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 Sejumlah sarjana berusaha untuk 
mempersembahkan, atau untuk menegaskan 
bahwa Filologi merupakan  suatu sarana yang 
perlu dilestarikan dalam serangkaian parameter 
historis, kultural, atau linguistis yang dipelihara 
dengan rapat sekali untuk menjadikan Filologi 
sebagai suatu manfaat analitis. Whitney Cox 
menemukan banyak hal yang patut dihargai dalam 
usaha ini untuk memformulasikan secara luas, 
definisi komparatif, minimalis; definisi, yang 
dengan sengaja diberi kerangka menurut situasi di 
dalam diri kita: para sarjana yang meneliti tentang 
masa lalu non-Eropa, sekarang menemukan diri 
mereka sendiri 

 



 Teks Mahāvyutpatti ini menyajikan esensi prinsip-
prinsip pemahaman linguistik, yang diperde- batkan 
dalam tradisi yang tidak pernah putus di Asia 
Selatan selama beberapa milenium. Oleh karena itu 
dikatakan bahwa Mahāvyutpatti merupakan 
sumbangan yang paling berharga pada filosofi 
bahasa pada umumnya, Śabdabodha pada 
khususnya dalam tradisi intelektual Asia Selatan. 
Gadādhara secara sangat sistematis berurusan 
dengan teori Śabdabodha, „pemahaman linguistik‟ 
dalam Mahāvyutpatti-nya, sebuah wacana tentang 
prinsip-prinsip logikal mengenai pemahaman 
linguistik (vyutpatti berarti niyama-viśeṣaḥ, „prinsip-
prinsip logiko-linguistik, mahā berarti ‟agung‟) 

 



 Menurut nirukta, „etimologi‟ akṣara terdiri atas dua elemen 
yaitu a- dan √kṣar, yang berarti, „berhamburan, rusak, 
hancur, tercabut‟, sementara a- merupakan negasi dalam 
Bahasa Sansekerta, yang berarti, „tidak‟, sehingga akṣara 
mempunyai arti, „abadi, tidak dapat berubah, suku kata, 
suara, kata, kebahagiaan puncak, kekuatan religius, yajña‟. 
Dalam Bahasa Sansekerta dan Jawa Kuna, kata Akṣara 
mempunyai sinonim: .prakṛti, „bentuk original atau natural, 
karakter‟, parā prakṛti, „esensi yang tertinggi‟; mahad 
brahman, „Spirit agung yang tertinggi‟; kṣetra, „penguasa 
bumi, pribadi yang suci, membudidayakan tanah ladang‟; 
yoni,‟simbol tipikal dari dari energi prokrearif yang ilahi‟ 
avyakta, „Spirit yang sangat universal, tidak tampak, tidak 
kelihatan‟, brahman, „Spirit yang impersonal‟; ātman, „jiwa, 
prinsip hidup yang penuh makna’ 
 



 Terminologi BhG tidak memberi arti yang samar-samar, sebagaimana 
pengertian Akṣara diyakini pada umumnya. Di dalam BhG terdapat 
sepatah kata yang termasyhur untuk menyebut Akṣara, yakni: saṃjñās 
yang berarti, „pengertian-pengertian teknikal‟. Kata-kata yang 
termasuk kelas itu ialah: karman (BhG VIII, 3); avyakla (BhG VIII, 18), 
adhyātma (BhG XI, 1); kṣetrta, kṣetrajña (BhG XIII, 2); guṇālīla (BhG 
XIV, 25); aśvattha (BhG XV, 1); dvandva (BhG XV, 5); puruṣôttama (BhG 
XV, 18); sad (BhG XVII, 26-27); a-sad (BhG XVII, 28); saṃnyāsa, tyāga 
(BhG XVIII, 2,11; VI, 2); sthita-prajña (BhG II, 55, 6); adhidaiva, 
adhiyajña (BhG VII, 29-30, VIII, 1,4). Semua ekspresi yang terdapat di 
dalam BhG menunjukkan atau mengindikasikan terminologi tertentu, 
yang dipakai oleh pengarang untuk menunjukkan jalan lain dari suatu 
aktivitas. Namun, ada sejumlah kata, yang digunakan dengan satu arti 
atau lebih tan menunjuk pada indikasi yang mempunyai pengertian 
teknikal pada kāla itu. Istilan itu antara lain: prakṛti, guṇa, māyā, mahad 
brahman, svabhāva, nirvāna, buddhi, param, ajñāna, adhisthānā, mad-
bhāva, mad-sādharmyam, aṃśa. matira, karuṇa, sāmya, siddhi, dan 
sebagainya 
 



 Selanjutnya, filosofi Akṣara mengalami kontinuitas dan 
diskontinuitas pada masa transisi dari masa Hindu-Buddha 
ke masa Islam dan puncaknya pada masa Kapujaŋgan 
Surakarta, yang berlandaskan pada konsep Sufisme Islam, 
yang dianut oleh R.Ŋ. Raŋgasutrasna sebagai kelanjutan 
dari Sufisme yang diajarkan para Wali pada masa 
sebelumnya. Untuk mencermati filosofi Akṣara yang 
berdasarkan Sufisme Islam itu silakan baca teksnya pada 
catatan kaki di bawah ini. Dengan kata lain sebagaimana 
telah dinyatakan di atas bahwa dalam konteks penelitian ini 
diangkat sebuah pokok permasalahan: Untuk Filosofi 
Akṣara Jawa pada masa Islam dapat dijumpai dalam Sěrat 
Suluk Tambaŋ Raras: pada bagaian pemaparan Śastra 
Jêndra Hayuniŋrat, naratif ketika Běgawan Sumaliraja 
berguru kepada Běgavan Visrava. 

 



 Brian Street menjelaskan bahwa pengenalan sistem tulisan alfabetik 
dikatakan mampu menghasilkan berbagai macam konsekuensi bagi 
masyarakat dan kebudayaan. Uraian determinis semacam itu 
didiskreditkan baik oleh sebagian besar peneliti maupun oleh 
kebanykan ahli budaya klasik. Namun yang sedikit itu tampil meng- 
ambil tempat dan kedudukan. Para ahli klasik hanya secara 
perlahan-lahan mulai memunculkan kemajuan-kemajuan yang 
penting dengan jalan bahwa literasi diperhi- tungkan dalam disiplin-
disiplin lain (yang meliputi: secara khusus kognitif psikologi, sosio-
linguistik, dan sosio-antrolologi). Literasi yang melibatkan 
pengenalan sistem tulisan ternyata membawa dampak bahwa 
peneliti berhasil mengenali dan memahami keadaan dan keberadaan 
masyarakat, saling keterkaitan literasi dengan komersial- isme, 
penggunaan ruang publik, konstruksi identitas siviks, makna dari 
“buku” demikian juga “pembacaannya” dan sebagainya. Oleh 
karena itulah dipandang penting pada kesempatan ini 
diperkenalkan Akṣara Jawa khususnya dalam rangka menyelami 
kebudayaan Jawa dari berbagai macam dimensi kehidupannya 

 



 Dari Akṣara di Indonesia dan Filipina yang 
mengalami proses komunikasi inter kultural dengan 
wilayah Asia di bagian selatan, yang paling terkenal 
adalah Akṣara-Akṣara Jawa, Bali dan Suṇḍa, 
ketiganya mempunyai nenek moyang yang sama, 
yakni: Akṣara Jawa Kuna atau Akṣara Kavi di Jawa, 
Bali dan Sumatra bagian selatan. asal-usul Akṣara-
Akṣara yang lain: Akṣara Sumatra Utara dan Selatan, 
Sulawesi Selatan, Sumbawa dan Flores, dan Filipina 
sudah lama belum diketahui dengan pasti. Pada 
umumnya diprakirakan nenek moyang Akṣara-
Akṣara itu adalah Akṣara Jawa Kuna atau Kavi 
sebagaimana diungkapkan oleh K.F. Holle dan H. 
Kern 

 



 Permasalahan itu telah dikaji kembali pada akhir-akhir 
ini, yang menggunakan sumber-sumber yang belum 
dirujuk sebelumnya, termasuk rekaman-rekaman 
arkhival dari tulisan tangan abad XVII M dalam Akṣara 
Filipina. Berdasrkan pada kesamaan lintas-Akṣara 
secara global atara Akṣara-Akṣara untuk fonem-fonem 
yang sama. Wade (1993) menyarankan bahwa Akṣara 
Filipina mungkin berkembang dari variasi-variasi Cham 
di Vietam dan Kamboja. Miller (2012) menetaspkan 
relasi-relasi struktural sistematis, yang berdasar seagian 
pada biomekanik tulisan tangan, antara elemen-elemen 
struktur internal Akṣara Filipina dan lawannya dalam 
Akṣara Devanagari dan Gujarati di sapu pihak dan 
Akṣara-Akṣara Sumatra dan Sulawesi di lain pihak   

 



 

 Penelitian Stephen Lansing menyatakan bahwa orang-
orang Nusantara telah berkomunikasi interkultural 
dengan penduduk di daratan Asia Selatan dan Asia 
Tenggara bahkan sam[ap ke Malagasi sejak masa 
prehistori, hal itu dibuktikannya dengan diteukannya 
DNA Khromosom Y di desa-desa darata Asa Selata dan 
Asia Tenggara. Dengan demikian proses komunikasi 
interkultural itu dusah mulai sejak masa Pra-Sejarah 
kemudian berlanjut ke masa Proto-Sejarah, sehingga 
padamasa era Masehi kebudayaan di Nusantara sudah 
sangat matang. 

   
 



 
 Salah satu hasil komunikasi interkultural itu adalah 

Akṣara. Di dunia internasional pada masa itu terjadi 
proses pembentukan Akṣara-Akṣara di lingkungan 
kelompok para Vidvān, „golongan intelektual‟. Akṣara 
Devanagari merupakan Akṣara yang lebih dakulu ada 
lalu diterima menjadi arus global pada masa itu. 
Masing-masing komunitas membentuk kembali Akṣara 
Devanagari itu sesuai dengan ekologi alam dan ekologi 
budaya masing-masing. Oleh karena itu kemudian 
muncul Akṣara-Akṣara: Tamil, Malayalam, Kannada, 
Marathi, Gujarati, termasuk Akṣara Jawa dan 
kemudian Akṣara-Akṣara lain di Nusantara 



 Pada masa kolonian Belanda di Nederlands-Indië 
Akṣara Jawa diajarkan kepada orang Jawa oleh para 
geleerde Belanda bersama dengan pengajaran 
Bahasa Jawa dengan menggunakan sistem 
tatabahasa struktural, maka di Nederlands-Indië lalu 
berkembang pula pengajaran tatabahasa struktural, 
yang diajarkan turun-temurun sampai hari ini di 
bagai pusat pembelajaran mulai dari sekolah 
menengah sanpai perguruan tinggi. Pemikiran 
strukturalis tidak hanya diwarisi di dunia pendidikan 
bahasa, tetapi juga di bidang-bidang studi yang lain 



 Pengajaran Bahasa Jawa dengan sistem tatabahasa 
struktural membawa dampak terhadap pemahaman 
Akṣata Jawa. Semula Akṣara Jawa mempunyai sifat 
yang silabis, kemudian sering dipaksakan menjadi 
Huruf bersifat orthografis. Yang palig menonjol 
“pemaksaan” ini dengan adanya Akṣara Murda yang 
diperlakukan sebagai Huruf Kapital; demikian Akṣara 
juga dipakai untuk menulis Akhiran, misalnya ketika 
ditmpilkan kata Kebudayaan, yang harus ditulis dengan 
Akṣara Jawa, maka Sufiks -an ditulis dengan Akṣara 
Svara -a, tetapi kadnad dilupakan bahwa masing-masing 
Akṣara ini mempunyai nilai filosofis 



 

 Ketika Akṣara Jawa diproklamirkan untuk menulis bahasa-bahasa 
lain, selai Bahasa Jawa, bahkan dipakai untuk menulis bahasa 
asing, perlu dipertimbangkan dengan hati-hati dan cermat: (1). 
Dalam proses ini terjadinya adaptasi dari Huruf yang orthografis 
ke Akṣara yang silabis; (2). Sebaliknya, ketika dilakukan proses 
transkripsi Akṣara Jawa ke Huruf Latin, perlu dipahami: (a). 
Sejarah Akṣara Jawa, agar tidak terjadi kerancuan antara ḍ > dh, ṭ 
> th; (b). Ejaan Bahasa Jawa yang ditulis dengan sistem Ejaan 
Bahasa Belanda: misalnya Sala > Solo, dapat terjadi salah 
pengertian > Mas Lara Loro Lara > ssat ini ditulis dengan bunyi 
o- semua; (3). Perlu pemahaman tanda-tanda diakritik: bunyi 
pěpět, aksangraf, aksantequ, circumfleks, agar tidak terjadi 
salah pengerian; (4). Perlu dipertimbagan Filosofi Akṣara, karena 
ssat ini banyak orng sedang suka sekali bertanya: “Apa Filosofi: 
Akṣara, Baṭik, Tari, da sebagainya 



 

 Dengan adanya Unicod Akṣara Jawa sesungguhnya 

sudah dipertimbangkan dengan sangat bagus dan 

matang, karena karakter Akṣara Jawa dapat dicakup 

semua di dalamnya. Sekarang yang menjadi 

masalah ketika orang menulis tangan dan mengetik 

dengan Huruf Latin  

 


