KITAB PENGOBATAN
Kitab ini berisi bagaimana manusia agar sehat selalu, dan bagi
orang sakit menjadi sembuh, bagaimana agar dekat dengan Tuhan
dan bagaimana melaksanakan budaya ritual agar manusia itu
sehat. Dalam kehidupan orang batak segala sesuatunya termasuk
mengenai pengobatan selalu seiring dengan budaya ritual dan
barang

pusaka

peninggalan

leluhur

jaman

dahulu

untuk

mengetahui bagaimana cara mendekatkan diri pada sang pencipta
agar manusia tetap sehat dan jauh dari mara bahaya. Mari kita
buka kitab pengobatan ini :
Mulajadi Nabolon Tuhan Yang Maha Esa bersabda :
“Segala sesuatunya yang tumbuh diatas bumi dan di
dalam air sudah ada gunanya masing-masing di dalam
kehidupan sehari-hari, sebab tidak semua manusia
yang dapat menyatukan darahku dengan darahnya,
maka gunakan tumbuhan ini untuk kehidupanmu”.
Apabila kita membaca ayat ini, maka jelaslah bahwa
segala yang tumbuh di bumi dan dalam air sudah ada yang
gunanya masing-masing di dalam kehidupan kita seharihari seperti : Lauk Pauk, 4 sehat 5 sempurna.
Itu sudah jelas dalam kehidupan kita sehari-hari, namun
dalam buku ini kita akan menekuni tumbuhan yang lain dalam
kehidupan sehari-hari, terutama bagi mereka yang menderita
penyakit.
Di dalam kehidupan Siraja Batak dahulu dalam pengobatannya
telah menelusuri sejak dalam kandungan sampai kehidupan selama
dalam hidup apapun hubungan antara manusia dengan tumbuhan
adalah sebagai berikut :

1. Obat mulai dari kandungan sampai melahirkan :
a.

Perawatan dalam kandungan

b.

Perawatan setelah melahirkan

c.

Perawatan bayi

d.

Perawatan Dugu-dugu

a.

Perawatan dalam kandungan

Siraja Batak berpesan :
a.

Jika

kalian

hendak

hubungan

suami

istri

janganlah

berhubungan pada saat turun hujan agar anakmu yang akan
lahir

tidak

berpenyakit

batuk-batuk,

embun-embun,

dan

cawan.
b.

Jika si Ibu sudah mengandung 3 bulan segala makanan yang
ingin dimakan oleh si Ibu sebaiknya harus dimakan sebab jika
tidak dimakan oleh anakmu yang akan lahir dikemudian hari
akan terkendala dalam mencari hidup.

c.

Sebelum

si

Ibu

melahirkan

sebaiknya

orangtua

si

Ibu

memberikan makanan adat batak yang disebut memberikan si
Ibu ikan batak beserta perangkatnya dengan tujuan agar si Ibu
sehat-sehat pada waktu melahirkan dan anak yang akan
dilahirkan menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa
serta pada sanak saudara.
d.

Jika waktu untuk melahirkan sudah tiba sanak saudara
memanggil “Sibaso” (dukun beranak). Dukun beranak akan
memberikan obat agar si Ibu tidak susah untuk melahirkan
yang disebut “SALUSU”.
SALUSU adalah :
-

Sebuah

telur

ayam

kampung

yang

terlebih

dahulu

mendoakannya lalu menghembuskannya baru ditelan oleh
si Ibu.
-

Daun ubi rambat dan daun bunga raya direbus bersama
dengan air pancuran disaring lalu di minumkan kepada si
Ibu mengarah ke bawah.
Melalui obat ini mudah-mudahan si Ibu akan tidak susah

untuk melahirkan maka dengan demikian jika obat ini kita gunakan
sekarang mudah-mudahan si Ibu tidak akan dioperasi pada saat

melahirkan

dan

masyarakat

batak

di

Sumatera

masih

menggunakan ramuan ini sampai sekarang.
b.

Perawatan setelah melahirkan dan anak yang baru lahir

a.

Setelah si Ibu melahirkan, dukun beranak mengambil buah ubi
rambat dan sisik bambu, kemudian dukun beranak mematok
tali pusat bayi dengan sisik bambu yang tajam dengan
beralaskan buah ubi rambat dengan ukuran 3 jari dari bayi.

b.

Penanaman ari-ari bayi menurut orang batak biasa ditanam di
tanah yang becek (sawah). Ari-ari dimasukkan dalam tandok
kecil yang di anyam dari pandan bersama dengan 1 biji kemiri,
1 buah jeruk purut dan 7 lembar daun sirih.

c.

Setelah

bayi

lahir

si

dukun

memecahkan

kemiri

dan

mengunyahnya kemudian memberikannya kepada bayi dengan
tujuan :
Untuk

membersihkan

kandungan

sekaligus

kotoran

yang

di

membersihkan

bawa
dalam

bayi

dari

perjalanan

pencernaan makanan yang pertama yang disebut TILAN
(kotoran pertama)
d.

Sidukun memberikan kalung yang berwarna merah, putih,
hitam bersama Soit dan hurungan tondi.
SOIT adalah

: Sebuah

mayaman

kalung

tersebut

yang terdapat dari buah sebuah kayu.
HURUNGAN TONDI

: Buah

kayu

yang

bernama

kayu

hurungan tondi, buah kayu ini adalah
bertulisan batak
Kalung ini berguna

: Agar jauh dari seluruh mara bahaya
tekanan angin dan petir dan seluruh
setan jahat.

e.

Apabila bayi tersebut terus menerus menangis, maka dia
dimandikan dengan bahan yang memotong pusar tadi.
Yaitu

: - Buah ubi rambat
- Kulit bambu
- Jeruk purut

f.

Pada hari ke 7 setelah bayi lahir :
Bayi tersebut dibawa ke Pancur dimandikan dan dalam acara
inilah sekaligus pembuatan nama yang disebut dengan PESTA
MARTUTU AEK yang dipimpin oleh Pimpinan Agama yaitu :
ULU PUNGUAN.

c.

Perawatan Bayi

a.

Setelah bayi dimandikan biasanya DIPUPUS
PUPUS adalah mengunyah : - 1 lembar daun sirih
- 1 buah kemiri
- 1 biji ladak putih
- 1 iris jarango
setelah dikunyah di tempelkan ke ubun-ubun bayi dan
sebahagian

diolesi keseluruh tubuh bayi dengan tujuan :

-

Untuk memelihara tubuh bayi agar kuat dan tetap sehat

-

Untuk menjauhkan bayi dari penyakit-penyakit demam,
angin-angin dan sekaligus mengobatinya.

-

Untuk menjaga agar kelak dia besar tidak menderita
penyakit cawan.

d.

DUGU-DUGU
Dugu-dugu adalah : sebuah makanan ciri khas batak pada

saat melahirkan, yang di resep dari bangun-bangun, daging ayam,
kemiri dan kelapa.
Dugu-dugu bertujuan untuk :
-

Mengembalikan

peredaran

urat

bagi

si

Ibu

yang

baru

melahirkan
-

Membersihkan darah kotor bagi Ibu yang melahirkan

-

Menambah,

menghasilkan

air

susu

Ibu

dan

sekaligus

memberikan kekuatan melalui asi kepada anaknya.
2. DAPPOL SIBURUK (obat urut dan tulang)
Di Bab sebelumnya bahwa asal mula manusia menurut orang
batak adalah dari ayam atau burung. Obat Dappol Siburuk ini
dulunya berasal dari Burung Siburuk yang mana langsung
dipraktekkan

dengan

penelitian

alami

dan

hampir

seluruh

keturunan Siraja Batak menggunakan obat ini dalam kehidupan
sehari-hari.
Dappol artinya : Urut
Siburuk artinya : Seekor Burung
Legenda Dappol Siburuk :
Pada

zaman

dahulu

kala

hiduplah

sebuah

keluarga

mempunyai anak satu-satunya. Suatu hari si anak tersebut jatuh
dari atas kelapa dan terbentur ke batu.
Siayah pun susah dan sedih sebab tulang anaknya sudah
remuk dan patah, demikian juga uratnya, padahal dia adalah anak
satu-satunya.
Dalam suatu malam Ayah tersebutpun menyediakan sesajen
dan berdoa menyatukan darah putih Tuhan dengan darahnya
sambil memanggil roh-roh Tuhan yang ada pada badannya (seperti
yang tertulis sebelumnya) dan pada malamnya dia bermimpi :
Seorang orangtua menghampirinya dan berkata dalam
mimpi :
Dibelakang rumahmu ada sarang burung siburuk yang
baru menetas, ikatlah anaknya dengan benang 3 warna
merah, putih, hitam. Setelah kamu ikat patahkanlah
kakinya, tangannya, lehernya dan semua badannya kau
remukkan, tetapi jangan mati. Setelah itu tunggulah
selama 9 hari dan kau lihatlah kembali anaknya
tersebut akan sembuh. Setelah itu ambillah anaknya
beserta sarangnya, masaklah dengan minyak kelapa
dan gunakanlah itu untuk mengobati anakmu, dia
sembuh.
Maka ayahnya pun melaksanakan perintah

sesuai

dengan

mimpinya dan ternyata benar anaknya pun sembuh.
Demikianlah asal mula terjadinya dappol siburuk yang mana
sampai hari ini masih digunakan oleh orang batak untuk obat :
terkilir, patah tulang dan penyelaras urat bagi tubuh manusia
terutama bagi orang yang lumpuh.

3.

Siraja Batak berpesan kepada keturunannya :

Agar sekalian manusia hidup sehat maka makanlah atau minumlah
:
-

Apapaga

-

Ariman

-

Anggir

-

Addorabi

-

Alinggo

-

Abajora

-

Ambaluang

-

Assising

-

Arip-arip

9 macam ini harus kamu makan paling sedikit 1 x dalam sembilan,
hari lebih baik jika setiap hari sebab darah manusia ada 9 macam,
maka kamu harus meluruskan peredaran darahmu yang 9 itu,
maka makanlah sebelum kamu sakit.
4.

Mata
Mata adalah salah satu penentu dalam kehidupan manusia

menurut orang batak roh Raja Simosimin yang berdiam di
dalamnya. Maka apabila mata kabur atau berlapis penyakit, maka
Siraja Batak berpesan :
Keluarkanlah penyakit dari matamu
dengan memasukkan biji SIRINTAK,
kedalam matamu, maka SIRINTAK
itu akan menarik seluruh penyakit
yang ada di matamu keluar keluar.
Gunakanlah itu 1 x 19 hari, agar
matamu tetap sehat. Kenapa harus
19 hari ? karena induk aksara batak
ada

19

dan

itu

dikerjakan

oleh

matamu. SIRINTAK adalah tumbuhan
batak dan bahasa batak yang artinya
SIRINTAK adalah menarik jadi dalam
obat ini. Nama ramuannya sama
dengan nama tujuannya.

5.

Kharisma, wibawa, kesehatan dll :
Dalam kehidupan orang batak dahulu agar manusia itu sukses

dalam segala hal biasanya memakan sesajen berupa :
-

Ayam Merah

-

Ayam Putih

-

Ayam Hitam

-

Ketam Beras (Nitak)

-

Jeruk Purut

-

Sirih beserta perlengkapannya
Sambil berdoa serta memanggil para roh yang diutus Mulajadi

Nabolon (Tuhan Yang Maha Esa) ke dalam tubuh kita, juga
memanggil darah Tuhan yang 9 macam yang ada dalam tubuh kita.
6.

Tawar Mula Jadi
Di dalam kehidupan orang batak dahulu banyak menderita

penyakit kulit dan bahkan sampai busuk.
Untuk ini Siraja Batak berpesan untuk mengobati setiap orang
yang berpenyakit kulit agar menggunakan :
-

Tawar Mulajadi
Tawar Mulajadi ini adalah berasal dari asap. Orang batak pada
jaman dulu biasanya memasak dengan menggunakan kayu.
Apabila menggunakan dapur untuk memasak maka diatas
dapur tersebut akan ada serpikan hitam bergantungan dan itu
terjadi dari asap pada saat memasak setiap waktu. Menurut
orang batak itulah Tawar Mulajadi atau Tappar Api.

-

Rumpak 7 macam

-

dan diseduh dengan air hangat.

7.

Penggunaan Lain
Dalam kitab semula sudah dikatakan bahwa segala yang hidup

diatas tanah dan di dalam air sudah ada gunanya. Memang dalam
kehidupan orang batak segala sesuatu kepentingan manusia telah
menerima petunjuk dari leluhur tergantung apa kebutuhan dan
penyakit yang dideritanya segalanya Tuhan sudah menciptakan
tujuannya masing-masing hanya mungkin tidak berapa orang yang

tahu menggunakannya, dalam buku ini tidak saya utarakan sebab
sangat luar sekali dan permintaan manusia berbeda-beda.
8.

Budaya ritual dalam pengobatan
Pada saat Mulajadi Nabolon kembali ke benua atas, Raja Odap-

odap dengan Siboru Ihat Manisia, dengan sabdanya : “Jika kamu
penghuni Banua Tonga hendak berhubungan dengan aku dengan
penghuni Banua Ginjang harus dengan sesajen yang suci dan
bersih”.
Sudah kuberikan kepadamu Hata Dua, apa yang boleh
dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dan dirimu harus
bersih dan najis. Bersumber dari ajaran tersebut Parmalim
memberikan pelean atau sesajen suci dengan dihantar asap dupa
dan air suci serta bersih tidak boleh makan daging babi dan anjing
serta darah dan bangkai. Sebagai tindak lanjut ajaran tadi Ugamo
Malim mempunyai rukun dan aturan yang dilaksanakan dan
menjadi pedoman prilaku Parmalim antara lain :
1.

Marari Sabtu, yaitu pada setiap hari sabtu atau samisara
seluruh umat Parmalim berkumpul di tempat yang sudah
ditentukan baik di Bale Partonggoan, Bale Pasogit di pusat
maupun ruma Parsantian di cabang/daerah untuk melakukan
sembah

dan

puji

kepada

Mulajadi

Nabolon

dan

pada

kesempatan itu para anggota diberi poda atau bimbingan agar
lebih tekun berprilaku menghayati Ugamonya.
2.

Martutuaek,
dilakukan

di

yaitu

upacara

rumah

umat

yang
yang

mendapat kelahiran seorang anak,
atau pemberian nama kepada anak.
Anak yang baru lahir sebelum dibawa
bepergian kemana-mana harus lebih
dahulu diperkenalkan dengan bumi
terutama air untuk memebrsihkan
dan ini dilaksanakan membawa anak
tersebut ke umbul mata air disertai

dengan bara api tempat membakar dupa. Kemudian baru
dibawa ke dunia baru yaitu pasar dan diberi buah-buahan,
manis perlambang hari depan yang makin manis. Setelah
dirumah dilanjutkan lagi dengan upacara, bergantung pada
kemampuan keluarga tersebut. Pada saat pulang dari pasar
tadi, siapa saja diinginkan oleh keluarga si anak meminta
buah-buahan bawaan si anak tadi sebagai perlambang bahwa
si anak kelak akan bersifat maduma.
3.

Mardebata, yaitu upacara yang sifatnya individual dimana
seorang melaksanakan upacara sendiri tanpa melibatkan orang
lain. Ritual ini sendiri mempunyai tujuan ganda yaitu meminta
keampunan dosa atau menebus dosa dan syukuran. Seseorang
yang merasa dirinya menyimpang dari aturan patik perlu
menyelenggarakan

perdebatan

sebagai

sarana

penebus

dosanya. Bagi orang lain pardebataon itu mungkin pula untuk
mewujudkan kaulnya.
Mardebata ini boleh pula melibatkan yang lain. Hal itu
bergantung kepada yang mampu. Karena Mardebata itu boleh
oleh orang seorang boleh oleh keluarga dan seterusnya. Jika
upacara dibuat besar-besaran misalnya untuk mewujudkan
niatnya harus dengan menyediakan sesaji dengan secukupnya
dan boleh pula dengan dihantar gendang sabangunan serta
diatur oleh tata upacara resmi sesuai dengan tata upacara dari
Ihutan atau dari Uluan.
Upacara Mardebata ini bagi yang mampu nampaknya sudah
seolah-olah

pesta,

karena

undanganpun

dapat

pula

dilaksanakan. Jadi jelas bergantung pada nazar dikandung
oleh yang terlibat. Jika satu nenek moyang sudah berniat
untuk memuja Mulajadi Nabolon dengan jalan Mardebata hal
itu dapat dilakukan oleh satu nenek moyang itu.
4.

Pasahat Tondi, adalah upacara kematian dibagi dalam dua
tahap.

Pertama

adalah

pengurasan

jenazah

menjelang

pemakaman, kedua adalah pasahat tondi. Pemberangkatan
jenazah

dipimpin

oleh

Ihutan

atau

Ulupunguan

dengan

upacara doa : “Borhat ma ho tu habangsa panjadianmu”.
Artinya : Berangkatlah engkau ke tempat kejadianmu. Satu
minggu

setelah

pemakaman,

keluarga

yang

ditinggal

mengadakan pangurason tersemayamkan di rumah.
Satu bulan setelah pemakaman, dilanjutkan dengan Upacara
Pasahat Tondi yaitu upacara mengantar roh dalam hati harfiah.
Tuhan menciptakan manusia atas dua bagian yaitu badan dan
roh (pamatang dohot tondi). Apabila badan mati, toh tidak ikut
mati, ia akan kembali kepada penciptanya, sesuai dengan
pandangan

ketuhanan

Parmalim,

bahwa

“Ngolu

dohot

hamatean huaso ni Debata” artinya “kehidupan dan kematian
adalah kuasa Tuhan.
Upacara ini adalah upacara tonggo-tonggo atau dosa. Dapat
dilakukan dengan sederhana dan dapat pula dilakukan dengan
besar-besaran bergantung pada kemampuan keluarga yang
ditinggal. Tentu dengan demikian sesaji harus terhidang dan
upacara harus memenuhi keseluruhan tata tertib acara
berdasarkan Ugamo Malim. Ini bulan berarti bahwa acara tidak
boleh dibuat sederhana. Boleh dengan acara sederhana, yang
pokok

adalah

bagaimana

inti

pasahat

tondi

itu

harus

berpuasa

untuk

terlaksana.
5.

Mangan

Napaet,

adalah

upacara

atau

menebus dosa dilaksanakan selama 24 jam penuh pada setiap
penghujung tahun kalender batak yaitu pada ari hurung bulan
hurung. Upacara ini adalah bersifat umum dilaksanakan oleh
setiap cabang atau ganup punguan. Perangkat dasar upacara
ini selain pangurason dan pardupaon yang terpenting ialah
makanan napaet, diramu dari beberapa jenis buah dan daun
yang pahit, seperti daun pepaya, buah ingkir, babal, cabe rawit,
jeruk bali muda dan gara.
Mangan Napaet dilakukan pada awal puasa dan pada akhir
sebelum berbuka, sedangkan ritual dimulai jam. 12.00 tengah
hari. pada saat semua jemaat berkumpul di parsantian atau
dirumah Ihutan/Ulupunguan, upacara dasar dimulai berupa
puji-pujian kepada Mulajadi Nabolon-Raja Nasiak bagi dan

kemudian untuk mengingatkan hukumnya mangan napaet.
Mangan Napaet dimulai dengan cara mengedarkan napaet tadi
secara estafet. Mangan Napaet adalah merupakan pengabdian
warga parmalim kepada Raja Nasiak bagi yang menderita
untuk manusia. Dan juga arti mangan napaet adalah symbol
kehidupan dari pahit menjadi manis, karena sudah mangan
napaet akan diakhiri dengan mangan natonggi dan inilah
permulaan hidup prilaku baru untuk dilaksanakan dalam
kehidupan

sehari-hari.

dilaksanakan

pula

setelah

upacara

mangan

persembahan

napaet

maka

kambing

putih

kepada Mulajadi Nabolon.
6.

Upacara Sipaha Sada, adalah merupakan upacara yang paling
hikmad dan mengandung nilai religius yang paling dalam, bagi
Umat Parmalim. Pelaksanaan upacara ini disambut gembira
karena

sehari

sebelumnya

Parmalim

baru

saja

selesai

mengadakan upacara mangan napaet yaitu satu cara upacara
pembebasan manusia dari dosa.
Upacara Sipaha Sada adalah penyambutan datangnya tahun
baru Ugamo Malim atau pada Sipaha Sada inilah pergantian
tahun terjadi. Boleh dikatakan Sipaha Sada ini adalah tahun
baru batak. Pada upacara ini pada umumnya seluruh orang
batak melakukan dialog bathin. Dan hari berikutnya dinamai
Suma. Pada hari itu diperingati hari lahir Simarimbulubosi.
Upacara dipusatkan di Bale Pasogit. Upacara ini melakukan
sesajen juga kepada Mulajadi Nabolon termasuk kepada ketiga
wujud pancaran kuasa yaitu Batara Guru, Debata Sori dan
Debata

Balabulan

dan

seterusnya

sampai

kepada

Raja

Nasiakbagi dihantarkan dengan asap dupa, air suci dan
dengan bunyi gendang sabangunan.
Upacara ini dilaksanakan bersama di Bale Pasogit. Dengan
demikian

semua

umat

Parmalim.

Pada

upacara

ini

dilaksanakan dengan tertib dan memang benar-benar tertib
dan

hikmad

karena

dianggap

memperingati kelahiran Tuhan.

hari

tersebut

adalah

7.

Upacara Sipaha Lima, yaitu upacara dilakukan pada bulan
kelima

kelender

Batak

untuk

menyampaikan

puji-pujian

kepada Mulajadi Nabolon termasuk kepada wujud Pancaran
Kuasanya mulai dari Debata Batara Guru-Debata Sori dan
Balabulan dan seterusnya kepada Raja Nasiakbagi, karena atas
berkatnya semua mereka memperoleh rahmat, sehat jasmani
dan rohani. Upacara ini disebut Upacara Kurban, karena sajian
yang dipersembahkan adalah hewan kurban dari kerbau atau
lembu.
Sajian pertama kepada Mulajadi Nabolon yang seterusnya
diantar dengan asap dupa dan air suci dan dengan bunyi
gendang sabangunan.
Penyelenggaraan upacara Sipaha Lima ditetapkan pada hari ke
12-13 dan 14 menjelang bulan purnama. Hari tersebut
dinamakan Boraspati, Singkora dan Samisara berkisar antara
bulan Juli-Agustus pada bulan Masehi. Upacara diadakan
dengan sajian yang lengkap dilaksanakan dengan penuh
khikmad tanpa syukur Parmalim kepada Tuhannya dan agar
diberi

keselamatan

dan

kesejahteraan

pada

hari-hari

berikutnya.
Jika

pandangan

Batak

Tua

mengenai

ketuhanan

dikembangkan Parmalim dengan ugamo Malim, maka berikut
ini

yaitu

oleh

memperilakukan
sehari-hari

masyarakat
pandangan

dalam

bentuk

Batak

tersebut
budaya

sekarang
pada

ritual.

masih

kehidupannya
Untuk

lebih

memahami pendapat ini marilah kita mulai lagi melihat
pandangan dan kehidupan masyarakat Batak dahulu dengan
masyarakat Batak sekarang.
Lambang wujud pancaran kuasa Mulajadi Nabolon adalah
hembang atau bendera-bendera berwarna hitam diatas, putih
ditengah dan merah dibawah dalam satu kesatuan yang
disebut Debata Natolu. Warna Hitam adalah lambang Debata
Batara Guru dari wujud pandang kuasa Mulajadi Nabolon
dalam kebijakan atau hahomion. Artinya adalah bahwa pikiran
manusia tidak mampu meneliti atau memikirkan kebijakan
Mulajadi Nabolon.

Hahomion Mulajadi Nabolon itu dapat dialami tetapi tak dapat
dipikirkan. Sebagaimana warna hitam pekat demikian pulalah
gepalnya pikiran manusia atau kebijakan Mulajadi Nabolon.
Manusia tidak dapat meramalkan dan meraba seperti gelapnya
warna hitam, demikian pulalah dangkalnya dan gelapnya
pikiran manusia tentang kebijakan Tuhan. Manusia tidak
mampu untuk itu. oleh sebab itu lambang hitam dari Batara
Guru adalah pertanda penyerahan diri kepadaNya.
Hanya terserah pada kebijakan Tuhanlah kehidupan manusia.
Manusia tidak akan dapat berjalan pada warna hitam yang
ketat, malam yang gelap. Maksudnya manusia tidak akan
dapat berjalan di dunia ini oleh dirinya sendiri. Sebab itu
berserah kepadaNya-lah dikemanakan hidup ini. Apalah arti
manusia dibandingkan dengan Kuasa Agung yang dimilikiNya.
Berserah kepada kebijakan Tuhanlah hidup ini karena Dialah
kebenaran yang menetapkan kebijakan itu. jadi arti warna
hitam pada lambing adalah berserah diri kepada kebijakan
Tuhan atau berserah diri kepada hahomion ni Debata atau
dengan kata lain : “Tung asi ni roha ni Debata ma”.
Warna

putih

Sorisohaliapan

dari

hembang

sebagai

wujud

adalah

lambing

pancaran

kuasa

Debata
Mulajadi

Nabolon mengenai kesucian atau hahomion. Putih tidak dapat
dibedakan. Dengan demikian dalam warna putih tidak terdapat
perbedaan.

Demikianlah

Debata

Sohaliapan

bahwa

pada

diriNya tidak ada perbedaan maka sering dikatakan Putih ada
perbedaan pada dirinya. Dia harus sama dengan yang lain.
Apabila dia sudah sama dengan yang lain, dan itu pula-lah
hukum kekuatan baginya dan dialah menjadi penguasa hukum
kekuatan itu (habonaron).
Warna merah dari hembang adalah lambing Debata Balabulan
sebagai wujud pancaran kuasa Mulajadi Nabolon mengenai
kekuatan. Balabulan adalah wujud kejadian kekuatan alam
itu. merah adalah warna tanah atau rata dalam bahasa batak,
merah itu adalah perlambang kegairahan untuk hidup. Justru
kegairahan untuk hidup itulah maka timbul keberanian.

Seseorang yang berani ia tidak takut mati, maka sering kita
dengar : “Mardomu di tano rara hita”. maksudnya mereka baru
berjumpa setelah mati. Agar mati itu jangan sampai terjadi
maka harus tetap kuat. Agar tetap kuat inilah dilambangkan
dengan merah yaitu wujud pancaran kuasa Mulajadi Nabolon
menjadi kekuatan. Warna merah adalah perlambang kekuatan
dan agar tetap kuat (hagogoon).
Setiap

manusia

mengharapkan

kekuatan

ada

padanya.

Kekuatan itu belum sempurna apabila hanya untuk diri
sendiri. Dan lebih tidak sempurna lagi apabila tidak diridhoi
Tuhan. Apabila kita padu arti ketiga warna tadi, maka dapatlah
kita ambil kesimpulan bahwa hitam itu adalah kebijakan
Tuhan, putih itu adalah kesucian Tuhan dari Tuhan, dan
merah

adalah

hagogoon).

kekuatan

Dengan

melihat

Tuhan

(hahomion-hamalimon-

bendera

atau

lambang

yang

warnanya hitam diatas, putih ditengah dan merah dibawah, itu
berarti menggambarkan kebijakan, kesucian dan kekuatan dari
Tuhan. Artinya yang dilambangkan dalam bendera itu adalah
Batara Guru sebagai wujud pancaran kuasa kebijakan, Debata
Sorisohaliapan sebagai wujud pancaran kuasa kesucian dan
Debatabulan sebagai wujud pancaran kuasa kekuatan dari
Mulajadi Nabolon.
Lambang ini boleh dipisah-pisah seperti satu bendera tetapi
dipacakkan berdekatan, dengan ketentuan hitam di kanan,
putih ditengah dan merah dikiri. Kesimpulan arti lambang
bahwa warna hitam – putih – merah merupakan kebijakankesuciannya dan kekuatannya tidak dapat dibandingkan, tidak
bermula dan tidak akan berakhir dan mula segala yang ada. Ini
adalah merupakan keyakinan orang batak pada umumnya dari
dahulu sampai sekarang. Mengapa penulis berani mengatakan
demikian, baiklah penjelasan berikut ini.
Mungkin kita geli apabila diingat pada masa-masa kanakkanak dahulu disuruh orangtua memakai boning menalu diikat
ditangan jika ada wabah penyakit. Agar kita jangan dihinggapi
penyakit, agar kita jangan dihinggapi penyakit, demikian
pandangan kita waktu itu. kegelian hati kita sekarang inipun

sebenarnya tidak berdasar karena sampai saat inipun kita
semua dan masyarakatpun sehari-hari.
Bonang Manalu tiga benang masing-masing warna hitam atau
biru, putih dan merah dipilin menjadi satu adalah symbol doa
masyarakat batak merupakan keyakinan bahwa seseorang
akan selamat apabila yakin bahwa tidak ada yang lebih kuat
dari Tuhan Yang Maha Esa mula kebijakan, kesucian dan
kekuatan itu. apabila saya memakai bonang manalu berarti
saya telah yakin bahwa apapun yang akan terjadi baik pada
saat ada wabah penyakit saya akan tetap selamat berkat
kepercayaan saya yaitu Tuhan yang saya puja itu jauh lebih
kuat dari kita seluruhnya. Saya yakin dan percaya bahwa saya
akan tetap selamat berkat kepercayaan saya bahwa Tuhanku
pemilik hahomion itu pemilik kesucian itu pemilik kekuatan itu
adalah lebih kuat dari segala yang ada untuk melindungi saya.
Ulos yang masih dipakai orang batak dalam kehidupan ada
adatnya adalah bonang manalu, warna pokok dari setiap ulos
batak adalah hitam putih dan merah, sedang warna lain adalah
variasi kehidupan. Justru inilah ritual ulos dalam adat batak.
Symbol Tuhanlah yang tergambar dalam ulos batak. Mangulosi
dalam adat batak adalah upacara ritual dan khikmadnya
masih dapat dirasakan masyarakat batak. Gorga adalah
bonang manalu perlambang doa masyarakat batak akan
kekuatan Tuhan Yang Maha Esa mampu mengayomi manusia.
Gorga itu dipakai pada rumah maka disebut ruma gorga.
Penghuni Ruma Gorga akan tetap yakin bahwa mereka akan
selamat-selamat berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Esa.
Gorma warna hitam-putih-merah dalam kehidupan orang
batak bukan lah hiasan atau hiburan, tetapi adalah symbol
keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Gorga dimana
sajapun dipakai terutama pada solubolon selain dirumah
adalah bermakna keyakinan tersebut. Hidup orang batak tidak
dapat terlepas dari Bataraguru dari Debata Sorisohaliapan dan
Debata Balabulan dalam arti kekerabatannya yaitu hahomion
ni

Debata.

gambaran

Bataraguru,

gambaran

Debata

Sorisohaliapan dan gambaran Debatabulan terdapat pada
kehidupan masyarakat batak dalihan natolu.
Justru dalihan natolu pandangan hidup orang batak adalah
perwujudan kehidupan dan titisan dari banua ginjang. Dalihan
Natolu adalah gambaran tersebut.bahwa hula-hula adalah
titisan hahomion dari wujud pancaran kuasa Mulajadi Nabolon
yaitu

Bataraguru.

Hasuhuton

namardongan

tubu

adalah

titisan hamalimon dari wujud pancaran kuasa Mulajadi
Nabolon yaitu Debata Sirisohaliapan dan Boru adalah titisan
kekuatan

dari

wujud

pancaran

kuasa

v

yaitu

Debata

Balabulan.
Kita tidak akan heran tetapi mungkin akan kagum bahwa ulos
dari hula-hula lebih banyak hitamnya dari warna putih dan
merah maka ulos hula-hula itu warna sibolang dan sitolu tuho.
Demikian ulos dari hasuhuton atau yang dipakai hasuhuton
namardongan tubu lebih banyak putihnya dari warna hitam
dan merah maka ulos hasuhuton warna ragi idup. Tentu
demikian pula ulos boru atau yang dipakai boru lebih banyak
warna merahnya dari pada warna putih dan hitam maka ulos
boru atau yang dipakai boru itu warna sadum dan warna
mangiring. Perhatikan ulos parompa kebanyakan berwarna
hitam-biru dan putih. Budaya batak cukup tinggi dan bernilai
tinggi dalam kehidupan spiritual. Budaya itu akan tumbuh dan
berkembang. Oleh sebaba itu masih perlu kita lihat hal-hal
yang lama apa kaitannya dengan masa depan.
Salah satu dari yang lama itu misalnya mengenai sajian
diperuntukkan kepada Mulajadi Nabolon dan Debata Natolu
yaitu Bataraguru-Debata Sori dan Balabulan. Sajian untuk
Nabolon dan Debata Natolu adalah kambing Putih dan kepada
Bataraguru adalah manuk jarum bosi berarti warna hitam,
kepada Debata Sori adalah manuk putih warna putih dan
kepada Balabulan adalah manuk mira polin berarti warna
merah. Bila pengertian bonang manalu telah kita ketahui
beserta ulos gorga apakah arti dan makna sajian atau pelean
dengan warna tadi yang diberikan kepada Tuhanh Yang Maha
Esa. Dan apabila dibandingkan dengan pengertian pelean

sekarang ini, apakah pelean yang diciptakan nenek moyang
kita itu tidak sejajar dengan perkembangan zaman.
8.

Tortor Pangurasan
Tortor Pangurason (Tari Pembersihan).
Tari ini biasa digelar pada saat pesta
besar

yang

mana

lebih

dahulu

dibersihkan tempat dan lokasi pesta
sebelum pesta dimulai agar jauh dari
mara bahaya dengan menggunakan
jeruk purut.
9.

Tortor Sipitu Cawan (Tari tujuh cawan)
Tari

ini

biasa

digelar

pada

saat

pengukuhan seorang raja, tari ini juga
berasal dari 7 putri kayangan yang
mandi
gunung

disebuah
pusuk

telaga

di

puncak

buhit

bersamaan

dengan datangnya piso sipitu sasarung
(Pisau tujuh sarung).

10. Mangapus hoda miakan
Budaya ritual mangapus hoda miakan
ini sangat jarang digelar sebab budaya
ini digelar pada pesta pengukuhan
siraja batak, ini digelar terakhir sekali
XXX

pada

pesta

pengukuhan

Raja

Sisingamangaraja menjadi Siraja Batak
dengan
putih.

menggunakan

makan

kuda

11. Tortor Tunggal Panaluan
Tortor tunggal panaluan merupakan
suatu budaya ritual ini biasa digelar
apabila suatu desa dilanda musibah,
maka tanggal panaluan ditarikan oleh
para dukun untuk mendapat petunjuk
solusi

untuk

tersebut.

mengatasi

Sebab

masalah

tongkat

tunggal

panaluan adalah perpaduan kesaktian
Debata

Natolu

yaitu

Benua

atas,

Benua tengah dan Benua bawah.

12. Mangalahat Horbo
Mangalahat Horbo termasuk budaya
ritual yang sangat penting sebab setiap
tahun

dilaksanakan

pada

hari

kelahiran raja, hatorusan acara ritual
XXX

ini sekaligus memberi sesajen kepada
Mulajadi Nabolon dan Debata Natolu
agar setiap manusia jauh dari mara
bahaya.
Budaya ritual mangalakat horbo ini
merupakan kunci dari seluruh ritual
budaya

batak

kepada

Mulajadi

Nabolon.

13. Bahan pengobatan ritual yang selalu harus dibutuhkan.
Dalam pengobatan tradisional batak tidak selamanya
menggunakan tumbuhan. Ada juga menggunakan makanan
dan budaya ritual dalam pengobatan batak, suku batak selalu
menggunakan anggir dan daun sirih dari seluruh kegiatan
pengobatan dan budaya ritual.

14. Pengobatan dengan budaya ritual penyucian
Pengobatan ini biasa dilakukan dengan memandikan para
pasien ke dalam air yang mengalir dengan menggunakan anggir
dan

tumbuhan

lain

yang

sifatnya

bertujuan

membuang

penyakit dari tubuh si penderita. Biasanya setelah selesai
dimandikan setibanya dirumah akan diberikan makanan
berupa ayam bagi laki-laki dan ikan bagi para wanita dengan
tujuan agar roh para penderita menyatu dengan badan. Sebab
manusia yang sakit biasanya karena rohnya tidak berada di
dalam jasad.
15. Ilmu Pelindung
Dalam Ilmu Pelindung ini biasanya orang mencintainya
dengan tujuan agar manusia tersebut jauh dari mara bahaya
dan sekaligus membangunkan roh-roh kekuatan yang ada
pada tubuh kita.
Dalam memberikan ilmu pelindung ini biasanya
sipenerima dibersihkan dibungkus dengan kain 3 warna,
merah, putih, hitam dengan harapan merah kekuatan, putih
kesucian dan hitam kebijakan berdiam dan bangkit dalam
dirinya dan darahnya, sambil air jatuh di kepala si penerima
dan si pemberi saling memohon untuk ilmu perlindungan
tersebut.

PROSES PENGOBATAN DAN PERLINDUNGAN
1. Proses Penyucian :
Dalam proses ini si Pasien dimandikan
dengan jeruk purut agar bersih dari
segala jenis kotoran, baik dalam badan
maupun batin dan darah.

2. Proses membangkitkan aura atau kekuatan darah :
Dalam proses ini segala energi organ
tubuh

dibangkitkan

dengan

cara

berdoa dan mengisi kesaktian.

3. Proses memberi perlindungan :
Dalam proses ini si Pasien di bungkus
dengan kain 3 warna dengan tujuan
agar si Pasien tersebut terbungkus
dalam

hulambu

keimanan,

dan

jati

kebijakan,

keluhan,

sebab

manusia yang terbungkus segala niat
jahat terhadap manusia tersebut tidak
akan kesampaian lagi.

4. Proses Pengukuhan I :
Dalam

proses

ini

si

pasien

diberi

makan sesajen berupa : ayam, anggir,
air putih dan nasi putih. Sesajen ini
diberikan dengan tujuan agar badan
dan roh menyatu bersama kekuatan
benua

atas,

bawah

dan

menyatu dengan diri sendiri.

tengah

5. Proses Pengukuhan II :
Dalam proses ini si Pasien di mandikan
ke dalam air pancuran atau air terjun
dengan
kekuatan

tujuan
benua

tahap
atas,

penyatuan
tengah

dan

bawah.

3. Pengobatan dengan barang pusaka
Siraja Purba mempunyai beberapa pusaka yang dinilai dengan
cara petunjuk beserta legenda, pusaka-pusaka ini sangat erat
hubungannya dalam kehidupan sehari-hari pada masa lampau
sesuai dengan maksud dan tujuan masing-masing pusaka tersebut.
Adapun pusaka tersebut adalah sebagai berikut :
1.

Solam Mulajadi

2.

Piso Sipitu Sasarung (Pisau 7 mata 1 sarung)

3.

Piso Silima Sasarung (Pisau 5 mata 1 sarung)

4.

Piso Sitolu Sasarung (Pisau 3 mata 1 sarung)

5.

Piso Siseat Anggir

6.

Piso Sunggul Sohuturon

7.

Pukkor Anggir

8.

Tutu

9.

Sahang

10. Piso Gupak
11. Tukkot Tunggal Panaluan
12. Piso Halasan
13. Piso Tobbuk Lada
14. Hujur Siringis
15. Tukkot Sitanggo Merah
16. Piso Solam Debata
17. Piso Gaja Doppak.

1.

Solam Mulajadi.
Solam Mulajadi atau Pisau Mulajadi
adalah pisau yang dibawa Debata Asiasi dari banua ginjang (Benua atas).
Pisau ini adalah himpunan seluruh
pengetahuan orang batak, sebab pisau
ini

berisi

aksara

batak

19+7

pengetahuan.

2.

Piso Sipitu Sasarung
Piso Sipitu Sasarung adalah pisau
yang mana dalam 1 sarung terdapat 7
buah pisau di dalamnya.
Pada zaman dahulu kala setelah
gunung pusuk buhit meletus 73.000
tahun yang lalu seorang keturunan
Siraja Batak bernama Raja Batorusan
yang selamat dari musibah tersebut
pergi ke gunung pusuk buhit yang
sekarang dan diatas gunung tersebut
ada sebuah telaga. Setibanya di telaga
tersebut dia melihat 7 orang putri
turun dari langit dan mandi di telaga
tersebut.
Raja Hatorusan pun tercengang dan
heran. Maka iapun mencuri pakaian
salah satu dari purti tersebut, sehingga
putri tersebut pun tidak dapat terbang
lagi
ke
langit
dan
iapun
mempersuntingnya menjadi istrinya.
Dari legenda inilah awal dari Piso
Sipitu
Sasarung
yang
mana
melambangkan Tujuh Kekuatan yang
dibawah oleh Putri Kayangan dari
Banua Ginjang untuk bekal hidup
Siraja Batak yang baru.

3.

Piso Silima Sasarung
Pisau inilah pisau 1 sarung tetapi di
dalamnya ada 5 buah mata pisau. Di
dalam pisau ini berisikan kehidupan
manusia, dimana menurut orang batak
manusia lahir kedunia ini mempunyai
4 roh kelima badan (wujud). Maka
dalam

ilmu

mendekatkan

meditasi

untuk

kepada

Mulajadi

diri

Nabolon (Tuhan Yang Maha Esa) harus
lebih dulu menyatukan 4 roh kelima
badan.
4.

Piso Sitolu Sasarung
Piso Sitolu Sasarung adalah pisau yang
mana dalam 1 sarung ada 3 buah mata
pisau.

Pisau

ini

melambangkan

kehidupan orang batak yang menyatu
3 benua. Benua atas, benua bawah
dan benua tonga.
Juga

melambangkan

agar

Debata

Natolu.
Batara Guru merupakan kebijakan
Batara Sori merupakan keimanan &
kebenaran
Batara Bulan merupakan kekuatan
tetap menyertai orang batak dalam
kehidupan sehari-hari.
5.

Piso Siseat Anggir :
Piso ini biasa digunakan pada saat
membuat obat atau ilmu. Piso ini
bertujuan

hanya

anggir (jeruk purut).

untuk

memotong

6

Sunggul Sohuturon :
Sunggul Sohuturon ini terbuat dari
rotan

yang

di

anyam

berbentuk

keranjang sunggul ini bertujuan untuk
memanggil roh manusia yang lari atau
roh yang diambil oleh keramat.

7.

Pukkor Anggir :
Pukkor Anggir ini digunakan untuk
menusuk anggir dan mendoakannya
pada saat menusuk sebelum anggir
tersebut di potong.

8.

Tutu :
Tutu ini bertujuan untuk menggiling
ramuan-ramuan

obat

yang

hendak

digunakan pada orang sakit.
9.

Sahang :
Sahang ini adalah yang terbuat dari
gading gajah. Sahang ini digunakan
tempat obat yang mampu mengobati
segala jenis penyakit manusia.

10. Gupak :
Gupak

ini

biasanya

digunakan

memotong obat yang jenisnya keras
seperti akar-akaran, kayu-kayuan dan
lain-lain.

11. Tukkot Tunggal Panaluan
Tongkat Tunggal Panaluan ini adalah
tongkat sakti siraja batak yang diukir
dari kejadian yang sebenarnya, yang
merupakan kesatuan kesaktian benua
atas, benua tengah dan benua bawah.

Asal Mula Tongkat Tunggal Panaluan :
Pada suatu hari Raja Panggana yang terkenal pandai memahat
dan mengukir mengadakan pengembaraan keliling negeri. Untuk
biaya hidupnya, Raja Panggana sering memenuhi permintaan
penduduk

untuk

memahat

patung

atau

mengukir

rumah.

Walaupun sudah banyak negeri yang dilaluinya dan banyak sudah
patung dan ukiran yang dikerjakannya, masih terasa padanya
sesuatu kekurangan yang membuat dirinya selalu gelisah. Untuk
menghilangkan kegelisahannya, ia hendak mengasingkan diri pada
satu tempat yang sunyi. Di dalam perjalanan di padang belantara
yang penuh dengan alang-alang ia sangat tertarik pada sebatang
pohon tunggal yang hanya itu saja terdapat pada padang belantara
tersebut. Melihat sebatang pohon tunggal itu Raja Panggana
tertegun. Diperhatikannya dahan pohon itu, ranting dan daunnya.
Entah apa yang tumbuh pada diri Raja Panggana, ia melihat pohon
itu seperti putri menari. Dikeluarkannya alat-alatnya, ia mulai
bekerja memahat pohon itu menjadi patung seorang putri yang
sedang menari. Ia sangat senang, gelisah hilang. Sebagai seorang
seniman ia baru pernah mengagumi hasil kerjanya yang begitu
cantik dan mempesona. Seolah-olah dunia ini telah menjadi
miliknya. Makin dipandangnya hasil kerjanya, semakin terasa pada

dirinya suatu keagungan. Pada pandangan yang demikian, ia
melihat patung putri itu mengajaknya untuk menari bersama. Ia
menari bersama patung dipadang belantara yang sunyi tiada orang.
Demikianlah kerja Raja Panggana hari demi hari bersama putri
yang diciptakannya dari sebatang kayu. Raja Panggana merasa
senang dan bahagia bersama patung putri. Tetapi apa hendak
dikata, persediaan makanan Raja Panggana semakin habis. Apakah
gunanya saya tetap bersama patung ini kalau tidak makan ? biarlah
saya menari sepuas hatiku dengan patung ini untuk terakhir kali.
Demikian Raja Panggana dengan penuh haru meninggalkan patung
itu. dipadang rumput yang sunyi sepi tiada berkawan. Raja
Panggana sudah menganggap patung putri itu sebagian dari
hidupnya.
Berselang beberapa hari kemudian, seorang pedagang kain dan
hiasan berlalu dari tempat itu. Baoa Partigatiga demikian nama
pedagang itu tertegun melihat kecantikan dan gerak sikap tari
patung putri itu. Alangkah cantiknya si patung ini apabila saya beri
berpakaian

dan

perhiasan.

Baoa

Partigatiga

membuka

kain

dagangannya. Dipilihnya pakaian dan perhiasan yang cantik dan
dipakaikannya kepada patung sepuas hatinya.
Ia semakin terharu pada Baoa Partigatiga belum pernah
melihat patung ataupun manusia secantik itu. dipandanginya
patung tadi seolah-olah ia melihat patung itu mengajaknya menari.
Menarilah Baoa Partigatiga mengelilingi patung sepuas hatinya.
Setelah puas menari ia berusaha membawa patung dengannya
tetapi tidak dapat, karena hari sudah makin gelap, ia berpikir kalau
patung ini tidak kubawa biarlah pakaian dan perhiasan ini
kutanggalkan. Tetapi apa yang terjadi, pakaian dan perhiasan tidak
dapat ditanggalkan Baoa Partigatiga. Makin dicoba kain dan
perhiasan makin ketat melekat pada patung. Baoa Partigatiga
berpikir, biarlah demikian. Untuk kepuasan hatiku baiklah aku
menari sepuas hatiku untuk terakhir kali dengan patung ini. Iapun
menari dengan sepuas hatinya. Ditinggalkannya patung itu dengan
penuh haru ditempat yang sunyi dan sepi dipadang rumput tiada
berkawam.

Entah apa yang mendorong, entah siapa yang menyuruh
seorang dukun perkasa yang tiada bandingannya di negeri itu
berlalu dari padang rumput tempat patung tengah menari. Datu
Partawar demikian nama dukun. Perkasa terpesona melihat patung
di putri. Alangkah indahnya patung ini apabila bernyawa. Sudah
banyak negeri kujalani, belum pernah melihat patung ataupun
manusia secantik ini. Datu Partawar berpikir mungkin ini suatu
takdir. Banyak sudah orang yang kuobati dan sembuh dari
penyakit. Itu semua dapat kulakukan berkat Yang Maha Kuasa.
Banyak cobaan pada diriku diperjalanan malahan segala aji-aji
orang dapat dilumpuhkan bukan karena aku, tetapi karena ia Yang
Maha Agung yang memberikan tawar ini kepadaku. Tidak salah
kiranya apabila saya menyembah Dia Yang Maha Agung dengan
tawar yang diberikannya padaku, agar berhasil membuat patung ini
bernyawa. Dengan tekad yang ada padanya ini Datu Partawar
menyembah menengadah keatas dengan mantra, lalu menyapukan
tawar yang ada pada tangannya kepada patung. Tiba-tiba halilintar
berbunyi menerpa patung. Sekitar patung diselimuti embun putih
penuh cahaya. Waktu embun putih berangsur hilang nampaklah
seorang putri jelita datang bersujud menyembah Datu Partawar.
Datu Partawar menarik tangan putri, mencium keningnya lalu
berkata : mulai saat ini kau kuberi nama Putri Naimanggale.
Kemudian Datu Partawar mengajak Putri Naimanggale pulang
kerumahnya. Konon kata cerita kecantikan Putri Naimanggale
tersiar

ke

seluruh

negeri.

Para

perjaka

menghias

diri

lalu

bertandang ke rumah Putri Naimanggale. Banyak sudah pemuda
yang datang tetapi belum ada yang berkenan pada hati Putri
Naimanggale. Berita kecantikan Putri Naimenggale sampai pula
ketelinga Raja Panggana dan Baoa Partigatiga. Alangkah terkejutnya
Raja Panggana setelah melihat Putri Naimanggale teringat akan
sebatang kayu yang dipahat menjadi patung manusia. Demikian
pula Baoa Partigatiga sangat heran melihat kain dan hiasan yang
dipakai Putri Naimanggale adalah pakaian yang dikenakannya
kepada Patung, Putri dipadang rumput. Ia mendekati Putri
Naimanggale dan meminta pakaian dan hiasan itu kembali tetapi
tidak dapat karena tetap melekat di Badan Putri Naimanggale.

Karena pakaian dan hiasan itu tidak dapat terbuka lalu Baoa
Partigatiga menyatakan bahwa Putri Naimanggale adalah miliknya.
Raja Panggana menolak malahan balik menuntut Putri Naimanggale
adalah miliknya karena dialah yang memahatnya dari sebatang
kayu.
Saat itu pula muncullah Datu Partawar dan tetap berpendapat
bahwa Putri Naimanggale adalah miliknya. Apalah arti patung dan
kain kalau tidak bernyawa. Sayalah yang membuat nyawanya maka
ia berada di dalam kehidupan. Apapun kata kalian itu tidak akan
terjadi apabila saya sendiri tidak memahat patung itu dari sebatang
kayu. Baoa Partigatiga tertarik memberikan pakaian dan perhiasan
karena pohon kayu itu telah menajdi patung yang sangat cantik.
Jadi Putri Naimanggale adalah milik saya kata Raja Panggana. Baoa
Partigatiga balik protes dan mengatakan, Datu Partawar tidak akan
berhasrat membuat patung itu bernyawa jika patung itu tidak
kuhias dengan pakaian dan hiasan. Karena hiasan itu tetap melekat
pada tubuh patung maka Raja Partawar memberi nyawa padanya.
Datu Partawar mengancam, dan berkata apalah arti patung hiasan
jika

tidak

ada

nyawanya

?

karena

sayalah

yang

membuat

nyawanya, maka tepatlah saya menjadi pemilik Putri Naimanggale.
Apabila tidak maka Putri Naimanggale akan kukembalikan kepada
keadaan semula. Raja Panggana dan Baoa Partigatiga berpendapat
lebih baiklah Putri Naimanggale kembali kepada keadaan semula
jika tidak menjadi miliknya. Demikianlah pertengkaran mereka
bertiga semakin tidak ada keputusan. Karena sudah kecapekan,
mereka mulai sadar dan mempergunakan pikiran satu sama lain.
Pada saat yang demikian Datu Partawar menyodorkan satu usul
agar

masalah

ini

diselesaikan

dengan

hati

tenang

didalam

musyawarah. Raja Panggana dan Baoa Partigatiga mulai mendengar
kata-kata Datu Partawar. Datu Partawar berkata : marilah kita
menyelesaikan
musyawarah

masalah
dan

ini

dengan

musyawarah

ini

hati
kita

tenang

pergunakan

didalam
untuk

mendapatkan kata sepakat. Apabila kita saling menuntut akan
Putri Naimanggale sebagai miliknya saja, kerugianlah akibatnya
karena kita saling berkelahi dan Putri Naimanggale akan kembali
kepada keadaannya semula yaitu patung yang diberikan hiasan.

Adakah kita didalam tuntutan kita, memikirkan kepentingan Putri
Naimanggale? Kita harus sadar, kita boleh menuntut tetapi jangan
menghilangkan harga diri dan pribadi Putri Naimanggale. Tuntutan
kita harus kita dasarkan demi kepetingan Putri Naimanggale bukan
demi kepentingan kita. Putri Naimanggale saat sekarang ini bukan
patung lagi tetapi sudah menjadi manusia yang bernyawa yang
dituntut masing-masing kita bertiga. Tuntutan kita bertiga memang
pantas, tetapi marilah masing-masing tuntutan kita itu kita
samakan demi kepentingan Putri Naimanggale.
Raja Panggana dan Baoa Partigatiga mengangguk-angguk
tanda setuju dan bertanya apakah keputusan kita Datu Partawar ?
Datu Partawar menjawab, Putri Naimanggale adalah milik kita
bersama. Mana mungkin, bagaimana kita membaginya. Maksud
saya bukan demikian, bukan untuk dibagi sahut Datu Partawar.
Demi

kepentingan

pendiriannya.

Putri

Mereka

Naimanggale

bertiga

marilah

menanyakan

kita

tanyakan

pendirian

Putri

Naimanggale. Dengan mata berkaca-kaca karena air mata, air mata
keharuan dan kegembiraan Putri Naimanggale berkata : “Saya
sangat gembira hari ini, karena kalian bertiga telah bersama-sama
menanyakan

pendirian

saya.

Saya

sangat

menghormati

dan

menyayangi kalian bertiga, hormat dan kasih sayang yang sama,
tiada lebih tiada kurang demi kebaikan kita bersama. Saya menjadi
tiada arti apabila kalian cekcok dan saya akan sangat berharga
apabila kalian damai.
Mendengar kata-kata Putri Naimanggale itu mereka bertiga
tersentak

dari

lamunan

keakuannya

masing-masing,

dan

memandang satu sama lain. Datu Partawar berdiri lalu berkata :
Demi kepentingan Putri Naimanggale dan kita bertiga kita tetapkan
keputusan kita :
a.

Karena Raja Panggana yang memahat sebatang kayu menjadi
patung,

maka

pantaslah

ia

menjadi

Ayah

dari

Putri

Naimanggale.
b.

Karena Baoa Partigatiga yang memberi pakaian dan hiasan
kepada patung, maka pantaslah ia menjadi Amangboru dari
Putri Naimanggale.

c.

Karena Datu Partawar yang memberikan nyawa dan berkat
kepada patung, maka pantaslah ia menjadi Tulang dari Putri
Naimanggale.
Mereka bertiga setuju akan keputusan itu dan sejak itu mereka

membuat perjanjian, padan atau perjanjian mereka disepakati
dengan :
Pertama,

bahwa

demi

kepentingan

Putri

Naimanggale

Raja

Panggana, Baoa Partigatiga dan Datu Partawar akan menyelesaikan
semua permasalahan yang terjadi dan mungkin terjadi dengan jalan
musyawarah.
Kedua,

bahwa

demi

kepentingan

Putri

Naimanggale

dan

turunannya kelak, Putri Naimanggale dan turunannya harus
mematuhi setiap keputusan dari Raja Panggana, Baoa Partigatiga
dan Datu Partawar.
Baoa Partigatiga yang menjadi amangboru Putri Naimanggale
Nasiddah Pangaluan meminang langsung Putri Naimanggale untuk
menjadi suami anak yang bernama Guru Hatautan, dan atas
persetujuan

mereka

Guru

Hatautan

dan

Putri

Naimanggale

Nasindak panaluan pun menikah dan merekapun mengadakan
pesta ritual untuk pernikahan ini.
Setelah mereka sudah lama kawin sebelum perempuan itu
hamil.

Perempuan

itu

sangat

lama

mengandung.

Selama

mengandung terjadilah kelaparan di daerah itu. sesudah tiba
saatnya, Nan Sindak Panaluan melahirkan dua orang anak kembar,
seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan.
Kisah ini menjadi aib bagi masyarakat Batak Toba. Anak
kembar dengan jenis kelamin berlainan membawa malapetaka pada
masyarakat setempat dan sedini mungkin secepatnya dipindahkan.
Kemudian Guru Hatautan dan istrinya Nan Sindak Panaluan
memberi nama kepada kedua anak kembar itu sesuai dengan adat
yang berlaku pada masa itu. Anak laki-laki itu disebut Si Aji Donda
Hatautan dan anak perempuan itu disebut Si Boru Tapi Nauasan.
Sesudah acara atau upacara pemberian nama, tokoh-tokoh
masyarakat pada waktu itu menganjurkan untuk memisahkan
kedua anak itu. alasannya adalah bahwa kedua anak kembar itu
tidak

akan

mengindahkan

norma-norma

dan

hukum

adat

dikemudian hari. umumnya sikap dan sifat anak kembar tidak jauh
berbeda satu sama lain. Atas dasar pandangan ini masyarakat
setempat pada masa itu menghendaki kedua anak kembar itu
dipisahkan. Lama-kelamaan anak itu berkembang dan tumbuh
dewasa. Rasa cinta dan keakraban tumbuh tanpa disadari kedua
orang tersebut.
Pada suatu ketika mereka saling berjalan ke hutan bersama
seekor anjing. Rasa cinta yang tumbuh tanpa disadari bergejolak
pada saat itu. mereka melakukan hubungan seksual (incest).
Sesudah melakukan hubungan yang tabu itu mereka melihat pohon
si Tau Manggule yang sedang berbuah. Mereka ingin memakan
buah pohon itu. si Aji Donda Hatautan memanjat pohon tersebut
dan memakan buahnya. Seketika itu ia melekat pada pohon itu.
Kemudian SiTapi Boru Nauasan memanjat pohon tersebut dan
memakan buahnya dan ia pun melekat juga pada pohon itu.
Menurut terjadinya tunggal Panaluan merupakan hukuman
dari Dewa-dewi, karena kedua anak kembar tersebut melakukan
hubungan badan yang tidak sepantasnya. Kedua anak tersebut
melekat pada pohon yang sedang berbuah menandakan bahwa
Siboru Tapi Nauasan telah mengandung dari kakaknya Si Aji Donda
Hatautan.
Sesudah kedua insan itu melekat pada pohon tersebut, mereka
berusaha melepaskan diri, namun mereka tidak berhasil. Anjing
yang ikut bersama mereka saat itu pergi memberitahukan keadaan
kedua insan itu kepada orangtuanya. Guru Guta Balian bersama
dengan Datu datang ketempat mereka untuk melepaskan mereka
dari pohon tersebut. Beberapa Datu yang lain yang datang
kemudian ikut berusaha melepaskan kedua insan itu, namun
mereka semua ikut melekat pada pohon Piu-piu Tunggale tersebut.
Susunan personil pada Tunggal Panaluan itu adalah Si Aji Donda
Hatautan, Siboru Tapi Nauasan, Datu Pulu Panjang Na Uli, Si
Parjambulan Namelbuselbus, Guru Mangantar Porang, Si Sanggar
Meoleol, Si Upar Manggalele, Barit Songkar Pangurura.
Mitos terjadinya Tunggal Panaluan diceritakan dengan bentuk
ajaran yang dialnjutkan secara turun temurun. Unsur rasionalitas

mitos tersebut ialah bahwa Tunggal Panaluan sungguh ada hasil
karya seni ukir masyarakat Batak Toba.
12. Piso Halasan
Piso Halasan adalah pedang sakti yang
berisikan :
“Yang

tak

menjadi
sekaligus

mempunyai
mempunyai

pisau

Raja

keturunan
keturunan

Sorimangaraja.

Pisau Raja mendatangkan rejeki dalam
kehidupan.
Legenda Pisau Halasan :
Pada zaman dahulu seorang raja yang merantau ke kota Balige
sudah lama tak mempunyai keturunan. Dengan demikian dia
memanggil seorang anak sakti untuk menolong dia bagaimana
caranya agar dia mempunyai keturunan. Maka anak sakti tersbeut
menyatakan :
“Ambil besi dari dalam batu kemudian tempahlah besi tersebut dan
buatlah pedangmu dan sebutlah namanya Piso Halasan, maka kau
akan mempunyai anak laki-laki dan perempuan.
Dengan tulus hati Tuan Sorimangaraja melaksanakannya
dengan menggunakan petir untuk memecahkan batu yang besar,
diapun mendapatkan besi tersebut dan menempahnya menjadi
pisau. Demikianlah asal-muasal Piasu Halasan.
13. Piso Tobbuk Lada :
Piso Tombuk Lada adalah Pisau Kecil
yang biasa digunakan untuk memotong
dan mengiris ramuan obat.

14. Hujur Siringis :
Hujur Siringis adalah sebuah tombak sakti yang biasa
digunakan para panglima perang.

15. Tukkot Sitonggo Mual :
Tukkot Sitonggo Mual adalah Tongkat sakti Siraja Batak yang
mana pada zaman dulu dalam perjalanan apabila air tidak ada
jika tongkat ini ditancapkan ke tanah maka mata air akan
keluar.

16. Piso Solam Debata :
Piso Solam Debata adalah sebuah pisau
kecil Siraja Batak yang biasa dipakai
oleh

seorang

berbicara

Raja

atau

dan

apabila

memerintah,

dia

maka

semua manusia akan menurut. Pisau ini
hanya dipakai oleh seorang raja.

17. Piso Gaja Doppak :
Piso Gaja Doppak ini adalah pisau
pedang seorang raja yang mana apabila
pisau

ini

penghambat

dipakai,
didepan,

maka

segala

disamping,

dibelakang akan jauh. Biasa pisau ini
dipakai oleh Raja pada saat berjalan
atau keluar daerah.

