memperlambat langkah kakinya manakala telah memasuki 
sebuah jalan mendaki di sebuah hutan lebat. Hujan masih turun 
tidak berkurang derasnya, namun Bango Samparan sudah banyak 
terlindung oleh daun dan ranting di hutan itu. 

Dibelakangnya masih saja seseorang membuntutinya, 
nampaknya orang itu punya daya penglihatan yang cukup tajam, 
meski di bawah hutan malam dan derasnya hujan tidak 
kehilangan selangkah pun dari Bango Samparan. 

Bango Samparan memang masih belum juga menyadari 
bahwa ada seseorang yang terus membuntuti membayangi 
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dirinya. Juga manakala hujan sudah mulai reda disaat hari sudah 
menjelang pagi. 

“Aku seperti pernah mengenali orang ini”, berkata dalam hati 
orang yang masih saja membayangi Bango Samparan ketika 
hujan sudah reda di saat pagi menjelang. 

“Sekarang aku jadi ingat kembali siapa dia, dua orang 
pengembara muda yang telah mencoba mendekati Dewi Kaswari 
beberapa tahun silam di Kotaraja Rakata. Dialah salah seorang 
dari dua pengembara itu yang telah membawa pergi Dewi 
Kaswari keluar dari Kotaraja Rakata”, berkata orang itu ketika 
melihat Bango Samparan berhenti berjalan bersandar di sebuah 
pohon rindang mencoba menghangatkan dirinya berjemur di 
bawah matahari pagi. 

Hari memang sudah menjelang pagi, warna biru Gunung 
Galunggung memang sudah terlihat jelas dari tempat Bango 
Samparan bersandar beristirahat sejenak. 

“Hari ini pasti Bibi Ijah sudah membangunkan Dewi Kaswari, 
mengabarkan tentang keadaan Andini. Aku berharap Dewi 
Kaswari tidak lagi merisaukan keadaan anak gadisnya itu”, 
berkata Bango Samparan dalam hati membayangkan suasana di 
rumah kediaman patih Anggajaya, membayangkan wajah Dewi 
Kaswari yang sudah terbangun di pagi itu. 

“Di Rawa Rontek kita akan menjalin kembali masa-masa 
indah itu bersama Andini. Dan kita adalah sebuah keluarga kecil 
yang bahagia”, berkata kembali Bango Samparan dalam hati 
membayangkan suasana bahagia antara dirinya, Dewi Kaswari 
dan Andini anak kandung mereka di sebuah tempat yang sunyi 
jauh dari keramaian, di Rawa Rontek. 

Namun, tiba-tiba saja lamunan Bango Samparan seperti buyar 
tertiup angin manakala matanya melihat sesosok tubuh entah 
dari mana datangnya sudah berdiri penuh senyum kebencian 
memandang ke arah dirinya. 

“Siapa kamu?”, berkata Bango Samparan terkejut dan sudah 
langsung berdiri berhadapan wajah dengan orang yang tiba-tiba 
saja muncul di hadapannya itu. 
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“Aku dewa pencabut nyawa”, berkata orang itu masih dengan 
senyum dan pandangan penuh kebencian. 

Terlihat Bango Samparan mencoba mengamati orang di 
hadapannya itu, seorang tua berjubah seorang pendeta. 

“Dari pakaiannya terlihat seorang pendeta, namun wajahnya 
begitu mengerikan penuh dengan kebencian”, berkata Bango 
Samparan dalam hati setelah sekilas mengamati orang 
dihadapannya itu. 

“Siapakah tuan, dan adakah sebuah keperluan tuan yang dapat 
aku bantu?”, berkata Bango Samparan kepada orang itu setelah 
merasa hilang rasa terkejutnya dan sudah dapat menenangkan 
perasaan hatinya. 

“Sudah kukatakan bahwa aku adalah dewa pencabut nyawa 
yang datang pagi ini untuk menjemputmu”, berkata orang itu 
dengan wajah dingin dan sorot mata begitu tajam penuh rasa 
kebencian. 

“Kalau begitu tuan salah alamat, di depan kepalaku ini ada dua 
buah user-user, orang tua bilang aku akan mati di air dan bukan 
di hutan ini”, berkata Bango Samparan sambil tersenyum sudah 
dapat menguasai perasaan hatinya. 

“Kamu benar, di dekat hutan ini ada kedung cukup dalam 
untuk menenggelamkanmu sampai nafasmu habis dan perutmu 
buncit dipenuhi air kedung itu”, berkata orang itu masih dengan 
wajah dan mata yang sama bahkan terlihat semakin begitu 
menyeramkan penuh hawa pembunuhan. 

“Tuan sekali lagi salah, aku bukan orang lemah yang 
membiarkan diriku diseret dengan mudah kedalam kedung itu”, 
berkata Bango Samparan dengan wajah mulai kurang senang 
kepada orang itu namun masih dapat mengekang perasaannya. 

“Kamu tidak bertanya mengapa aku ingin membunuhmu ?”, 
berkata orang itu kepada Bango Samparan dengan sikap yang 
masih dingin. 

“Entah mataku yang salah atau perasaanku yang salah. Kulihat 
tuan sebagai seorang pendeta, namun ucapan tuan seperti 
seorang kasar yang biasa kutemui di pasar bersama para 
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begundal”, berkata Bango Samparan sudah mulai tidak sabaran 
dan merasa muak menghadapi orang itu. 

“Nampaknya aku berhadapan dengan seorang lelaki 
pemberani, namun sebelum kucabut nyawamu, aku ingin 
bertanya apa hubunganmu dengan Dewi Kaswari dan Andini”, 
berkata orang itu masih dengan sikap wajah yang semakin dingin. 

Tersentak kaget Bango Samparan mendengar pertanyaan 
orang di hadapannya itu. Terlihat Bango Samparan mengerutkan 
keningnya mencoba mengamati orang berjubah pendeta itu 
dengan penuh seksama lagi, siapa tahu dirinya pernah 
mengenalinya. 

Namun Bango Samparan masih juga meresa tidak pernah 
berjumpa dan mengenali orang berjubah pendeta itu. 

“Siapa dirimu dan apa kepentinganmu bertanya kepadaku 
tentang itu?”, berkata Bango Samparan kepada orang itu. 

“Aku pernah tinggal diistana Rakata, orang menyebutku 
sebagai Pendeta Rakanata. Dan akulah ayah kandung dari Dewi 
Kaswari”, berkata orang berjubah pendeta itu menyebut jati 
dirinya sebagai pendeta Rakanata. 

“Tuan berbohong besar, ayah Dewi Kaswari adalah seorang 
Raja dan bukan seorang pendeta”, berkata Bango Samparan 
menganggap orang dihadapannya itu telah berbohong. 

“Terserah kamu mempercayai atau tidak, sekarang jawab 
pertanyaanku, apa hubunganmu dengan Dewi Kaswari dan 
Andini”, berkata Pendeta Rakanata dengan sikap mengancam. 

“Suaramu penuh dengan ancaman, tapi aku berkata 
sebenarnya bukan takut karena ancamanmu. Ketahuilah bahwa 
Andini adalah anak kandungku dan Dewi Kaswari ibu kandung 
yang melahirkannya”, berkata Bango Samparan dengan wajah 
menengadah tanpa rasa gentar sedikitpun. 

“Bersiaplah untuk mati hari ini, kesempatanku untuk 
mempunyai keturunan seorang Raja telah punah bersama 
pasukan patih Anggajaya yang pasti tidak akan berdaya apapun 
menghadapi kekuatan Raja Ragasuci. Aku akan membawa pergi 
Dewi Kaswari dan Andini bersama. Untuk itu aku harus 
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membunuhmu agar kamu tidak menjadi duri dalam kehidupan 
kami nanti”, berkata Pendeta Rakanata dengan wajah begitu 
dingin memandang kearah Bango Samparan. 

“Seandainya tuan benar adalah ayah kandung Dewi Kaswari, 
aku tidak akan membiarkan anak dan istriku itu ikut bersama 
seorang berwajah iblis seperti tuan”, berkata Bango Samparan 
dengan sikap menantang. 

“Anakku Dewi Kaswari harus bersuami seorang Raja, bukan 
dengan seorang gembel sepertimu. Itulah sebuah alasan aku 
membunuhmu”, berkata Pendeta Rakanata langsung menerjang 
dengan sebuah cengkraman kedua tangannya seperti terbang 
mengarah ke leher kepala Bango Samparan. 

Ternyata Bango Samparan bukan anak kecil yang mudah 
digertak, tingkat tataran ilmu Bango Samparan bukan orang 
sembarangan dan sudah cukup terlatih. Maka dengan gesit dan 
lincahnya Bango samparan telah berpindah tempat langsung 
melakukan serangan balasan. 

Melihat Bango Samparan dengan mudahnya berkelit dan 
sudah langsung melakukan serangan balik, maka Pendeta 
Rakanata telah menghentakkan serangannya lebih dahsyat dan 
cepat lagi, kali ini serangannya mengarah ke batok kepala Bango 
Samparan sendiri dengan sebuah tamparan yang cukup keras dan 
cepat. 

Berdebar dada Bango Samparan, meskipun telah berhasil 
menghindari tamparan maut itu tetap saja merasakan angin hawa 
panas menyapu wajahnya. 

Terlihat Bango Samparan seperti terhuyung jauh beberapa 
langkah dari tempatnya berdiri. 

“Aku tidak boleh bertangan kosong”, berkata Bango Samparan 
dalam hati langsung melepas pedang panjang dari sarungnya. 
Melihat Bango Samparan telah menggenggam sebuah pedang 
panjang, Pendeta Rakanata hanya mendengus seperti 
meremehkannya. 

“Rentangkan pedangmu dan pilih tubuhku yang paling lunak”, 
berkata Pendeta Rakanata. 
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Sambil berkata Pendeta Rakanata tidak menunggu serangan 
Bango Samparan, sebaliknya dirinya sudah bergerak seperti 
seekor Rajawali turun menerkam seekor mangsanya. 

Terlihat Bango Samparan telah berkelit menghindari 
sambaran kaki Pendeta Rakanata yang meluncur mengincar 
tubuhnya dan dibalas oleh Bango Samparan dengan mengibaskan 
pedang panjangnya. 

Dengan pedang panjangnya nampaknya Bango Samparan 
dapat mengimbangi jurus-jurus maut pendeta berhati kelam itu. 
Dan dengan pedang panjangnya Bango Samparan dapat 
mengambil jarak menghindari angin panas sambaran Pendeta 
Rakanata yang dapat menyengat kulit lawan. 

Hingga ratusan jurus Pendeta Rakanata tidak juga dapat 
menguasai pertempuran itu dimana Bango Samparan selalu 
menjaga jarak serangnya. 

Terlihat wajah Pendeta Rakanata sudah menjadi memerah 
menahan kemarahan yang meledak-ledak masih belum mampu 
menundukkan lawannya itu. 

“Sampai dimana kemampuan tertinggi orang ini”, berkata 
dalam hati Pendeta Rakanata sambil menghentakkan tataran 
ilmunya setingkat lebih tinggi lagi. 

Dan Bango Samparan merasakan daya gempur Pendeta itu 
terasa lebih dahsyat lagi, lebih cepat dan lebih menyengat hawa 
panas daya sambaran angin serangannya. 

Terlihat peluh telah membasahi tubuh Bango Samparan 
menahan hawa panas yang mengepung dirinya bersama 
serangan-serangan Pendeta Rakanata yang semakin cepat dan 
kuat. 

“Manusia tidak tahu diri ini harus kujebak dengan permainan 
dekat”, berkata Pendeta Rakanata dalam hati melihat lawannya 
sudah bermandi peluh berusaha mengimbangi pertempuran itu. 

Dan nampaknya Pendeta Rakanata telah melihat sebuah 
kesempatan terbuka untuk melaksanakan jebakannya itu. 

Terlihat Pendeta bermata elang itu seperti mendengus 
manakala melihat Bango Samparan tengah membalas 
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serangannya dengan cara membacokkan pedang panjangnya 
seperti membelah bumi. 

Dan Bango Samparan menjadi heran melihat lawannya seperti 
tidak bergeming membiarkan pedang panjangnya terus terayun 
turun diatas kepalanya. 

Ternyata Pendeta Rakanata sudah dapat mengukur daya 
kecepatan serangan lawannya itu, hingga manakala hanya sebatas 
dua jari lagi pedang Bango Samparan diatas kepalanya. Maka 
seketika itu juga Pendeta berhati dingin itu telah bergeser lebih 
cepat dari luncuran pedang Bango samparan. 

Entah dengan cara apa sebuah tangan kanan Pendeta 
Rakanata telah menggenggam sebuah senjata. 

Trang !!!! 

Pedang panjang Bango samparan telah beradu dengan sebuah 
senjata pendek di tangan Pendeta Rakanata. 

Luar biasa daya serang itu telah membuat Bango Samparan 
terlempar tiga langkah ke belakang. 

Terbelalak mata Bango Samparan melihat pedang panjangnya 
sudah tidak seperti semula, sudah kutung terbagi dua. 

Berdebar dada Bango Samparan manakala melihat pendeta 
Rakanata tidak berusaha mengejarnya, hanya berdiri dengan 
senyum dingin sambil menggenggam sebuah senjata pendek 
ditangannya. 

“Kujang Pangeran Muncang!!”, berkata Bango Samparan 
mengenali senjata di tangan pendeta Rakanata itu. 

“Matamu sangat jeli mengenali sebuah senjata pusaka”, 
berkata Pendeta Rakanata merasa diatas angin melihat wajah 
lawannya yang terlihat menjadi jerih. 

“Jadi tuan sendiri yang telah melukai Andini di rumah 
kediaman Patih Anggajaya?”, berkata Bango Samparan masih 
dengan membelalakkan matanya. 

“Berbangga hatilah, senjata ini telah banyak menewaskan para 
Ksatria. Sebentar lagi kamulah yang akan tewas olehnya”, berkata 
Pendeta Rakanata dengan sinar mata mengerikan seperti mata 
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seekor elang liar yang telah berhasil mencengkeram mangsanya 
untuk secepatnya di bawa terbang. 

“Jangan salah artikan sikapku, aku tidak pernah gentar 
sedikitpun dengan senjata pusaka hasil rampasanmu itu, aku 
hanya menjadi begitu takut melihat dosa-dosa tuan di balik jubah 
pendeta itu”, berkata Bango Samparan dengan dada 
menengadah. 

Pantang buat Pendeta Rakanata mendengar cemoohan dirinya 
yang langsung membuka aibnya berkaitan dengan jubah 
kependetaannya itu. Sebuah rahasia pribadi yang selama ini di 
tutupnya rapat-rapat. Aib hidup sebagai dua pribadi yang 
berbeda. 

Sebenarnya Bango Samparan hanya asal ucap, belum 
mengenal siapa sebenarnya pendeta Rakanata. Tapi ucapannya 
itu telah berhasil membuat kemarahan besar pada diri Pendeta 
Rakanata. 

“Hanya dengan sedikit goresan dapat melepas nyawa orang, 
tapi aku akan mencincang dirimu dengan senjata ini”, berkata 
Pendeta Rakanata dengan mata elangnya yang begitu tajam dan 
dingin menusuk tajam memandang Bango Samparan. 

“Dengan pedang kutung ini aku masih dapat 
mengimbangimu”, berkata Bango Samparan yang telah dapat 
menguasai kembali perasaan kegentaran hatinya. 

Wusss !!! 

Angin sambaran serangan Pendeta Rakanata melesat seperti 
angin kawah berapi dirasai telah menyentuh kulit Bango 
Samparan yang masih dapat berkelit menghindari serangan 
Pendeta Rakanata yang sudah begitu murka untuk menghabiskan 
nyawa lawannya itu. 

Berkali-kali Bango Samparan harus melompat lebih jauh 
menghindari hawa panas serangan Pendeta yang telah murka itu. 

Peluh telah membasahi wajah dan tubuh Bango Samparan, 
meski dirinya masih dapat bertempur tapi tenaga dan daya tahan 
tubuhnya telah melorot surut hingga dalam sebuah serangan 
tidak sempat lagi menghindari benturan senjata lawannya yang 



 

59 

sudah diketahui sebagai senjata pusaka keramat begitu kuat dan 
sangat tajam mengalahkan besi waja apapun. 

Trangg !!!! 

Untuk kedua kalinya terdengar suara dua senjata beradu. 
Untuk kedua kalinya pula Bango Samparan terbelalak 
menyaksikan pedang panjangnya sudah tidak bisa lagi disebut 
sebagai sebuah pedang, tapi hanya sebuah pisau belati, bahkan 
lebih pendek lagi hanya sejengkal dari pegangan tangannya. 

Tapi Bango Samparan bukan seorang pengecut, Bango 
Samparan adalah seorang lelaki sejati pemberani yang sudah 
malang melintang menghadapi berbagai macam ragam bahaya. 

“Aku masih sanggup menghadapi tuan”, berkata Bango 
Samparan sambil melempar pedang kutungnya. 

“Bagus, baru kali ini aku berhadapan dengan seorang lawan 
yang tidak takut mati”, berkata Pendeta Rakanata sambil 
mengangkat senjata kujang ditangannya itu seakan memberi 
peringatan kepada Bango Samparan untuk berhati-hati dengan 
senjatanya itu. 

Selesai berbicara Pendeta Rakanata seperti sudah tidak 
sabaran lagi untuk mencincang lawannya. Terlihat Bango 
Samparan beberapa kali harus berkelit menghindari serangan 
senjata Kujang di tangan Pendeta Rakanata. 

Tidak dapat dibayangkan kesulitan yang di hadapi Bango 
Samparan. Dengan pedang ditangan sudah harus berjibaku 
mengimbangi jurus-jurus maut Pendeta Rakanata, sementara 
saat itu Bango Samparan harus bertempur kembali tanpa senjata 
apapun. 

Pertempuran memang sudah dapat dibaca bahwa Pendeta 
Rakanata tentunya yang sudah berada diatas angin mampu 
menguasai jalannya pertempuran itu. Dan Bango Samparan 
memang tidak kuasa lagi untuk mengikuti gaya bertempur 
Pendeta Rakanata yang memaksanya dengan pertempuran jarak 
pendek. 

Nafas Bango Samparan sudah seperti tersengal, tenaganya pun 
sudah semakin melemah namun masih tetap bertahan 
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menghindari serangan-serangan tajam dan ganas dari Pendeta 
Rakanata. 

Hingga akhirnya dalam sebuah serangan yang terlihat begitu 
kuat dan cepat Bango Samparan seperti pasrah melihat Kujang 
pangeran Kuncar telah terayun kearah batang lehernya. 

Langkah Bango Samparan memang sengaja dibuat mati 
langkah tidak bisa mengelak lagi, namun lelaki pemberani itu 
tidak mau mati dalam keadaan terpejam. Terlihat dengan 
gagahnya matanya masih saja terbuka menatap senjata pusaka 
para raja pasundan itu nyaris mendekati batang lehernya. 

Namun Bango Samparan seperti terperanjat melihat senjata 
pusaka sakti itu sedikit meleset seperti terlempar jauh dari batang 
lehernya. 

Sementara itu, bila Bango Samparan terperanjat, maka 
Pendeta Rakanata sepuluh kali lebih terperanjat lagi. 

Apa yang telah terjadi dalam pertempuran itu?? 

Ternyata begitu tangan Pendeta Rakanata sudah merasa dapat 
melukai batang leher Bango Samparan dengan senjata kujangnya 
itu, seketika itu pula dirasakan sebuah batu kerikil kecil telah 
berhasil menyentuh senjatanya dan seketika itu pula dirasakan 
tangannya seperti terasa panas tergetar dan tidak sanggup lagi 
mempertahankan senjatanya sendiri terlepas dan terlempar jauh. 

Seketika itu juga Pendeta Rakanata telah mundur beberapa 
langkah dengan wajah pucat pasi merasa ada seseorang yang 
sangat sakti mampu menggetarkan tangannya hanya dengan 
sebuah lemparan batu kerikil kecil. 

“Pendeta Rakanata, bertobatlah selagi masih ada kesempatan 
hidup untukmu”, berkata tiba-tiba seseorang yang telah muncul 
diantara mereka. 

Sementara itu Bango Samparan yang merasa terlepas dari 
kematian telah memandang seseorang lelaki tua seusianya berdiri 
tidak jauh darinya yang diyakini telah menyelamatkan selembar 
jiwanya itu. 

Bango Samparan melihat lelaki itu berjubah sebagaimana 
seorang Pendeta, sama dengan yang dikenakan oleh Pendeta 
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Rakanata. Yang berbeda mungkin bahan yang dipakai orang itu 
nampaknya hanya sebuah kain biasa nampak sudah lebih lusuh. 
Namun wajah orang itu seperti lembut dan sangat cerah dengan 
sebuah bibir yang selalu basah terlihat penuh dengan senyum. 

“Siapa kamu”, berkata Pendeta Rakanata kepada orang itu. 

“Pemahamanmu terhadap kitab Tantra hanya sebatas sebuah 
rangkaian huruf demi huruf yang indah, itulah sebabnya kitab 
Tantra yang telah kamu hapal itu tidak dapat melindungi nafsu 
binatangmu sendiri. Sudah begitu banyak wanita yang menjadi 
korbanmu”, berkata orang itu dengan suara perlahan namun 
terasa begitu tajam terdengar di telinga pendeta Rakanata. 

“Siapa kamu?”, bertanya kembali Pendeta Rakanata merasa 
penasaran untuk mengenal siapa gerangan orang itu yang telah 
mengetahui pribadi buruknya selama ini. 

“Akulah bayi lelaki putra Raja Rakata yang kamu buang di 
sebuah hutan”, berkata orang itu masih dengan suara perlahan 
kepada Pendeta Rakanata. 

Terkejut bukan kepalang Pendeta Rakanata mendengar 
ucapan orang itu seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja 
didengarnya itu. 

“Kamu telah mencoba merubah ketetapan Yang Maha 
Berkehendak, mencoba menukar anakmu agar menjadi seorang 
ningrat terhormat. Bertahun-tahun kucoba menelusuri siapa 
diriku yang berawal seorang bayi merah di pinggir hutan. 
Akhirnya dapat juga kutemui ujung dari awal itu, menemukan 
dirimu sebagai hal ikhwal dari semuanya. Kutahan kemarahan ini 
hanya berharap waktu dapat merubah dirimu. Namun sampai 
hari ini ternyata kamu masih seperti dulu kala, masih tidak dapat 
mengendalikan sifat kebinatangan di dalam dirimu sendiri” 

“Ternyata kamu adalah bayi putra Raja Rakata itu”, berkata 
Pendeta Rakanata sambil tertawa panjang. 

“Lekaslah pergi jauh dari mataku sebelum aku berubah 
pikiran”, berkata orang itu sambil membentak, nampaknya orang 
itu tengah meredam kemarahannya sendiri. 
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Sudah bakat dan dasarnya bahwa jiwa Pendeta Rakanata 
adalah seorang yang culas dan sangat licik. Diam-diam telah 
mengukur kemampuan dirinya sendiri yang tidak mungkin dapat 
melawan orang itu. 

“Benturan kerikil kecil itu telah membuktikan kemampuan 
dari orang ini yang tidak mungkin terlawan olehku, aku akan 
pergi jauh menghindarinya”, berkata dalam hati Pendeta 
Rakanata dengan culasnya. 

“Kukatakan bahwa ini adalah pertemuan pertama kita, esok 
hari aku mungkin sudah berubah pikiran akan mengakhiri 
petualanganmu”, berkata orang itu manakala telah melihat 
Pendeta Rakanata berjalan menunduk menjauhinya dan terlihat 
telah lari menghilang di kerimbunan hutan. 

“Bawalah kujang itu dan serahkan kepada Prabu Guru 
Darmasiksa, bukankah tujuanmu ke lereng gunung Padepokan-
nya?”, berkata orang itu kepada Bango Samparan. 

Terlihat Bango Samparan segera mengambil sebuah kujang 
yang tergeletak di tanah. 

“Tuan telah menyelamatkan hamba, siapakah gerangan nama 
tuan agar hamba dapat bercerita tentang budi ini kepada 
keturunan hamba”, berkata Bango samparan kepada orang itu. 

Terlihat orang itu penuh senyum memandang Bango 
Samparan dengan wajah penuh welas asih. 

“Aku hanya kebetulan lewat, budi dan karma ini hanya sebagai 
sebuah sebab akibat, mungkin saja leluhurmu pernah berbuat 
yang sama sebagaimana kulakukan hari ini. Sudah lama aku 
melupakan namaku sendiri, beberapa orang menyebutku sebagai 
seorang pertapa dari Gunung Wilis”, berkata orang itu kepada 
Bango Samparan. 

Berdesir seluruh bulu roma Bango Samparan, baru dalam 
kedipan mata orang itu sudah tidak ada lagi ditempatnya. 

“Hanya manusia setengah dewa yang dapat terbang dan 
menghilang seperti itu”, bergumam dalam hati Bango Samparan 
menyaksikan sebuah kesaktian ilmu tingkat tinggi itu. 
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Terlihat Bango Samparan telah bersiap untuk melanjutkan 
kembali perjalanannya menuju lereng gunung Galunggung yang 
sudah terlihat membiru di saat matahari bersinar terang di siang 
itu. 

“Pendeta Rakanata telah mengatakan bahwa Dewi Kaswari 
adalah putri kandungnya sendiri. Sementara orang itu telah 
meyakinkan ucapan Pendeta Rakanata yang telah dengan sengaja 
menukar bayi Raja Rakata”, berkata Bango Samparan dalam hati 
sambil berjalan.  

“Haruskah rahasia besar ini kuceritakan kepada Dewi Kaswari 
dan Andini?”, berputar-putar pertanyaan di kepala Bango 
Samparan mencoba berhitung baik dan buruknya bila semua 
rahasia besar itu di ketahui oleh Dewi Kaswari dan Andini. 

Dan tidak terasa Bango Samparan sudah berada di kaki 
Gunung Galunggung yang terlihat hijau tinggi menjulang 
menyentuh awan langit biru. Sang surya terlihat sudah lama 
bergeser dari puncaknya tidak lagi menyengat kulit tubuh Bango 
Samparan yang telah memasuki hutan pegunungan di jalan 
mendaki. 

Sementara itu di sebuah hutan lain, sekelompok orang terlihat 
tengah berjalan. 

Bila ada seseorang yang melihat sekelompok orang yang 
berjalan di hutan itu, pasti akan terheran-heran melihat sepuluh 
orang diantara mereka berkulit kuning lebih cerah dari kulit 
umumnya orang pribumi di bumi Pasundan. 

Ternyata mereka adalah Gajahmada dan kelompok pasukan 
penyergapnya yang ditugaskan khusus memata-matai para 
pemberontak Pasukan Rakata yang saat itu masih bersembunyi di 
sekitar hutan timur Kotaraja Kawali. 

Dan kesepuluh orang asing itu adalah para biksu terbaik dari 
Tibet yang sengaja di ikutkan oleh Gajahmada. 

Sementara itu tiga orang muda yang ikut bersama Gajahmada 
adalah Pangeran Citraganda, Pangeran Jayanagara dan seorang 
lagi yang nampak lebih tua dari ketiganya yang bertubuh terlihat 
begitu kokoh, kekar dan kuat akibat tempaan dan latihan berat 
selama masa hidupnya. Siapa lagi orang muda itu kalau bukan 
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Putu Risang. Seorang muda namun telah memiliki kesaktian yang 
sangat tinggi sangat jarang sekali yang dapat setara dengannya 
saat itu di jamannya selain seorang Patih Mahesa Amping yang 
tidak lain adalah gurunya sendiri yang saat itu telah di tugaskan 
menjadi seorang Patih di tanah Kediri. 

“Kita berjalan melambung menghindari hutan timur Kotaraja 
agar tidak terlihat Pasukan Rakata yang saat ini masih berada 
disana”, berkata pangeran Citraganda yang ikut dalam pasukan 
penyergap itu seperti telah mengenal betul tiap jengkal tanah di 
Bumi Pasundan itu. 

Semua orang dalam pasukan itu nampaknya sangat 
mempercayai Pangeran Citraganda atas penguasaan dan 
pengenalannya pada tanah hutan disekitar Kotaraja Kawali itu. 
Terlihat mereka telah mengikuti kemanapun langkah kaki 
Pangeran Citraganda melangkah. 

“Di ujung jalan ini kita akan menemukan sebuah padukuhan 
yang terdekat dengan hutan timur Kotaraja”, berkata Pangeran 
Citraganda memberikan keterangan tentang arah perjalanan 
mereka. 

“Bukankah kita tidak perlu berada di Padukuhan itu ?”, 
berkata Putu Risang mencoba mengingatkan tentang tugas 
mereka sebagai pasukan khusus itu. 

“Benar, tugas kita adalah menyergap mereka yang keluar 
mencari tambahan perbekalan. Dan kita harus berada diantara 
padukuhan dan hutan timur itu”, berkata Gajahmada. 

Demikianlah, akhirnya mereka dapat menemukan sebuah 
tempat yang baik untuk mengintai diantara kedua tempat itu. 

Namun hingga datang menjelang malam mereka tidak juga 
mendapatkan orang-orang Rakata itu keluar dari hutan 
persembunyian mereka. 

“Nampaknya persediaan mereka masih cukup banyak”, 
berkata pangeran Citraganda menduga-duga setelah sekian lama 
mengintai ditempat tersembunyi. 

“Malam masih sangat panjang”, berkata Putu Risang sambil 
tersenyum melihat kegelisahan hati Pangeran Citraganda itu. 
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“Atau mereka keluar mencari Padukuhan yang lain”, berkata 
kembali Pangeran Citraganda. 

Mendengar ucapan Pangeran Citraganda, terlihat Pangeran 
Jayanagara dan Gajahmada saling beradu pandang, mungkin 
telinga mereka sudah menjadi risih mendengar sikap Pangeran 
Citraganda penuh keraguan bahwa mereka berada di tempat yang 
kurang tepat. Meski begitu mereka berdua tidak berkata apapun, 
mereka masih menghargai Pangeran Citraganda sebagai seorang 
tuan rumah di bumi Pasundan itu. 

Namun Putu Risang masih menanggapi sikap keraguan 
Pangeran Citraganda itu dengan sikap yang lain, mencoba 
mengalihkan arah pembicaraannya. 

“Pangeran Citraganda pernah berburu Babi hutan?”, bertanya 
Putu Risang kepada Pangeran Citraganda. 

“Aku sangat senang sekali berburu babi hutan”, berkata 
pangeran Citraganda. 

“Pangeran Citraganda pernah berburu badak bercula satu?”, 
bertanya kembali Putu Risang kepada pangeran Citraganda. 

Terlihat Pangeran menggeleng-gelengkan kepalanya sebagai 
tanda belum pernah melakukannya. 

“Berburu Babi hutan harus punya sebuah kesabaran yang 
kuat, sementara berburu Badak bercula satu harus punya 
kesabaran lebih kuat lagi”, berkata Putu Risang kepada Pangeran 
Citraganda. 

Mendengar perkataan Putu Risang itu, terlihat Gajahmada dan 
Pangeran Jayanagara kembali saling beradu pandang, sepertinya 
mereka berdua sudah dapat mengerti kemana arah pembicaraan 
Putu Risang itu. 

“Mengapa harus punya kesabaran yang berbeda untuk dua 
perburuan yang berbeda?”, bertanya Pangeran Citraganda. 

“Perbedaannya adalah bahwa Babi hutan selalu berjalan setiap 
malam di tempat yang sama, kita hanya perlu kesabaran 
menunggu waktu yang tepat, sementara Badak bercula satu tidak 
akan berjalan ke tempat yang sama setiap harinya, dan kita harus 
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lebih bersabar lagi menunggu keberuntungan itu datang”, berkata 
Putu Risang menjelaskan tentang sebuah perburuan. 

Kembali Gajahmada dan Pangeran Citraganda saling beradu 
pandang sudah dapat mengerti kemana arah pembicaraan Putu 
Risang selanjutnya. Mereka berdua seperti tahu bahwa Putu 
Risang sedang membuat sebuah perumpamaan bahwa saat ini 
mereka tengah berburu sekelompok manusia yang lebih cerdik 
dari seekor babi hutan atau seekor badak bercula satu sekalipun. 

“Bila ada kesempatan, aku akan mencoba berburu badak 
bercula satu”, berkata Pangeran Citraganda merasa tertarik 
dengan cerita Putu Risang tentang sebuah perburuan itu. 

Kembali Gajahmada dan Pangeran Jayanagara saling beradu 
pandang, terlihat air muka keduanya telah menunjukkan wajah 
kekesalannya melihat Pangeran Citraganda masih juga tidak 
mengerti dan paham perumpamaan dan sindiran Putu Risang 
yang sangat halus itu. Meski begitu mereka berdua merasa 
enggan menanggapi sikap Pangeran Citraganda itu, tidak berkata 
apapun karena takut dapat berbuah menyinggung perasaan 
seorang tuan rumah. 

“Aku mendengar sebuah suara mencurigakan”, berkata 
Gajahmada tiba-tiba. 

“Aku tidak mendengar suara apapun”, berkata Pangeran 
Citraganda merasa tidak mendengar suara apapun. 

Sementara itu Putu Risang dan Pangeran Jayanagara sudah 
mulai dapat menduga Gajahmada pasti tengah membuat sebuah 
seloroh saja. 

“Aku mendengar suara kera muda gelisah”, berkata 
Gajahmada nampak seperti mencoba mengarahkan daun 
telinganya agar mendengar lebih jelas lagi. 

“Benar, aku juga mendengarnya. Kasihan sekali kera muda 
itu”, berkata pula Pangeran Jayanagara. 

Melihat kedua muridnya tengah berbicara iseng dan nakal 
hanya ingin mengerjai Pangeran Citraganda, terlihat Putu Risang 
tidak berkata apa-apa, hanya ikut tersenyum dalam hati melihat 
kenakalan kedua muridnya itu. 
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“Aku tidak mendengar apapun”, berkata Pangeran Citraganda 
merasa penasaran. 

“Sekarang memang sudah semakin menjauh, mungkin 
tertinggal oleh kelompoknya yang pergi mencari buah matang di 
sebuah tempat baru”, berkata Gajahmada kepada Pangeran 
Citraganda. 

“menurutku belum pergi jauh, aku mendengar suara 
dengkurnya”, berkata Pangeran Jayanagara ikut menanggapi 
permainan Gajahmada. 

“Kalau suara itu aku juga mendengarnya, menurutku itu hanya 
suara dengkur salah seorang biksu”, berkata Pangeran 
Citraganda. 

“Kamu benar, itu bukan suara kera muda, tapi suara dengkur 
salah seorang biksu yang lelah hingga tertidur diatas pohon”, 
berkata kembali Gajahmada ditanggapi tawa oleh Pangeran 
Jayanagara. 

Sementara itu Putu Risang meski tidak ikut tertawa, tapi 
diam-diam tersenyum dalam hati ikut terhibur dengan gaya 
canda kedua muridnya itu. 

Malam pun perlahan semakin larut bersama suara binatang 
hutan yang kadang terdengar memecah suara kesenyapan malam. 

“Para kera dari Rakata nampaknya sudah mulai kelaparan 
dimalam ini”, berkata Putu Risang. 

Mendengar perkataan Putu Risang, terlihat Gajahmada., 
Pangeran Jayanagara dan Pangeran Citraganda dari tempat 
persembunyiannya telah memasang telinganya mencoba 
menangkap lebih peka lagi agar dapat mendengar apa yang 
dikatakan oleh Putu Risang. 

Sementara itu sepuluh orang biksu terlihat semakin siaga 
diatas pohon persembunyiannya. Nampaknya mereka juga telah 
mendengar suara langkah banyak orang tengah berjalan. 

Ternyata suara banyak langkah memang tengah mendekati 
mereka. Terlihat Pangeran Citraganda berusaha menahan 
nafasnya sendiri ketika melihat dari arah persembunyiannya 
banyak orang berjalan di kegelapan malam. 
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“Nampaknya arah mereka adalah Padukuhan terdekat di 
pinggir hutan ini”, berkata Pangeran Citraganda berbisik kepada 
Putu Risang didekatnya. 

“Kita sergap mereka sebelum mencapai Padukuhan terdekat, 
kasihan para warga padukuhan itu yang harus menyerahkan 
lumbung hasil taninya kepada orang-orang Rakata itu”, berkata 
Pangeran Jayanagara memberikan sebuah usulan. 

“Bagaimana menurutmu Mahesa Muksa, kamulah pemimpin 
pasukan ini”, berkata Putu Risang meminta keputusan 
Gajahmada sebagai seorang yang ditunjuk langsung oleh Raja 
Ragasuci menjadi pemimpin pasukan penyergap itu. 

“Sebuah usul yang baik. Kita sergap mereka sebelum membuat 
susah para warga Padukuhan”, berkata Gajahmada sambil keluar 
dari persembunyiannya. 

Terlihat Putu Risang, Pangeran Citraganda dan Pangeran 
Jayanagara mengikuti Gajahmada telah keluar dari 
persembunyiannya. Terdengar suara burung hantu tiga kali, 
rupanya suara itu berasal dari salah seorang biksu yang meminta 
kawan-kawannya untuk keluar dari persembunyian mereka. 

Melihat pasukan kecilnya sudah berkumpul, terlihat 
Gajahmada telah memberi sebuah isyarat agar mereka berjalan 
mengikuti arah perginya orang-orang Rakata itu. 

Dan dengan langkah cepat tanpa suara sedikitpun pasukan 
kecil itu sudah dapat mengejar orang-orang Rakata itu. 

Beberapa kali Gajahmada memberi tanda agar mereka 
berhenti ketika melihat jarak mereka terlalu dekat dengan orang-
orang Rakata itu. 

“Jumlah mereka berkisar sekitar lima puluh orang lebih”, 
berkata Gajahmada berbisik kepada Putu Risang di dekatnya. 

“Kita sergap mereka di tempat agak terbuka di hutan ini”, 
berkata Putu Risang sambil matanya masih memandang orang-
orang Rakata yang masih juga belum menyadari bahwa mereka 
tengah dibuntuti. 
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Demikianlah, pasukan kecil pimpinan Gajahmada itu masih 
saja membayangi orang-orang Rakata di kegelapan malam hutan 
itu. 

Ketika Gajahmada telah melihat sebuah tempat agak terbuka 
di hutan itu, terlihat Gajahmada telah memberikan sebuah tanda 
agar pasukan kecilnya bersiap diri. 

“Aku akan memberi sebuah kejutan menghentikan langkah 
mereka”, berkata Gajahmada sambil mengambil sebuah kerikil 
kecil. 

Terlihat Gajahmada sudah menjentikkan kerikil kecil itu 
dengan salah satu jari tengahnya. 

Ternyata jentikan Gajahmada itu diarahkan ke sebuah dahan 
pohon tidak jauh di muka orang-orang Rakata itu yang masih 
berjalan melangkah. 

Bukan main dampak sebuah jentikan kerikil kecil dari tangan 
Gajahmada. Rupanya Gajahmada telah melambari jentikannya 
itu dengan tenaga sakti sejatinya. 

Duarrrr !!!!! 

Terdengar suara benturan yang amat keras. Terlihat sebuah 
dahan besar sepelukan orang dewasa yang tumbuh melintang 
retak seperti dibenturkan sebuah benda amat besar dan kuat. 

Brakk ….bummm !!! 

Batang pohon retak itu sudah terbelah dan jatuh berdegum di 
tanah tidak jauh dari orang-orang Rakata itu. 

Terlihat orang-orang Rakata itu seperti terkejut dan langsung 
menghentikan langkahnya. 

“Untung kita tidak tepat di bawahnya”, berkata seorang yang 
berjalan di deretan terdepan. 

“Permisi, permisi, anak bagong mau lewat”, berkata seseorang 
lagi dekat orang terdepan yang percaya dengan cerita para hantu 
dedemit penunggu hutan. 

“Ini bukan hantu, tapi ada seseorang yang sengaja berbuat 
ulah mengganggu kita”, berkata seseorang yang nampaknya 
adalah pemimpin diantara orang-orang Rakata itu. 
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Mendengar ucapan pemimpinnya itu, seketika itu pula hampir 
semua orang terlihat sudah meraba gagang senjatanya masing-
masing seperti sebuah sikap akan menghadapi seorang musuh. 

Ternyata mereka salah menghadap, musuh yang akan mereka 
hadapi itu ada di belakang mereka manakala terdengar suara 
orang berasal dari arah belakang mereka. 

“Kami bukan dedemit penunggu hutan ini, kami hanya ingin 
meminta kalian kembali ke pasukan kalian”, berkata seseorang 
dari arah belakang orang-orang Rakata itu. 

Seketika orang-orang Rakata itu berbalik badan untuk melihat 
siapa musuh mereka itu. 

Samar-samar orang-orang Rakata itu telah melihat 
Gajahmada dan pasukan kecilnya telah berdiri siap menantang. 

Kegentaran perasaan hati orang-orang Rakata itu kembali 
mengembang manakala melihat musuh mereka yang akan 
dihadapi itu hanya beberapa orang jauh lebih sedikit dari jumlah 
mereka sendiri. 

“Berani sekali kalian meminta prajurit Rakata kembali ke 
pasukannya, sekarang kalianlah yang kembali untuk datang lagi 
membawa lebih besar lagi orang-orangmu”, berkata pemimpin 
orang Rakata itu. 

“Kami memang tidak perlu banyak orang untuk meminta 
kalian kembali ke pasukanmu. Bekerja samalah diantara kita, 
kalian tidak terluka apapun”, berkata orang di seberang sana 
yang ternyata adalah suara Gajahmada. 

Terlihat pemimpin orang Rakata itu seperti tengah 
memastikan bahwa tidak ada orang lagi yang mungkin masih 
bersembunyi. 

“Habisi mereka, waktu kita sudah banyak terbuang !!”, 
berteriak pemimpin orang Rakata itu setelah memastikan musuh 
mereka hanya sebuah pasukan kecil, kurang dari lima belas orang 
saja. 

Suasana senyap di hutan itu sontak seketika menjadi seperti 
riuh bergemuruh oleh langkah kaki puluhan orang serentak 
menghentakkan kaki mereka diatas tanah hutan di malam itu. 
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Terlihat Gajahmada, Putu Risang, Pangeran Jayanagara dan 
Pangeran Citraganda telah berpencar menyongsong lawan-lawan 
mereka. 

Tidak ketinggalan para biksu seperti tahu apa yang harus 
mereka lakukan menghadapi lawan yang jumlahnya lima kali 
lipat dari kekuatan mereka. 

Ternyata mereka adalah sepuluh orang biksu terbaik, terlihat 
sepuluh tongkat kayu mereka seperti baling-baling yang berputar 
begitu kencangnya membuat setiap lawan mereka tidak dapat 
menembus dan mendekati mereka dengan mudah. 

Satu dua orang terlihat memaksakan diri mencoba menerobos 
masuk ke lingkaran daya putar para biksu itu, maka mereka telah 
menjadi korban pertama dari pertempuran itu. 

Di sisi lain, terlihat Pangeran Citraganda telah dikepung oleh 
lima orang Rakata. Semangat dan daya tempur anak muda itu 
memang sangat membanggakan hati dapat mengimbangi kelima 
orang Rakata bahkan terkadang permainan pedangnya mampu 
melakukan serangan balasan yang membuat kelima orang Rakata 
itu jungkir balik menghadapinya. 

Yang paling naas adalah orang-orang Rakata yang telah 
memilih Gajahmada, Putu Risang dan Pangeran Jayanagara. 
Meski mereka bertempur dengan tangan kosong, ketiga ksatria 
dari Majapahit itu seperti bola api menerjang semut merah. 
Siapapun yang mendekati mereka langsung tersapu dan terpental 
terkena tendangan dan pukulan mereka langsung patah dan 
remuk terasa tulang mereka tidak mampu berdiri lagi untuk 
melakukan pertempurannya. Nampaknya ketiga orang ksatria 
satu perguruan itu belum menggunakan tenaga sejati mereka 
seutuhnya, namun tetap saja menjadi lawan yang sangat 
menggetarkan hati, siapapun orang Rakata yang mencoba 
mendekat langsung terjungkal terkena pukulan dan tendangan 
mereka bertiga. 

Maka tidak heran bila dalam waktu yang begitu singkat, 
kekuatan orang-orang Rakata itu sudah susut setengahnya. 
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“Jangan biarkan seorang pun dapat kembali”, berteriak 
Gajahmada sambil seperti terbang melesat begitu cepat kesana 
kemari membawa korban orang-orang Rakata. 

Mendengar teriakan Gajahmada, terlihat pangeran Jayanagara 
telah mengikuti langkah Gajahmada dengan tidak menunggu 
lawan mendekatinya, sebaliknya telah memburu orang-orang 
Rakata disekitarnya. 

Diam-diam Putu Risang merasa bangga dengan semangat dan 
kemampuan kedua muridnya itu. 

“Untungnya mereka berdua tidak menggunakan kekuatan 
seutuhnya”, berkata Putu Risang dalam hati tersenyum dalam 
hati melihat kedua muridnya masih mampu mengendalikan 
perasaan jiwa muda mereka, tidak semena-mena menghajar 
habis lawan mereka itu, hanya sekedar membuat tulang tubuh 
lawan remuk tidak membahayakan jiwanya. 
Meski tengah menghadapi lawannya tanpa berusaha sepenuhnya 
cepat-cepat menjatuhkan mereka, masih sempat pula Putu 
Risang melihat pertempuran Pangeran Citraganda. 

“Permainan pedang anak muda itu sangat luar biasa”, berkata 
Putu Risang melihat pertempuran Pangeran Citraganda. 

Sebagaimana yang dilihat oleh Putu Risang, pedang panjang 
pangeran Citraganda telah beberapa kali berhasil mengenai 
sasaran ke tubuh lawannya orang-orang Rakata itu. 
Mata Putu Risang segera beralih kearah para biksu yang tengah 
bertempur dengan sebuah tongkat panjangnya. 

“Sebuah permainan tongkat panjang yang indah”, berkata 
Putu Risang dalam hati terpesona memuji gerak jurus-jurus 
tongkat maut para biksu dari Tibet itu. 

“Nampaknya pasukan kecil Gajahmada sebentar lagi akan 
menguasai pertempuran ini”, berkata kembali Putu Risang dalam 
hati ketika melihat jumlah orang-orang Rakata sudah semakin 
berkurang. 

Sebagaimana yang disaksikan oleh Putu Risang, jumlah orang-
orang Rakata itu memang sudah semakin berkurang. Satu dua 
orang biksu sudah tidak punya lawan lagi hanya berdiri 
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menonton kawan mereka yang masih menghadapi dua tiga orang 
lawan. 

“Aku menyerah”, berkata seorang Rakata yang tinggal 
sendirian menghadapi seorang biksu sambil melemparkan 
pedang besarnya. 

“Jangan bunuh aku”, berkata seorang Rakata lain kepada 
Pangeran Citraganda melihat beberapa orang kawannya sudah 
terluka terkena sambaran pedang putra Mahkota Pasundan itu. 

“Lempar pedang besarmu, aku akan mengampunimu”, berkata 
Pangeran Citraganda menggertak lawannya yang sudah sangat 
takut itu. 

Sebagaimana dugaan Putu Risang, dalam waktu yang tidak 
begitu lama orang-orang Rakata itu memang telah berhasil 
dilumpuhkan. 

Terlihat sekitar sepuluh orang yang menyerah tidak terluka 
telah diikat dengan kuat, sementara itu beberapa orang Rakata 
yang terluka tidak mampu berdiri telah dikumpulkan menjadi 
satu. 

“Kita bawa mereka ke Padukuhan terdekat, mungkin orang-
orang warga Padukuhan dapat mengurus mereka, terutama yang 
terluka”, berkata Putu Risang kepada Gajahmada. 

Demikianlah, malam di sebuah hutan masih berlalu 
sepertiganya ketika terlihat sebuah iring-iringan panjang sebuah 
pasukan kecil Gajahmada yang tengah menggiring orang-orang 
Rakata yang telah menjadi tawanan mereka. 

Akhirnya iring-iringan panjang itu terlihat telah keluar dari 
hutan membelah sebuah padang ilalang di jalan mendaki. 

“Siapa kalian !!”, berkata salah seorang dari kelima orang 
peronda malam di sebuah padukuhan terdekat ketika mereka 
melihat sebuah iring-iringan panjang memasuki Padukuhan 
mereka. 

“Aku Pangeran Citraganda”, berkata Pangeran Citraganda 
kepada kelima peronda malam itu. 
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“Ampunkan hamba yang tidak mengetahui kedatangan tuanku 
Pangeran”, berkata kelima orang itu sambil langsung bersujud 
menyentuh bumi sebagai tanda penghormatan mereka. 

“Aku ingin menemui Ki Jagaraga”, berkata Pangeran 
Citraganda kepada kelima peronda malam itu. 

Salah seorang dari kelima peronda malam itu nampapnya 
cepat tanggap segera tahu apa yang harus dilakukannya. 

“Hamba akan mengantar tuanku Pangeran ke rumah Ki Bekel 
yang tidak jauh lagi dari sini, sementara salah seorang dari kawan 
hamba akan pergi ke rumah Ki Jagaraga”, berkata orang itu 
kepada Pangeran Citraganda. 

Setelah berkata kepada Pangeran Citraganda, terlihat orang itu 
telah berbicara kepada salah seorang dari kawannya, nampaknya 
meminta kawannya itu pergi kerumah Ki Jagaraga. 

Demikianlah, iring-iringan panjang itu terlihat telah bergerak 
kembali menuju rumah Ki Bekel yang memang tidak begitu jauh 
lagi sebagaimana dikatakan oleh salah seorang peronda malam 
itu. 

Terlihat iring-iringan itu telah memasuki pekarangan rumah 
Ki Bekel yang cukup luas itu. Sementara rumah Ki Bekel sendiri 
nampak lebih besar dan cukup megah dibandingkan dengan 
kebanyakan rumah-rumah yang ada di Padukuhan itu. Itu saja 
menjadi pertanda bahwa pemilik rumah itu adalah orang yang 
cukup makmur. 

Karena terlalu banyaknya tawanan, terpaksa orang-orang 
Rakata itu tidak ikut masuk ke pendapa rumah Ki bekel, mereka 
dikumpulkan di pekarangan depan dan dijaga ketat oleh para 
Biksu. 

Sementara itu langit malam di atas Padukuhan itu sudah 
mulai memudar kemerahan, waktu yang paling nyaman untuk 
tetap berada di peraduan. Dan tidaklah heran bila Ki Bekel dan 
orang-orangnya terlihat masih sangat mengantuk manakala 
menerima rombongan Gajahmada dan pasukan kecilnya itu. 
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Meski begitu di bagian belakang rumah sudah terlihat asap 
perapian mengepul tinggi sebagai tanda sudah ada kegiatan di 
dapur mereka. 

Ketika terlihat Ki Jagaraga telah datang bersama beberapa 
orang Padukuhan, maka Pangeran Citraganda mewakili 
Gajahmada telah menuturkan kepentingan mereka di Padukuhan 
itu. 

“Kami membawa beberapa tawanan dan perlu dua atau tiga 
hari di Padukuhan ini sebelum datang para prajurit yang akan 
membawa mereka ke Kotaraja Kawali”, berkata Pangeran 
Citraganda. 

“Hamba bersama orang-orang di Padukuhan ini dengan 
senang hati siap membantu”, berkata Ki Bekel. ”Namun maaf bila 
untuk menjaga begitu banyak tawanan mungkin orang-orang 
kami di Padukuhan ini sangatlah terbatas jumlah maupun 
kemampuannya”, berkata kembali Ki Bekel. 

Terlihat Pangeran Citraganda menoleh ke arah Gajahmada, 
mungkin meminta pertimbangannya selaku pimpinan di pasukan 
kecilnya itu. 

“Terima kasih telah menerima kehadiran kami. Hari ini juga 
kami akan mengutus salah satu dari kami ke Istana agar 
secepatnya mendatangkan para prajurit untuk membawa para 
tawanan ke Kotaraja Kawali”, berkata Gajahmada seperti tahu 
apa yang harus di katakannya. 

Pembicaraan mereka terhenti manakala terlihat beberapa 
orang datang membawa makanan dan minuman hangat. 

“Silahkan dinikmati hidangannya”, berkata Ki Bekel kepada 
para tamunya. 
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