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KATA PENGANTAR
Perpustakaan Nasional RI merupakan Lembaga Pemerintah Non
Departemen (LPND) yang menyimpan berbagai jenis informasi, baik dalam
bentuk buku maupun non buku, sebagian besar diantaranya berisi tentang
Indonesia, dan ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah dan bahasa
•
asmg.
Diantara sekian banyak koleksi Perpustakaan Nasional Rl, koleksi
naskah kuno nusantara tergolong unik, baik dari segi fisik mau pun isinya.
Karya-karya tersebut sebagian besar merupakan buah tangan leluhur bangsa
Indonesia yang mempunyai nilai historis yang tinggi. Kondisi dari karya
tersebut pada umumnya sangat memprihatinkan dan perlu segera digarap
serta disebarluaskan kepada masyarakat
Oleh karena itu, Perpustakaan Nasional RI melakukan berbagai upaya
untuk melestarikan karya budaya bangsa tersebut. Hal ini sesuai dengan
tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional RI seperti yang tercantum dalam
Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan dan UU
Nomor 5 tahun 1992 tentang Cagar Budaya.
Penggarapan naskah kuno dilakukan oleh para staf di Kelompok
Layanan Koleksi Khusus Naskah Kuno yang mempunyai kemampuan di
bidang filologi. Berkat ketekunan, ketelitian serta kepedulian mereka
terhadap naskah kuno, akhimya buku "SYAIR YATIM NESTAPA" ini
dapat hadir di hadapan pembaca.
Semoga dengan terbitnya buku ini, masyarakat akan mengetahui salah
satu peninggalan para leluhur yang sangat tinggi nilainya. Saran dan
tanggapan dari pembaca untuk penyempurnaan buku ini akan kami terima
dengan senang hati.
Jakarta, Oktober 2009
Kepala Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi
ttd.
Dra. Woro Titi Hariyanti, MA
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BAB I

1.1. SYAIR
Syair merupakan salah satu jenis puisi lama Melayu. Kata syair
berasal dari Arab yaitu sya' irun yang artinya "yang merasa". Seperti
juga pantun, syair terdiri dari empat baris, tetapi dengan sajak aaaa.
setiap baris terdiri dari empat kata yang terdiri dari 9-12 suku kata.
Persajakan (persamaan bunyi pada ujung baris) merupakan unsur syair
yang penting. Kata-kata yang bersajak sukar dicari. Oleh karena itu, Nya
dianggap bersajak dengan Na, in tan dengan hitam, pura dengan dua, -all
dengan -a, -ih dengan -1, persamaan tulisan juga dianggap bersajak. U
dianggap bersajak dengan o, atau au, karena ketiga-tiganya dalam
tulisan jawi adalah sama yaitu wau . Begitu pula i dianggap bersajak
dengan e a tau ai, karena ketiga-tiganya ditulis ya. Menurut isinya syair
dapat dibagikan menjadi enam golongan, yaitu syair panji, syair
romantis, syair kiasan,syair sejarah, syair agama dan syair-syair yang
tidak dapat digolongkan.1
Mengenai kapan syair itu ada juga belum jelas, te tapi hanya
diketahui bahwa syair tertua yang tertulis terdapat pada batu nisan di
Minye Tujoh (Aceh}2 yang berangka tahun 1380 M. Perlu diketahui
bahwa satu setengah abad sebelum Malaka jatuh, di Pasai untuk suatu
tulisan dipakai bentuk sajak yang dalam bahasa Arab bernama syair.
Syair tersebutpemah diteliti oleh W.F. Stutterheim pada tahun 1936
dengan bantuan dari H. Djajadiningrat. Sarjana ini juga memberikan
Stutterheim transliterasi dan terjemahan dari sebuah prasasti lain yang
berkaitan dengan prasasti itu. Ternyata yang berangka tahun 1380 M
adalah batu nisan puteri kerajaan Pasai/Kedah dan yang berangka

1
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tahun 1389 M adalah batu nisan putera Sultan Malik AI Jahir. Hurufnya
huruf sumatra lama yaitu perkembangan dari huruf pallawa. Huruf
tersebut sama dengan huruf yang terdapat pada prasasti Pagar Ruyungl.
Ba tu nisan itu tidak saja ganjil karena huruhnya, tetapi karena
bahasanya. Di bawah ini adalah syair yang terdapat pada batu nisan di
Minye Tudoh yang telah di transliterasi:
Hijat nabi mungstapa yang prasida
Tujuh ratus asta puluh sawarsa
Haji catur dan dasa warsa sukra
Raja iman warda rahmat Allah
Artinya: setelah hijarah nabi, kekasih yang telah wafat, tujuh ratus
delapan puluh satu tahun, bulan Dzulhijjah 14, hari, jum'at, Ratu Iman
Werda (rahmat Allah bagi baginda) dari suku Barubasa (Gujarat)
mempunyai hak atas Kedah dan Pasai menaruh di darat dan laut, ya
Allah, tuhan semesta, taruhlah baginda dalam swarga Tuhan.
·
Pada tahun 1951, dalam sebuah artikel pendek Marrison menyajikan
hipotesis baru tentang teks berbahasa Melayu. Dia berpegang pada teks
sebagaimana dibaca oleh Stutterheim, namun dia menemukan bahwa
metrum yang digunakan dalam sajak tersebut bukanlah metrum syair
Melayu, melainkan kaidah prosodi Sanskerta, yaitu pola teratur sukusuku kata panjang dan pendek dari metrum Upajati. Stutterheim sendiri
juga mengakui bahwa dalam pembacaan prsasti itu masih mengandung
banyak ketidakpastian.(WiUem van der Molen dalam artikelnya yang
berjudul Syair Minye Tujuh).
Willem van der Molen dalam artikelnya yang berjudul Syair Minye
Tujuh juga memberikan ulasan terhadap penelitian terhadap sajak ini,
dan kesimpulan yang dapat diambil dari penelitiannya adalah:
Pertama, lain dari perkiraan Stutterheim tidak menyebut nama putri
raja dan wangsanya; demikian juga Kedah dan Pasai. Yang tertulis dalam
baris-baris yang bersangkutan adalah ungkapan-ungkapan biasa
ten tang status sosial dan martabat almarhumah.
Kedua, lain dari perkiraan Marrison, teksnya tidak mengikuti
kaidah prosodi sanskerta.
Ketiga, lain dari Marrison tetapi sesuai dengan Stutterheim, kita
melihat bahwa aturan-aturan syair Melayu diterapkan, termasuk
purwakanti dan juga, sebagai tambahan pada kesimpulan Stutterheim,
dengan em pat kata sebaris.
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Keempat, prasasti Minye Tujuh memang memberi keqn seolaholah penulisannya seperti yang dinyatakan oleh Stutterheim dan De
Casparis, melainkan lewat tala letak teksnya. (Inskripsi Islam Tertua Di
Indonesia: Him 37-63)
Menurut Dr. C. Hooykaas batu nisan ini berasal dari masa peralihan
agama di sumatra utara, hurufnya bukan huruf arab, tetapi huruf sumatra
kuno. Bukanlah suatu hal yang kebetulan saja bahwa warta dan doa ini
dipahatkan dalam 8 baris yang semuanya bersajak pada huruf a. Oleh
karena itu, terjadilah bait syair yang tidak begitu indah iramanya, letapi
bukan tidak beraturan susunannya.
Syair suka sekali memakai kata-kata yang di dalam pantun kurang
dipakai, sedangkan di prosa jarang sekali didapat, misalnya.: arif, bestari,
gundah guiana, dan sebagainya. Sebagian besar dan yang pentingpenting dalam bahasa Melayu ditulis dalam bentuk syair yang panjangpanjang. Cerita-cerita roman juga sering memakai bentuk ini, misalnya
syair Yatim Nestapa ini, Syair Bidasari, Abdul Muluk, adapun sebabnya
adalah:
1. Untuk lebih mudah menghafalkan ( zaman dahulu kesusasteraan
Melayu belum tertulis).
2 Mudah ditaruh atau disalin.
3. Bahasa lama erat hubungannya dengan ta.ri dan musik, untuk
ini bentuk syair lebih sesuai
4. Untuk menjaga diri dari "salah ucap"( bahasa magis, pantang
bahasa) berhubung dengan funngsinya sebagai bahasa rituil
(suci).

1.2 SYAIRYATIMNESTAPA

Syair Yatim Nestapa digolongkan daJa m syair roman tis, syair-syair
seperti ini kebanyakan gubahan dari cerita khayalan yang terdapat
dalam bentuk hikayat. Jalan ceritanya kadang-kadang sukar diikuti,
karena pengarang syair pada saat itu berusaha mementingkan
keindahan bunyinya sedangkan jalan cerita serta kata-kata yang
terangkai kadang-kadang sesuka hati pengarang.
Syair Yatim Nestapa mula-mula diterbitkan oleh H .C. Klinkeft4
dalam Drie Maleise Gedichten (tiga syair Melayu yaitu Syair Ken
Tambuhan, Syair Bidasari, dan Syair Yatim Nestapa). Mob. Hashim Taib
telah mengambil Syair yatim Nestapa sebagai latihan ilmiahnya untuk
mencapai gelar B.A. (Hons) di Universiti Malaya. Edisi H.C. Klinkert
telah diterbitkan semula dalam huruf rumi dan dibandingkan pula

s

Syair Tatim Nestapa

dengan satu edisi yang diterbitkan oleh Sulyman Marie di Singapura
pada tahun Hijriah 1353, bersama dengan tahun 1934. Naskah Syair
Bidasari telah ditransiterasi oleh Ibu Tuti Munawar yang pada waktu
itu menjabat sebagai Asisten kurator bagian pernaskahan Museum pusat
Jakarta Pusat dan diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah Tahun
1978. Berikut adalah ringkasan cerita Syair Yatim Nestapa:
Tersebutlah perkataan seorang raja Indra cita yang terlalu besar
kerajaannya, Sri Maharaja namanya. Adapun baginda mempunyai
empat orang isteri, dan permaisuri bungsu adalah isteri yang paling
disayangi oleh baginda, semua barang kehendaknya semuanya diberi.
Maka permaisuri tengah pun dengki dan berazam meracuni permaisuri
Bungsu. Dan Sri Maharaja pun melantik anakanda Ahmad Maulana
(putra permaisuri tua) menjadi raja dan bergelar Raja Lela Mahkota.
Diberinya pesan oleh Sri Maharaja supaya Raja Lela Mahkota jangan
membeda-bedakan antara saudara-saudara dan bundanya.

Maka racun yang disuruh cari oleh permaisuri tengah pun
didapatnya. Permaisuri Tengah menyuruh seorang dayangnya
membubuh racun itu pada santapan permaisuri Bungsu. Santapan yang
telah dibubuhi racun permaisuri tengah temyata termakan oleh Sri
Maharaja hingga meninggal. Seluruh istana gempar. Raja Mahkota
mengadakan penyelidikan karena Sri Maharaja itu meninggal di istana
permaisuri Bungsu. Raja Mahkota termakan fitnah dan memerintahkan
supaya permaisuri Bungsu disiksa di tengah pasar dan kemudian
dipenjarakan. Dua orang anak permaisuri bungsu, yaitu Puteri Intan
Cahaya dan Asmara Dewa juga dipenjarakan. Ada pun harta benda dan
barang-barang kemas permaisuri bungsu, semuanya dirampas oleh
permaisuri Tengah. Maka beberapa lamanya dalam penjara, dengan
pertolongan seorang dayang yang menaroh kasih kepadanya, Asmara
Dewa berhasil melarikan diri bersama adik perempuannya Intan Cahaya.
Dalam hutan seekor murai menunjukkan jalan keluar kepada mereka.
Seekor naga yang mula-mula mau menelan mereka memberi Kemala
(Tangkal Sakti) yang dapat menyembuhkan sebarang penyakit pada
As mara Dewa. Akhimya, mereka sampai di rumah nenek Kebayan yang
tinggal di sana.
Tersebut pula perkataan Puteri lndra Puspa dari negeri Indera
Negara digigit ular berbisa. Segala tawar dan jampi pun tidak dapat
menyembuhkannya. Baginda maharaja Indra Syah Johan pun menyuruh
mencanang ke seluruh negeri sambil memberi kabar bahwa barang siapa
yang dapat menyembuhkan atau mengobati tuan puteri, Ia akan
dikawinkan dengan tuan puteri dan dijadikan Raja Muda. Maka canang
itupun kedengaran sampai ke telinga Asmara Dewa, lalu segera pergi
As mara Dew a ke istana. Dengan kemala sakti, Puteri Indera Puspa pun
4
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disembuhkannya maka Asmara Dewa pun dilantik menjadi Raja Muda
dengan gelara Maharaja Muda Indera Negara. Pesta perkawinan pun
diadakan untuk mengawinkan Asmara Dewa dengan puteri Baginda,
di lain pihak adinda Asmara Dewa juga dikawinkan dengan Dewa
Persada.
Pada beberapa lamanya Asmara Dewa sudah menjadi Raja
Muda pun mengerahkan tentaranya untuk menyerang Raja Mahkota
hingga Raja Mahkota dapat dilkalahkan, Raja Mahkota diampuni setelah
dikurung beberapa hari. Permaisuri Bungsu dibebaskan dan berkumpul
kembali dengan dua orang anaknya dan permaisuri tengah dihukum
bunuh.
Sesudah beberapa lamanya, Raja Muda juga membantu Dew a
persada membunuh seeker garuda yang telah merusakkan negerinya.
Dewa Persada lalu kembali ke negerinya dan menjadi raja di sana.
Ada pun akan adiknya dewa Syahdan juga dirajakan di dalam sebuah
negeri. Maka memerintahlah raja-raja itu dengan adil dan bijaksana.

1.3. TUJUAN PENULISAN
Penerbitan buku yang mengambil bahan dari naskah kuno koleksi
Perpustakaan Nasional RI bertujuan untuk membantu masyarakat
pembaca pada umumnya dan kalangan peneliti khususnya yang tertarik
dengan kebudayaan Nusantara. Perpustakaan Nasional RI memandang
perlu untuk menerbitkan terjemahan naskah Syair Yatim Nestapa W
253, selain karena ikut melestarikan warisan budaya nenek moyang,
juga karena di dalamnya tersimpan informasi penting yang terkait
dengan akar budaya Nusantara.
Seperti telah diketahui bahwa naskah-naskah kuno koleksi
Perpustakaan Nasional RI sebagian besar te lah berusia tua dan
kondisinya sebagian besar sangat memprihatinkan. Buku ini diharapkan
dapat mewakili naskah asli. Dengan adanya buku ini, keberadaan
naskah akan terlindungi walaupun dalam jangka waktu tidak lama.

1.4. PEMILIHAN NASKAH
Pemilihan naskah kuno untuk penerbitan kali ini dengan
pertimbangan bahwa naskah ini adalah naskah Perpustakaan Nasional
RI yang tersimpan di bagian Layanan Koleksi Khusus dan termasuk
naskah yang langka serta kondisinya masih baik dan terbaca jelas selain
itu naskah ini hanya naskah tunggal yang terdapat di Perpustakaan
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Nasional RI, tetapi tidak menutup kemungkinan naskah ini juga ada di
tempatlain, sepcrti di Laiden, Malaysia atau perpustakaan lain, dalam
n,1skah ini tidak tcrdapat kolofon atau petunjuk orang yang menyalin
teks, jadi bel urn diketahui apakah naskah ini salinan apa aslinya.

1.5. PENGGARAPAN NASKAH
Naskah Syair Yatim Nestapa ini menggunakan Aksara Jawi atau
aksara Arab-Melayu dan n1e nggunakan bahasa Melayu. Aksara Jawi
atau aksara Arab-Me layu a~alah modifikasi aksara Arab yang
disesuaikan dengan Bahasa Melayu di seantero Nusantara yang silam.
Munculnya aksara ini adalah akibat pengaruh budaya Islam yang lebih
dulu masuk dibandingkan dengan pe ngaruh budaya Eropa di zaman
kolonialisme dulu . Aksara ini dikenal sejak zaman Kerajaan Samudera
Pasai dan Kerajaan Malaka.
Aksara Arab yang digunakan adalah:
alif
'- ba
Y- ta
~- tsa
u- jim
c:- ha c- kho t
dal
Jdza
j_ ro
J- za
j - sin
IJ'I- syin t.J.- shod ~
dhod v:a- tho ..b- dJo ~- 'ain t- ghin
fa '-'- qof J
kaf
ill- lam
J- mim r- nun u- wau J - Ha •- ya c.~
hamzah •- lam alif Y

t-

Aksara tambahan yang digunakan adalah:
cha G:(ha bertitik 3) - nga t (ain bertitik tiga) - pa
ga ~(kaf bcrtitik) - va j(wau bertitik) - nya u(nun bertitik 3)
Angka Arab yang digunakan adalah: 0 · - 1 ' - 2
v- 8 "- 9\

Y-

u(fa bertitik 3)

3 ,. - 4 1 - 5

°- 6 1 - 7

Bahasa da lam naskah ini adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu
adalah sej umlah bahasa yang saling bermiripan yang dituturkan di
witayah Nusantara dan beberapa te rn pat lain. Sebagai bahasa yang luas
pemakaiannya, bahasa ini menjadi bahasa resn1i di Brunei, Indonesia
(scbagai bahasa Indonesia), dan Malaysia Guga dikenal sebagai bahasa
Malaysia); salah satu bahasa yang diakui di Singapura; dan menjadi
ba hasa kerja di Timor Leslc (sebagai bahasa Indonesia). Bahasa Melayu
pcrnah m njadi lingua frnncn 5 bagi pcrdagangan dan hubunga n politik
d1 Nusantara. Migrasi ken1u<.itan juga mempe rluas pemakaiannya. Sclain
dt n g,ua yang disc but sebelun1nya, bahasa Mclayu dituturkan pula di
Afrika Sclatan, Sri Lanka, The iland sela tan, Filipina selalan, Myanmar
sc lata n, scbagia n kecil Kan1boja, hingg,\ Papua Nugini. Bahasa ini juga
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dituturkan oleh penduduk Pulau Chrisbnas dan Kepulauan Cocos yang
menjadi bagian Australia.
Tidak ada catatan mengenai tanah asal bahasa Melayu. Tulisantulisan pertama dalam bahasa Melayu ditemukan di pesisir tenggara
Pulau Sun1atera, mengindikasikan bahwa bahasa ini menyebar ke
berbagai tern pat di Nusantara dari wilayah ini, berkat penggunaannya
oleh Kerajaan Sriwijaya yang menguasai jalur perdagangan.
Pada awal tahun 2004, Dewan Bahasa dan Pustaka (Malays ia)
dan Majelis Bahasa Brunei Darussalam - Indonesia - Malaysia
(MABBIM)6 berencana menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi
dalam organisasi ASEAN dengan memandang lebih separuh jumlah
penduduk ASEAN mampu bertutur dalam bahasa Melayu. Rencana ini
belum pernah terealisasikan, leta pi ASEAN sekarang selalu membuat
dokumen asli dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan ke dalam bahasa
resmi masing-masing negara anggotanya.
Sejarah Bahasa Melayu termasuk dalam bahasa-bahasa Melayu
Polinesia di bawah rumpun bahasa Austronesia. Menurut statistik
penggunaan bahasa di dunia, penutur bahasa Melayu diperkirakan
mencapai lebih kurang 250 juta jiwa yang n1erupakan bahasa keem pat
dalam urutan jumlah penutur terpenting bagi bahasa-bahasa di dunia .
Catatan tertulis pertama dalam bahasa Melayu Kuno berasal dari
abad ke-7, dan tercantum pada beberapa prasasti peninggalan Kerajaan
Sriwija ya di bagian selatan Su matera dan wangsa Syailendra 7 di
beberapa tenlpat di Jawa Tengah. Tulisan ini menggunakan aksara
Pallawa. 8 Selanjub1ya, bukti-bukti tertulis bermunculan di berbagai
tempat, meskipun dokumen terbanyak kebanyakan mulai berasal dari
abad ke-18.
Sejarah penggunaan yang panjang ini tentu saja mengakibatkan
perbedaan versi bahasa yang digunakan . Ahli bahasa membagi
perkembangan bahasa Melayu ke dalam tiga tahap utama, yaitu:
•

Bahasa Melayu Kuna (abad ke-7 hingga a bad ke-13)

•

Bahasa Melayu Klasik, mulai ditulis dengan huruf Jawi (sejak
abad ke-15)

•

Bahasa Melayu Modern (sejak a bad ke-20)

Walaupun demikian, tidak ada bukti bahwa ketiga bentuk bahasa
Melayu tersebut saling bersinambung. Selain itu, penggunaan yang
meluas di berbagai tempat memunculkan berbagai dialek bahasa Melayu,
baik karena penyebaran penduduk dan isolasi maupun melalui
kreolisasi.
7
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Selepas masa Sriwijaya, catatan tertulis ten tang dan dalam bahasa
Melayu baru muncul semenjak masa Kesultanan Malaka (abad ke-15).
Laporan Portugis dari abad ke-16 menyebut-nyebut mengenai perlunya
penguasaan bahasa Melayu untuk bertransaksi perdagangan. Seiring
dengan runtuhnya kekuasaan Portugis di Malaka dan munculnya
berbagai kesultanan di Pesisir Semenanjung Malaya, Sumatera,
Kalimantan, dan selatan Filip ina, dokumen-dokumen tertulis di kertas
dalam bahasa Melayu mulai ditemukan. Surat-menyurat antarpemimpin
kerajaan pada abad ke-16 juga diketahui telah menggunakan bahasa
Melayu. Karena bukan p enutur asli bahasa Melayu, mereka
menggunakan bahasa Melayu yang disederhanakan" dan mengalami
percampuran dengan bahasa setempat, yang lebih populer sebagai
bahasa Melayu Pasar (Bazaar Malay). Tulisan pada masa ini telah
menggunakan huruf Arab (kelak dikenal sebagai huruf Jawi) atau juga
menggunakan huruf setempat, seperti hanacaraka. 9
II

Rintisan ke arah bahasa Melayu Modern dimulai ketika Raja Ali
Haji, sastrawan istana dari Kesultanan Riau Lingga, secara sistematis
menyusun kamus ekabahasa bahasa Melayu (Kitab Pengetahuan Bahasa,

yaitu Kamus Loghat Melayu-Johor-Pahang-Riau-Lingga penggal yang
pertama)10 pada pertengahan abad ke-19. Perkembangan berikublya
terjadi ketika sarjana-sarjana Eropa (khususnya Beland a dan Inggris)
mulai mempelajari bahasa ini secara sistematis karena menganggap
penting menggunakannya dalam urusan administrasi. Hal ini terjadi
pada paruh kedua a bad ke-19. Bahasa Melayu Modem dicirikan dengan
penggunaan aHabet Latin dan masuknya banyak kata-kata Eropa.
Pengajaran bahasa Melayu di sekolah-sekolah sejak awal abad ke-20
semakin membuat populer bahasa ini.
Di Indonesia, pend irian Balai Poestaka (1 901) sebagai percetakan
buku-buku pelajaran dan sastra mengantarkan kepopuleran bahasa
Melayu dan bahkan membentuk suatu varian bahasa tersendiri yang
mulai berbeda dari induknya, bahasa Melayu Riau. Kalangan peneliti
sejarah bahasa Indonesia masa kini menjulukinya llbahasa Melayu Balai
Pustaka" a tau ubahasa Melayu van Ophuijsenu. Van Ophuijsen adalah
orang yang pada tahun 1901 menyusun ejaan bahasa Melayu dengan
huruf Latin untuk penggunaan di Hindia-Belanda. Ia juga menjadi
penyunting berbagai buku sastra terbitan Balai Pustaka. Dalam masa 20
tahun berikublya, ubahasa Melayu van Ophuijsen" ini kemudian dikenal
luas di kalangan o rang-orang pribumi dan mulai dianggap menjadi
identitas kebangsaan Indonesia. Puncaknya adalah ketika dalam
Kongres Pemuda II (28 Ok tober 1928) d engan jelas dinyatakan,
"menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia". Sejak saat i bahasa
Melayu diangkat menjadi bahasa kebangsaan.
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Introduksi varian kebangsaan ini mendesak bentuk-bentuk bahasa
Melayu lain, termasuk bahasa Melayu Tionghoa, sebagai bentuk cabang
dari bahasa Melayu Pasar, yang telah populer dipakai sebagai bahasa
surat kabar dan berbagai karya fiksi di dekade-dekade akhir abad ke-19.
Bentuk-bentuk bahasa Melayu selain varian kebangsaan dianggap
bentuk yang kurang mulia" dan penggunaannya berangsur-angsur
melemah.
11

Pemeliharaan bahasa Melayu standar (bahasa Indonesia) terjaga
akibat meluasnya penggunaan bahasa ini daJam kehidupan sehari-hari.
Sikap orang Belanda yang pada waktu itu tidak suka apabila orang
pribumi menggunakan bahasa Belanda juga menyebabkan bahasa
Indonesia menjadi semakin populer.

Catatan Kaki
1

Sejarah Kesusastraan Melayu Klasik. Fang. Uaw Yock. 1991 Jakarta: Erlangga.Hlm.
292-293.

2

Minye Tujoh adalah sebuah prasasti yang dipahat pada batu nisan yang ditemukan
di Minye Tujoh, Aceh. Prasasti ini ditulis dengan huruf Arab-Melayu dan Jawa Kuna,
dalam bentuk syair sarga upajati. lsinya adalah ten tang meninggalnya seseorang
bemama Raja lman Werda Rahmat-Allah pada 781 H.

3

Pagaruyung adalah nagari yang terletak di dekat Batusangkar, ibu kota kabupaten
Tanah Datar, Sumatra Barat. Nagari ini dulunya adalah ibu kota kerajaan
Pagaruyung. Salah satu tujuan wisata penting di Tanah Datar, lstano Basa, terdapat
di nagari ini. lstano Basa merupakan replika istana kerajaan Pagaruyung di masa
lalu.

• Hillebrandus Cornelius Klinkert dilahirkan di Amsterdam pada tahun 1829. Pemuda
Belanda ini pernah bekerja sebagai tukang ukur tanah, karyawan pabrik, dan
sebagai masinis kapal. Pada saat bertugas sebagai masinis kapal di Sungai Rhein,
ia mengalami kecelakaan yang akhirnya membawa dia kembali ke negara asalnya.
Merasa terpanggil menjadi seorang utusan lnjil, maka pada tahun 1856
berangkatlah Klinkert ke Indonesia sebagai seorang misionaris Gereja Menonit.
Mula-mula ia bertugas di Kota Japara, di pesisir Jawa Tengah utara, bersama
dengan seorang penerjemah Alkitab bahasa Jawa yang bemama Pdt. Pieter Jansz.
5

Pada abad ke-14, pada masa Kesultanan Malaka, malay digunakan sebagai lingua
franca di kepulauan malay, oleh penduduk setempat sebanyak oleh para pedagang
dan pengrajin yang berhenti di Malaka melalui Selat Malaka. Saat ini, kebanyakan
malay digunakan di Malaysia (secara resmi disebut Bahasa Malaysia) dan Brunei,
dan untuk tingkat yang lebih rendah di Singapura. Salah satu di Singapura empat
bahasa resmi, dan sekarang bahasa nasional Singapura karena alasan sejarah,
bahasa Malay atau •Bahasa Melayu' adalah lingua franca bagi orang Melayu di
Singapura sebelum pengenalan bahasa lnggris sebagai bahasa instruksional bekerja
dan, dan tetap begitu untuk generasi yang lebih tua. Namun, Bahasa Indonesia,
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berbagai standar malay, berfungsi sebagai lingua franca di seluruh Indonesia dan
Timor Timur. Meskipun Indonesia menghitung beberapa ratus bahasa yang berbeda,
Bahasa Indonesia, bahasa resmi Indonesia, bahasa adalah kendaraan mereka.
6

MABBIM (Majlis Bahasa shortform untuk Brunei-lndonesia-Malaysia - "Majelis
Bahasa Brunei-lndonesia-Malaysia") adalah sebuah organisasi bahasa daerah
yang dibentuk untuk merencanakan dan mengawasi keluar untuk pengembangan
bahasa malay I bahasa Indonesia di wilayah ini. Terdiri dari tiga negara - Brunei,
Indonesia dan Malaysia.
Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBlM, Dewan Bahasa Indonesia-Malaysia) yang
dibentuk dalam 29 bulan Desember 19n, setelah satu Pemyataan Bersama ini
ditandatangani oleh almarhum Tun Hussein Onn yang menjadi Menteri Pendidikan
Malaysia dan Bapak Mashuri Saleh SH yang menjadi Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal23 Mei 19n di Jakarta. MBIM menjadi
MABBIM ketika Brunei bergabung dengan dewan ini pada tanggal 4 November
1985. Singapura tetap sebagai seorang pengamat sampai hari ini.
adalah sebuah organisasi bahasa daerah yang dibentuk untuk merencanakan dan
mengawasi keluar untuk pengembangan bahasa malay I bahasa Indonesia di wilayah
ini. Terdiri dari tiga negara - Brunei, Indonesia dan Malaysia.
Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM, Dewan Bahasa Indonesia-Malaysia) yang
dibentuk dalam 29 bulan Desember 1972, setelah satu Pemyataan Bersama ini
ditandatangani oleh almarhum Tun Hussein Onn yang menjadi Menteri Pendidikan
Malaysia dan Bapak Mashuri Saleh SH yang menjadi Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal23 Mei 19n di Jakarta. MBIM menjadi
MABBIM ketika Brunei bergabung dengan dewan ini pada tanggal 4 November
1985. Singapura tetap sebagai seorang pengamat sampai hari ini.
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Sailendra adalah nama wangsa atau dinasti keturunan raja Sriwijaya dari Sumatera
yang melakukan ekspansi ke tanah Jawa pada abad ke-7 Masehi. Sebagian besar
raja-rajanya menganut agama Buddha Mahayana yang berkuasa di MdaK Kerajaan
Mataram Kuno sejak tahun 752. Wangsa ini hidup berdampingan dengan Wangsa
Safijaya yang berkuasa sejak tahun 732, di daerah Jawa Tengah bagian selatan.

• Aksara Pallawa atau kadangkala ditulis sebagai Pallava adalah sebuah aksara
yang berasal dari India bagian selatan. Aksara ini sangat penting untuk sejarah di
Indonesia karena aksara ini merupakan aksara dari mana aksara-aksara Nusantara
diturunkan. Di Nusantara bukti terawal adalah Prasasti Mulawarman di Kutai,
Kalimantan Timur yang berasal dari abad ke-5 Masehi. Bukti tulisan terawal yang
ada di di Jawa Barat dan sekaligus pulau Jawa, yaitu Prasasti Tarumanagara yang
berasal dari pertengahan abad ke-5, juga ditulis menggunakan aksara Pallawa.
• Hanacaraka atau dikenal dengan nama carakan atau cacarakan (bahasa Sunda)
adalah ak.sara turunan ak.sara Brahmi yang digunakan atau pernah digunakan
untuk penulisan naskah-naskah berbahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Sunda,
bahasa Bali, dan bahasa Sasak.
Aksara Jawa Hanacaraka memiliki 20 huruf dasar, 20 huruf pasangan yang berfungsi
menutup bunyi vokal, 8 huruf "utama" (aksara murda, ada yang tidak
berpasangan), 8 pasangan huruf utama, lima aksara swara (huruf vokal depan),
lima aksara rekan dan lima pasangannya, beberapa sandhangan sebagai pengatur
vokal, bebef'apa huruf khusus, beberapa tanda baca, dan beberapa tanda pengatur
tata penulisan (pada).
'

0

Kamus ini hanya menggunakan satu bahasa. Kata-kata(entri) yang dijetaskan dan
penjetasannya adalah terdiri daripada bahasa yang sama. Kamus ini mempunyai
perbedaan yang jelas dengan kamus dwibahasa karena penyusunan dibuat
berdasarkan pembuktian data korpus. lni bermaksud definisi makna ke atas katakata adalah berdasarkan makna yang diberikan dalam contoh kalimat yang
mengandung kata-kata berhubungan. Cont oh bagi kamus ekabahasa ialah Kamus
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P e n d a h u l1t a n
Besar Bahasa Indonesia (di Indonesia) dan Kamus Dewan di (Malaysia). Kamus
ekabahasa pertama di Indonesia merupakan kamus bahasa Melayu yang ditulis
oleh Raja Ali Haji, berjudul Kitab Pengetahuon Bahasa, yaitu Kamus Loghat MelayuJohor-Pahang-Riau-Lingga penggal yang pertama. Kamus ini terbit pada abad ke19. Kitab Pengetahuan Bahasa sebenamya bukan kamus mumi namun merupakan
kamus ensiklopedia untuk keperluan pelajar.
"Katalog ini adalah seri ke 4 dari seri katalok lnduk Naskah-naskah Nusantara
yang disunting oleh T. E. Behrend dan disusun oleh Nindya Noegraha, H. Sanwani,
Ora. Woro WR, Jumsari Jusuf, Komari, Fathmi, Sarmiati S. Sitti hasniati, Mardiono,
Anak Agung Gede Alit Geria, T. E. Behrend. Penerbit yayasan Obor Indonesia

ECOLE

FRAN~

AISE D'EXTREME ORIENT.
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BAB II
2.1. Deskripsi Naskah W253

Syair Yatim Nestapa merupakan salah satu koleksi naskah Melayu
yang berbentuk syair dari, koleksi naskah kuno yang ada eli Perpustakaan
nasional Rl. N askah-naskah yang ada di perpustakaan nasional
berjumlah 10 ribuan lebih, dari jumlah itu naskah Melayu berjumlah
sekitar 1000 naskah, dari jumlah naskah Melayu itu naskah yang berupa
syair ada sekitar 78 naskah, Syair Yatim Nestapa merupakan naskah
koleksi dari seorang kolektor yang bernama Von deW all, pejabat tinggi
urusan dan kebudayaan di Hindia Beland a yang meninggal pada Bulan
Desember 1873, kemudian koleksi Von de Wall didepositkan ke
Bataviaasch Genootschap (BG) yang merupakan Iembaga yang berdiri
tahun 1778. Lembaga ini terus mengumpulkan koleksi kepurbakalaan,
etnografi, buku, dan naskah. Setelah merdeka, Iembaga ini kemudian
menjadi lembaga kebudayaan Indonesia, kemudian koleksi naskah exBG terus terkelompok sebagai salah satu bagian dari Museum Pusat
yang kemudian dikenal menjadi Museum Nasional kemudian tahun
1989 koleksi naskah pindah ke PNRI.
Naskah Syair yatim Nestapa ini oleh kurator dicatat dengan nomor
panggil W 253 sesuai dengan nama kolektomya, informasi tentang judul
ditemukan dalam halaman luar teks yaitu Yatim Mustafa. Teks disalin
dengan aksara arab dan bahasa Melayu dan disajikan dlam bentuk Syair.
Naskah Syair Yatim Nestapa ini telah dialihmediakan dalam bentuk
mikrofilm dengan nomor Rol 384.08 serta telah diinventaris dalam
Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara. Jilid 4. Perpustakaan Nasional
Republik Indonesia11 • Naskah ini juga diinventaris dalam Katalog Koleksi
12

Naskah Melayu Mu seum Pusat Dep. P&k yang disusun olelz Atuir Sutaarga
dan kawan-kawan, lzalanzan243. 12

Berikut adalah deskripsi naskah W 253 koleksi Perpustakaan
Nasional Rl. Sampul naskah W 253 berwama eokelat tua terbuat dari
kulit hewan berukuran 31X19,5 em, alas tulis naskah W 253 berupa
kertas infort tebal dengan Watermark Concordia, walaupun kertas sudah
berwama kecokelatan tetapi kondisi tulisan masih terbaea jelas. Ukuran
halaman sama dengan ukuran sampul sedang ukuran blok teks 21,5x12
em, setiap halaman terdiri dari 14-19 baris, tebal naskah 127 halaman,
yang di tulis 124 dan yang kosong ii, iii, iv. Tinta berwama hitam dan
merah. Penomoran halaman naskah ini merupakan penomo ran
tambahan orang lain dengan pensil, dengan sistim ganda, angka arab,
1-62 no. hal. i,ii,iii,iv,v tambahan penyunting. Naskah ini menggunakan
aksara arab dan berbahasa Melayu ,

2.2 Transliterasi naskah W 253
Berikut ini akan diuraikan ketentuan yang akan digunakan dalam
transliterasi naskah.
1. Dalam mentransliterasi naskah Syair Yatim Nestapa, yang
menjadi pedoman adalah Ejaan Yang Disempumakan.
2. Kata a tau fonem yang berada di dalam garis miring
merupakan tambahan dari penulis.

I ... I

3. I<ata atau fonem yang berada dalam kurung siku (...] merupakan
bagian naskah yang dihilangkan untuk memudahkan dalam
membaea.
4. Penomoran halaman dalam transliterasi naskah ini
menggunakan tanda kurung (...) seperti: (Him 7)
5. Kata-kata yang dianggap sukar atau tidak lazim digunakan
dalam bahasa Indonesia akan diterangkan dalam daftar katakata sukar dengan mengacu pada Kamus Dewan 1989.
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ini disusun oleh Drs. Amir Sutaarga dengan sebuah t eam yang terdiri dari
lima orang petugas Bagian Naskah Museum Pusat, di bawah penilikan Kepala
Direktorat Museum Ditjen. Kebudayaan Departemen P dan K. Kelima petugas
Bagian Naskah itu ialah Jumsari Yusuf, Ora. Tuti Munawar, Ora. Syarifah Suraya
Saleh, Ratnadi Greha B.A. dan Drs. S.Z. Hadisutipto.
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YATIM NESTAPA, SYAIR
Dengarkan Encik muda yang puta
Syair dikarang dagang yang lata
Mengarang syair suatu cerita
Citera yang dahulu hendak dikata
Mengarang tidak berbanyak ragam
Karena hati terlalulah dendam
Duduk bercinta siang dan malam
Dihiburkan dengan syair gurindam
Sajaknya janggal banyak ta/ k/ guna
Karena hati gundah guiana
Takutkan cina terlalu bina
Hendak lari entah kemana
Dari pada sangat hatiku duka
Siang dan malam duduk berjaga
Takut rasanya tidak terhingga
Kalau kan datang mul(u ]/a/ petaka
Jika sudah n1alamnya hari
Datanglah susah tidak terperi
Orang berjaga didalamnya negeri
Riuh rendah kanan dan kiri
Orang berjaga segenapnya kampung
Dititahkanlah oleh raja yang agung
Ada yang berjaga dayang berkampung
Ada yang berhenti duduk tercangkung
Karena mendengar k/ h/ abarnya orang
Cina kai siap hendak menyerang
Riuh hendak dilawan berpedang
Tentaranya banyak tiada kurang
ltulah s angat hatiku ngeri
Tidaklah tidur malamnya hari
Duduk berjaga dirumah sendiri
Lalu mengarang suatu hari
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Malam yang tujuh pukul suatu
Mulai menyurat dagangnya piatu
Mengarang syair citeranya suatu
Moleknya tidak lagi suatu
Tersebutlah kisah suatu cerita
Roman yang dahulu yang puwannya kata
Seorang raja yang bermahkota
Kerajaan di negeri Indera Cita
Baginda bernama Sri Maharaja
Rakyatnya banyak bukan kerja
Padangnya luas berkota sahaja
Negerinya elok sepertinya dipuja
Kotanya kaca gilang gemilang
Indahnya bukan laginya kepalang
Lengkaplah dengan menteri hulu balang
Rakyat ten tara tidak bilang
Istananya besar tidak terperi
Dindingnya dengan cermin berseri
Tiangnya cendana tidak lagi kesturi
[H]atapnya daripada suasa masri
Balai penghadapan berbagi gemilang
Bagai mastur bagai melintang
Kendil dan pancor serta dian terpasang
Gemerlapnya cahaya seperti bin tang
Negerinya ramai tidak lagi terperi
Riuh rendah sehari-hari
Siang dan malam joget menari
Terlalu ramai di dalamnya negeri
Adapun baginda raja yang mahkota
Empat orang isterinya yang nyata
Sapuluh kanda bagai samanya sekata
Sekaliannya indah bagai di pesta
Isteri yang tua sama sekata
Itulah yang dua dimeng/h/ adap putera
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Isteri yang muda anak laksamana (Him 2)
Isteri yang bungsu anak perdana
Diambil baginda dengan sempurna
Keempatnya jadi suri mengerna
Empatnya itu menjadi suri
Sebuah seo rang istana diberi
Dibuatkan dengan taman Banjaran Sari
Tern pat berm a in sehari-hari
Adapun isteri Baginda Tua
IyaJah yang ba[ha]ru berputera dua
Seorang laki putera yang tua
Rupanya elok manis syahwa
Putera yang muda itu perempuan
Namanya puteri Sri Diawan
Putih kuning kilau-kilauan
Cantik manjelis emas tempuan
Laki bernama Ahmad Syah Mu1ana
Piteh manjeJis aqalnya sempurna
Terlalu arif bijak laksana
Umurnya baru sedang rawan
Permaisuri Bungsu berputera dua
Perempuanku nan anak yang dua
Laki-laki pula anak yang kedua
Berna rna raja Asma/ ra/ Dew a
Baik parasnya tidak terperi
Seperti emas tatah bid uri
Umurnya baru cepat berlari-lari
San gatlah kasih raja yang bahari
Yang pcrempuan bernama Puteri Cahaya
Baik parasnya rupanya dia
Laksana bulan purnama raya
Demikian ditenong sekaliannya bercahaya
Parasnya manjelis bukan kepalang
Cahaya dari janya gilang gemilang
Rupanya persih am at cemerlang
Sepcrti cmas di dalam balang

1t)

BABII

Lemah lembut barang kelakuan
Saudaranya halus memberi rawan
Putih kuning kilau-kilauan
Laksana bukan dikarang awan
Terlalu kasih ayahanda dan bundanya
Bercerai sedikit dicarinya
Kasih dan sayang di dalam dadanya
Sebarang kehendak diturutkannya
Di dalam yang empat isteri maharaja
Puteri Bungsulah yang sangat manja
Kasihnya baginda bukan kerja
Barang kehendak lakunya sahaja
Di sanalah tempat baginda yang tentu
Tetap di dalam istananya itu
Isteri yang tiga tidak begitu
Sebulan sekali ba[ha]ru kesitu
Puteri yang em pat tidak berbeda
Samalah juga kekasihnya baginda
Lebih sedikit puteri yang muda
Karena di dalam pangkuan[nya] bunda
Permaisuri tiga sakit hatinya
Menaruh dendam di dalam citanya
Melihat baginda sangat kasihnya
Sangat dilebihkan daripada dianya
Adapun akan Permaisuri Tengah
Itulah yang sangat terlalu marahnya
Di dalam hatinya terlalunya gundah
Sehari-hari tidak bersudah
Ada kepada suatunya hari
Ia berpikir seorang diri
Racun yang bisa baik kuca[ha)ri
Permaisuri Bungsu makan kuberi
Karena ia sangat dikasihkan
Daripada aku ia lah lebihkan
Bungkoknya tidak terperikan
Racun yang bisa kuberi makan
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Apabila ia segeranya mati
Barulah puas rasanya hati
Supaya aku menjadinya ganti
Aku balikan racun upas serati
Setelah sudah dipikirkannya (Him 3)
Lalu menyuruh seorang dayangnya
Memanggil seorang akan saudaranya
Dayang pun pergi dengan segeranya
Seketika dayang pun datang
Darma kakak bersamanya datang
Lalulah duduk di balai bentang
Permaisuri Tengah segeralah datang

Duduk hampiri dekatnya saudara
Sambil berkata perlahan suara
Ayoh adinda kita berbicara
Jangan didengar seorang mengendara
Berbaik-baik ia berkata
Suaranya tidak kedengaran nyata
Ma[h]ulah adinda menurut kata
Barang bicara kita berserta
Jikalau kiranya menurutnya adinda
Mengikut citeranya kakanda
Aku pohonkan kepadanya baginda
Tuanlah jadi maharaja muda
Asalkan sampai bagai cita
Adindalah kelak mendapat tahta
Asma/ raj Dew a lalu berkata
Dipeluknya leher kakanda mahkota
Patik nan rindu sangat bercinta
Lamalah tidak berpandangan mata
Mintalah patik anaknya rusa
Anak pelandak sangkarnya suasa
Hendak permainan suka bermasa
Bersama anak Datuk Sri Berbangsa
Jikalau tidak kakanda berikan
Datang kemari pattk pun segan
18
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Makan dan minum patik rajokkan
Lagi ta/ k/ ma[h)u patik dibondaikan
Jikalau ta/k/ boleh anaknya pelandak
Patik menangis sertanya merajok
Patik ta/ k/ diam meski dipujok
Ibunya rusa patahkan tanduk
Demi didengar rajanya mahkota
Tertawa suka serta rasanya cita
Mana yang duduk tertawanya serta
Melihat laku berkata-kata
Mulutnya manis mengakurkan bahana
Bijak rupanya mudanya taruna
Cerdik saudaraku terlalu bina
Kasih dan sayang mahkota wama
Jangan dika ta Sri Maharaja
Kasih baginda bukan kerja
Asma/ ra/ Dewa sangatlah manja
Sebarang kehendak diturut sahaja
Kedua anakanda bagindanya berkata
Wahai anakku lailanya mahkota
Ayahanda nan tua sudalah nyata
Hampirkan mati meninggalkan tahta
Pen/ g/ aroh ayahanda kepadanya tuan
Akan adinda muda bangsawan
Banyakkan pikiran serta setiawan
Kepada adinda janganlah hewan
Supaya tawa ayahanda nan mati
Tuan pun sudah menjadi ganti
Janganlah tuan bersampainya mati
Bunda adinda peliharalah pasti
Tolonglah tuan bunda pelihara
Jangan kiranya diri cidera
Jangan bercerai empat saudara
Berkasih-kasihan tulus dan mesra
Bunda am pat adinda bertiga
Ibumu sekaliannya akannya juga
19
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Isinya negeri hendaklah jaga
Janganlah disegerakan jikalau murka
Saudaramu sekaliannya jangan niyakan
Sri Diawan tuan samakan
Bayarlah sama makan dan minum
Kasih ayahanda tuan gantikan
Bunda bungsumu jangan diberi
Jikalau hendak ke sana ke mari
Pelihara akan hatinya sehari-hari (Him 4)
Bagaimana bunda tuan sendiri
Itulah pesan ayahanda ini
Supaya ta/h/u ayahanda nan mati
Jikalau datang perintah r' a bani
Siapa dapat lagi menahani
Setelah didengar rajanya mahkota
Pesan ayahanda terlalulah nyata
Pilu dan rawan rasanya cita
Tunduk bercucuran airnya mata
Raja mahkota berdatangan menyembah
Mengapa demikiannya ayahanda bertitah
Patik nan hamba tentulah sudah
Sepatutnya menanggung segala titah
Saudaranya patik ini yang kedua
Dia lah menjadi timang bajiwa
Karena patik saudara yang[nya] tua
Patik memeliharakan bunda nan semua
Janganlah tuanku bertitah[nya] begitu
Pekerjaan mati belumlah kan tentu
Dipanjangkan Allah umurnya tuanku
Boleh melihat sebarangnya laku
Permaisuri Kedua hatinya duka
Mendengarkan titah Sri Paduka
Di dalamnya pikiran tidak sangka
Hendak berpindah ke negeri yang baqa
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Tetapi hatinya tidaklah tentu
Seperti diketahui kematiaannya itu
Rasa hatinya terlalulah mutu
Tunduk menangis Puteri Bungsu
Lalu (lah] bertitah Raja[nya] Bangsawan
Asmara Dewa marilah tuan
Janganlah merajok tidak diketahuan
Rusa pelandak ambilah tuan
Olehnya sebab karenanya pelandak
Nyawanya abang hendak merajok
Menjadi sukar kakanda memujok
Ambilah tuan paras yang elok
Sebab pelandak kakanda ca(ha]rikan
Tuan juganya tidak diberikan
Sekarang kakanda sudah hantarkan
Kedua saudara tuan masukkan
Terlalu suka Asma/ ra/ Dewa
Lalulah ia suka tertawa
Rusa yang em pat pelandak dua
Kepada patik diberikannya semua
Terlalu suka rasanya hatinya
Dapat pelandak dengan segeranya
Lalulah bermohon sekaliannya
Balik kembali ke istananya
Adapun akan Permaisuri Bungsu
Sudahlah kembali dari situ
Hatinya susah badan pun lesu
Gundah gulana tidak bertentu
Duduklah ia dengan masghulnya
Tiadalah sedap rasa hatinya
Santap pun tidak sedap rasanya
Beradu pun tidak lagi cenderanya
Tersebutlah perkataan Suri yang tengah
Suruhkan dayang siti dang juadah
Beberapa banyak diberinya upah
Membubuhkan racun ke dalam juadah
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Beberapa diberi tipu dan daya
Pura-puralah bersahabat dengan dia
Dengan Puteri adinda bercahaya
Beberapa banyak dibawakan dia
Sehari-hari datang berulang-ulang
Pu teri pun kasih bukan kepalang
Tidur di sana malam dan siang
Bergurau senda berselang
Permaisuri yang bungsu sangat perca(ha]ya
Tidaklah tahunya rahasia
Jikalau ta/ k/ datang yang barangnya sehari
Disuruh panggil tuannya pu teri
Sangatlah perca[ha]ya permaisuri
Sebarang kehendak semua diberi
Adalah kadar sebulan lamanya (Him 5)
Puteri bersahabat dengan dianya
Pergi datang ke dalam istana
Dayang pun sudahlah salah niatnya
Ada kepada suatunya hari
Puteri beradu siangnya hari
Maharaja pun beradu lagi isteri
Istana pun sunyi tidak lagi terperi
Hujan pun sangatlah lebat
Segala dayang memasaknya serbat
Beberapa tambul sertanya nikmat
Gelas serbok ini suatu tempat
Setelah melihat oleh dang juadah
Sudah sedia kalanya juadah
Orang pun sunyi hujan pun sudah
Pikirnya dayang terlalulah mudah
Masuklah dayang termasa-masa
Merangkaklah ia sepertinya kera
Ditaruhnya racun dengan segera
Di dalam persantapan Sri Batara
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Setelah sudah racun terberi
Ia pun pulang ke rumahnya sendiri
Sukanya tidak lagi terperi
Diberi upah permaisuri
Tersebutlah kisah Permaisuri
Sedang beradu lagi isteri
Setelah petang sudahlah hari
Ba[ha]rulah bangun raja yang bahari
Setelah bangun Sri Paduka
Lagi isteri bersiram muka
Di ataskan semayam seketika
Hidangan diangkat dayang ketika
Baginda bertitah perlahan-lahan
Marilah santap adinda tuan
Rasanya kakanda tidak tertahan
Dibawa beradu sehari-hari reban
Permaisuri tersenyum seraya berkata
Santaplah dahulu Sri Mahkota
Patik menanti anakanda serta
Asma/ raj Dewa belumlah nyata
Baginda tersenyum seraya bertelekan
Air serbat pun dicura/ h/ kan
Ambil nikmat lakulah dimakannya
Ba[ha]rulah sedikiit disuruh undurkan
Baginda bertitah kepada isterinya
Mengapa demikian pula rasanya
Pening dan loba pula rasanya
Permaisuri pun terkejut dalam hatinya
Lalu berkata permaisuri
Sebabnya beradu siangnya hari
Itulah maka rasanya ngeri
Lagipun badan sudah bahari
Sedang duduk berkata-kata
Baginda pun sakit tidak menderita
Lema/h/lah segala sendinya anggota
Tidaklah dapat berkata-kata
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Baginda pun rebah serta pingsan
Serta dadanya tidak bemapas
Kaki tangan semuanya kabas
Mukanya pun pucat seperti kapas
Permaisuri Bungsu sangat terkejut
Hulu baginda segera disambut
Dirasanya badan terlalu lembut
Ditarik pun tidak lagi menyahu t
Permaisuri menangis seraya berseru-seru
Datanglah dayang bertitah menderu
Di dalam istana haru biru
Tidaklah tentu hendak diluru
Tangis dan ratap terlalu meriuh
Di dalam istana bunyinya gemuruh
Seperti laku langgamya musuh
Dayang berlari tempuh-menempuh
Putri Cahaya datang berlari-lari
Terkejut hatinya tidak terperi
Sampai di hadapan ayahanda sendiri
Di atas dada merebahkan diri
Serta meratap dengan tangisnya (Him 6)
Sangat merdu bunyi suaranya
Katanya ayahanda apa mulanya
Maka tuanku demikian halnya
Ayahanda jangan patik tinggalkan
Kepada siapa patik pesankan
Sekali-kali patik tidak sangkakan
Sekonyong-konyong tuanku tinggalkan
Wahai bunda apakahnya peri
Obat penawar baiklah cari
Persem bahkan kepada baginda diberi
Supaya segera Ia meneguri
Permaisuri tidak terkata-kata
Hilanglah akallemah bicara anggota
Sam bil meliha t Duli Mahkota
Sehingga cucur airnya mata
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Baginda mendengarkan saudara putera
Menangis meratap berbagai perkara
Siapa menjerit kedengaran suara
Air matanya cucur bagai mutiara
Hendak berkata tidak boleh
Air matanya juga yang meleleh
Sekaliannya angkotanya rasanya pedih
Kiri dan kanan tidak menoleh
Daripada sangat rasanya bisa
Hendak menahan tidak kuasa
Dengan qodrat Tuhan yang Esa
Nyawa pun melayang ke angkasa
Sudahlah mangkat Raja Berida

Di hadapan adinda serta anakanda
Asmara Dewa juga yang tidak ada
Bermain pelandak diberi kakanda
Setelah melihat Tuan Puteri
Marahnya tidak lagi terperi
Sudahlah mangkat raja yang bahari
Berteriak menangis menghempaskan diri
Bertambah gempar di dalamnya istana
Kedengaran ke dalam kota mengema
Raja Mahkota Sri Perdana
Hatinya terkejut sangat guiana
Baginda pun sedang di/h/ adap menteri
Ramainya tidak lagi terperi
Datang seorang dayang berlari-lari
Mengatakan mangkat raja yang bahari
Setelah didengar Raja Mahkota
Hilanglah riuh di dalam cita
Terjun berlari sekaliannya rata
Sepanjang jalan dengannya air mata
Setelah datang ke dalamnya istana
Didengar baginda menderulah bahana
Segeralah masu.k raja yang qhona
Melihat baginda tentulah pana
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Serta dengan ratap tangisnya
Serta datang dipeluk diciumnya
Tidak ketahuan lagi pikirnya
Pingsan tidak k[h)abarkan dirinya
Serta datang permaisuri ketiga
Meratap menagis tidak terhingga
Apakah sebabnya Sri Paduka
Makanya mangusut jangan seketika
Permaisuri tua permaisuri muda
Menangislah Ia menambok dada
Sambi! memeluk Dull Baginda
Tangis dan ratap terpada
Permaisuri Tengah sangat sesalnya
Sebab berbuat demikiannya lakunya
Niatnya hendak membunuh madunya
Dapat terbunuh akan suaminya
Sakitnya tidak barang sehari
Seperti dida pat demikiannya peri
Berbagilah ratap suaminya sekalian
Seperti Puteri Sri Diawan
Apakah laku raja bangsawan
Pikirannya tidak lagi ketahuan
Seketika datang Datuk Bendahara
Menteri keempat sama setara
Datang meng/h/ adap Maharaja Putera (Him 7)
Hendak menanamkan Sri Batara
Tunduk menangis seraya menyembah
Am pun tuanku doa berkholimpah
Memohonkan ampun yang amat limpah
Demikiannya betapalah sudah
Pad uka ayahanda tentulah mati
Apa bicara wajahya gemilang
Sudah berhimpun menteri hulubalang
Jangnlah tuanku berhati walang
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Ayahanda nan baik kita mandikan
Supaya segera kita makam.kan
Berhentilah dahulu tuanku ratapkan
Segala alat sudah sediakan
Lalu bertitah rajanya mahkota
Seraya berhamburan aimya mata
Sunggu/ h/ lah mamanda seperti dikata
Sebarang bicara menurutlah beta
Baginda pun diangkat disiramkan
Serta sudah lalu dikafankan
Serta dengan disembahyangkan
Ke dalam keranda lalu dimasukkan
Lalu diarak menteri hulubalang
Ramainya bukan laginya kepalang
Akan halnya raja terbilang
Mengiringkan ayahanda sam pai ke lubang

Serta sudah dimakamkan
Banyaknya tidak terperikan
Fakir dan miskin dikayakan
Sodaqoh dan darma dihamburkan
Setelah selesai pekerjaannya itu
Lalu kern bali baginda ratu
Percintaan bukan lagi suatu
Kematian ayahanda hendakkan tentu
Setelah sampai ke dalamnya puri
Baginda semayam di/ h/ adap menteri
Sambil bertitah Raja Betari
Memanda apa bicaranya diri
Yang mati itu tidak disalahkan
Tetapi ada dengan sebabkan
Baiklah juga kita periksakan
Bunda Bungsu kita tanyakan
Berdatang sembah Datuk Bendahara
Benarlah tuanku sepertinya bicara
Sila/h/kan tuanku berangkat segera
Tanyakan bunda empat saudara
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Lalu berangkat raja yang qhona
Be rang kat masuk ke dalamnya istana
Didapati gemuruh ratapnya di sana
Riuh rendah bunyinya bahana
Permaisuri em pat permaisuri kedua
Gundik baginda menangis semua
lsi istana muda dan tua[h]
Jangan dikata Asmara Dew a
Baginda bertitah Ialu bersabda
Diamlah dahulu em pat bunda
Hendak bertanya halnya ayahanda
Apa mulanya kematiannya baginda
Bunda bungsu beta nan bertanya
Orang yang mati apa sebabnya
Apa juga yang dikurangkannya
Ayahanda beta apa sebabnya
K[h]abarkan juga supayanya pasti
Supaya beta bersenang hati
Bukannya pula sesalkan mati
Sudahkehendakrobulihzati
Permaisuri mendengarkan sabda
Diperiksa oleh Maharaja Muda
Sekaliannya dipersembahkan kelakuan baginda
Mayatnya itu sakitnya tiada
Mulanya itu santapnya nikmat
Datanglah sakit dengan sangat
Pikirnya baginda sangat kuingat
Ayahandaku ini kan khianat
Tentulah racun yang termakan
Siapa Ia yang berani yang membubuhkan
Jikalau tidak Ia yang suruhkan (JDm 8)
Entahkan apa yang kehendakkan
Baginda bermadah lakunya minta
Bunda bungsu k(h]abarkan nyata
Apa maksud yang dicinta
Maka diracun ayahandanya beta
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Karena bunda yang dilebihkan
Dari yang lain tidak disamakan
Apa kehendak semuanya diturutkan
Apakah juga yang dikehendakkan
Permaisuri Bungsu mendengarkan kata
Hilanglah orang di dalam cita
Mengapa demikiannya anakanda nan berkata
Bundakah meracun sudahlah nyata
Apakah kiranya bundanya itu
Membuat kelakuan sangat berani
Tiadalah dicita selamanya kini
Hendak membunuh raja yang qhoni
Kepada pikirannya di dalamnya dada
Masa kan mau meracun ayahanda
Tidak terpandang melihat adinda
Berbuat kelakuannya demikiannya ada
Lalulah berkata permaisuri tua
Pikiran bunda demikiannya juga
Sekalian dayang-dayang tanyakanlah semua
Racun darimana gerangan dibawa
Permaisuri Tengah lalu berkata
Ayo hai anakanda Raja Mahkota
Bunda pun mendapat k[h]abar yang nyata
Diceriterakan oleh saudara beta
Dimegah dilawan nan bersetia
Disitulah tempat rahasianya Dia
Hendak dijadikan suaminya Dia
Beberapa mencari tipu dan daya
Permaisuri Bungsu sudah mengaku
Hal kehendak sudah berlaku
Darma kangka sudah tidaknya mau
Takutkan orang sekaliannya tahu
Dianya menyuruh ke hilir dan ke hulu
Racun yang bisa membunuh lalu
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Hendak pun bunda k[h )abarkan segera
Karena belum tentunya ketara
Bunda nan bukan isteri yang gahara
Bundanya tuan yang punya bicara
Saudara bunda yang tanyakan
Bicaranya itu jangan diturutkan
Sekarang siapa yang mencarikan
Makanya baginda sudah termakan
Setelah didengar Raja Betari
Murkanya Baginda tidak terperi
Pedang dijabut Baginda sendiri
Permaisuri tua memegang sendiri
Seraya berkata jangan begitu
Pandangkan mata saudaramu itu
Jikalau dibunuh bundanya tentu
Jadilah adinda tidak bertentu
Bagindalah tuan suruh siksakan
Sebarang penyakit tuan rasakan
Adinda ked ua tuan peliharakan
Pesan ayahanda tuan ingatkan
Permaisuri Bungsu k[h]abarannya
Berpikiranlah Ia dengan tangisnya
Tahulah Ia akan bencananya
Permaisuri hendak dibunuhnya
Ia menangis seraya berkata
Hendak beroleh nama yang lata
Tiadalah niat di dalam cita
Sudahlah untung malangnya beta
Jika salah beta nan pasti
Bunuhlah beta supayanya mati
Orang yang baik budi pekerti
Ba[ha]rulah puas kehendak hati
Jikalau ada salahnya aku
Segala kehendak orang nan berlaku
Jika dibunuh ridholah aku
Masa kan orang bercintakan aku
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Jikalau aku tidaknya berdosa (Him 9)
Ada1ah tolong Tuhan yang Esa
Kemudian aku dapat sentosa
Orang khianat ba(ha]rulah rasa
Baginda pandang terlalulah murka
Merah padam wamanya muka
Janganlah banyak katamu cilaka
Karena engkau tentulah durhaka
Bertitah kepada Datuknya Bendahara
Memanda apa gerangannya bicara
Apalah hukumannya orangnya angkara
Memanda hukumkan dengannya segera
Bendahara tunduk seraya menyembah
Patik menurut sebarang titah
Dimanakah patik dibunuhnya minta
Orang durhaka tentulah sudah
Berdatang sembah Datuk Laksamana
Am pun tuanku raja yang qhana
Jikalau ada rahimnya yang sempuma
Dengarkan sembah patik yang hina
Karena tuanku rajanya bestari
Sebarang kerjaan baik dipikiri
Jikalau menyesal kemudiannya hari
Karena saudara sukar dica[ha]ri
Baik diperiksa dengan perlahan-lahan
Bunuh-membunuh patik pun tahan
Jikalau tidak ada kesudahan
Jangan menyesal hari kemudian
Arlinda kedua tuanku kasih.kan
Karena tidak yang pama kumbakan
Jikalau bunda tuanku bunuhkan
Bercintakanlah adinda tidak terperikan
Jika adinda bersajaknya hati
Kesana kemari membawa hati
Sebab bercinta bundanya mati
Dosanya belum laginya pasti
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Titah Baginda dengan murkanya
Laksamana ini lain bicaranya
Orang durhaka apa gunanya
Patut dibunuh kesemuanya
Tidak aku suka orang durhaka
Biarlah dibunuh semuanya belaka
Tidak harus dipandang muka
Turon temurun demi.kiannya rewak
Jikalau ada yaitu dihidupkan
Kemudian beta pula diracun
Silapkan ayahanda mengasuhkan
Lagikan boleh diperbuatkan
Laksamana mendengarkan titah
Tidak menyahut barang sepatah
Itulah raja terlalulah bantah
Mintakan turu t sebarang perintah
Perdana Menteri duduk terpakur
Sepatah pun tidak Ia bertur-tur
Rasanya hati sangatlah hancur
Hingga air mata juga yang cucur
Terlalu takut hendak berkata
Melihat baginda terlalunya minta
San gat gemetar sendi anggota
Sayang kan anakanda cendera serta
Baginda bertitah menyuruhkan
Kepada Bendahara disuruhkan
Permaisuri Bungsu dikeluarkan
Di tengah jalan pasar dan pekan
Lalu dikerjakan oleh Bendahara
Permaisuri Bungsu bawa segera
Dihilakan turun ke tengah pasar[a)
Di tengahnya khalayak negara
Sekaliannya melihat permaisuri
Kasihan dan betas tidak terperi
Tambahan takut sertanya ngeri
Semuanya diam tidak berperi
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Permaisuri menangis seraya berkata
Datuk Bendahara bunuhlah beta
Anakku kedua bawalah serta
Supaya sama hilangnya di mata
Seorang jangan pun dihidupkan (Him 10)
Apa gunanya lagi ditaruhkan
Beta ketiga baiklah lenyapkan
Orang durhaka begitu balaskan
Berkata pula Datuk Bendahara
Bukannya beta punya angkara
Dengan dititahkan Srinya Batara
Jadikan beta hilangnya bicara
Permaisuri ditaruh di tengah jaJan
Di tengah pasar(a] tern pat bermedan
Tidak terpandang sekaliannya yang berjalan
Belas melihat puteri handalan
Adapun akan tuannya puteri
Tangisnya tidak lagi terperi
Menjeritlah Ia mengempaskan diri
Pingsan tidak k[h)abarkan diri
Asmara Dew a datangnya segera
Serta memeluk lehemya saudara
Menangislah Ia tidak terkira-kira
Segeralah datang seorang mengendara
Disapunya muka putri itu
Hatinya belas bukan suatu
Bangunlah puteri usul yang tentu
Serta menangis bukan mutu
Kedua bersaudara berlari-Iari
Datang mendapatkan Raja Betari
Di hadapan kakanda menghempaskan diri
Ratapnya tidak lagi terperi
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Dengan tangis Ia berkata
Am pun tuanku Raja Mahkota
Patik gerangan kedua bunuhkan serta
Bersama bunda mendapatnya lata
Apa gunanya patik dihidupkan
Bunda patik sudah diasingkan
Patik serta tuanku bunuhkan
Sekali jangan tuanku kasihkan
Karena patik orang durhaka
Bunuhlah patik samanya ketiga
Bunda seorang dapatnya celaka
Jadilah bend orang nan belaka
Tuanku raja turusnya negeri
Patutlah sudah demikiannya peri
Masyurlah nama segenapnya negeri
Gagah berani akasnya bestari
Karena tuanku rajanya berdaulat
Patik laksana segera lata
Bunuhlah patik jangan qana
Halnya bunda tidak terlihat
Demi didengar Rajanya Mahkota
Murkanya tidak menderita
Suaranya besar berkata-kata
Pergilah engkau semuanya serta
Aku bunuh juga engkau ketiga
Tidak aku ma[h]u asalnya durhaka
Enyahlah aku ayohai cilaka
Janganlah banyak k[h]abar dirika
Asmara Dewa mendengarkan katanya
Sangatmenangislakeduanya
Lalu kern bali istananya
Menangislah Ia akan bundanya
Berkatalah Puteri perlahan-lahan suara
Pergilah adinda dengannya segera
Dapatkan bunda di tengahnya pasar(a]
Biarlah sama berolehnya mara
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Asmara Dewa segeralah berjalan
Diiringkan budak sama bertaulan
Setelah sampai ke tengahnya jalan
Segera berlari Ia nan tuan
Lalu dipeluknya pinggang bundanya
Serta dengan ratap tangisnya
Permaisuri Bungsu membukakan rnatanya
Dilihatnya datang akan puteranya
Berpeluk bercium keduanya putera
Bertangis-tangisan di tengah pasar[a]
Melihat bundanya sangat sengsara
Karena orang punya angkara
Setelah malam sudahlah hari (Him 11)
Bulan pun terang tidak terperi
Lalulah datang tuan puteri
Berdua inangda dayang bahari
Serta membawa makan-makanan
Kepada bundanya mana yang berkenan
Keluar dari pintu sebelah kanan
Serta memandang kiri dan kanan
Serta datang ke dalamnya penjara
Inangda berkata perlahan suara
Wahai anakku penunggu penjara
Bukakan pintu dengan segera
Karena Tuan Puteri datang kemari
Hendak meng/h/ adap bunda sendiri
Penunggu penjara segera berdiri
Membuka pintu berperi-peri
Masuklah Pu teri mendapatkan bunda
Asmara Dewa sertanya ada
Puteri menagis menambok dada
Meniarap diriba padukanya bunda
Wahai bundaku batunya kepala
Rupanya bunda terkena bala
A yahanda hilang bundaku pula
Sekalian kita menjadi bela
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Dengkinya orang sudah nyata
Sahajanya hendak membunuh kita
Sampailah kita orang yang lata
Biarlah patik matinya serta
Dipeluk didum Permaisuri
Merataplah Ia tidak terperi
Mengapakah tuan datangnya kemari
Kalau clibunuh rajanya yang gahari
Pergilah pulang emas tempuan
Kerena tuan laginya perawan
Bunda ini biarlah ditawan
Bersama mati ayahanda nan tuan
Puteri menangis seraya berkata
Bunda bawalah anakanda nan serta
Mati bertiga samanya serta kita
Samalah merasa aib dan lata
Sudahlah untung sertanya malang
Menanggung aib bukan kepalang
Bunda woi janganlah berhati walang
Anakanda nan hendak sertanya hilang
Anakanda ta/k/ ma[h)u sekalinya sekali
Jikalau bunda sudahnya kembali
Biarlah dibunuh samanya-samanya sekali
Serta mengiringkan ke bawah duli
Menangislah Ia tiga berputera-putera
Terlalu merdu bunyi suara
Terlalu belas penunggu penjara
Melihat puteri Kasukma Adindera
Setelah hari hampirkan siang
Permaisuri membujuk anakanda makilang
Jikalau mati pergilahnya pulang
Tiap-tiap malam-malamnya berulang-ulang
Serahkan bunda kepadanya Tuhan
Karena tidak dengan kesudahan
Sekedar orang butanya ulahan
Biarlah kita dahulu badan ditahankan
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Dud ukiah tuan berbuat bakti
Siang dan malam jangan berhenti
Jikalau dikaruniai robul iqzati
Lepaslah bunda daripadanya mati
Berbagailah pujuk permaisuri
Menyuruhkan pulang anakanda pu teri
Pu teri menangis tidak terperi
Bermohon kepada bundanya sendiri
Dipeluk diciumnya permaisuri
Belas melihat tuan puteri
Matanya balut kanan dan kiri
Dibawa menangis sehari-hari
Puteri kembali dibawanya inangnya
Sambil menangis juga kerjanya
Belas melihat hal bondanya
Lalu kern bali ke istananya
Duduklah puteri dengan bercinta (Him 12)
Tida.klah kering dengan air mala
Terkenangkan bunda wa beroleh lata
Tida.k berdua puteri yang pula
Sehari-hari demikian kerjanya
Jika malam mendapatkan bundanya
Siang kembali ke istananya
Duduk bercila dengan masqulnya
Asmara Dewa juga bertunggu
Di dalam penjara bondanya itu
Perdana menteri selaku itu
Pergi melihat anaknya itu
Daripadanya datang makanan nikmat
Menghantarkan malam dengan berhemat
Berkawal kepada sekaliannya keramat
Mendoakan ana.kanda supaya selamat
Adapun akan tuan puteri
Duduk bercinta sehari-hari
Kuruslah kering tidak terperi
Segala harta jangan dicari
S7
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Permaisuri Tengah menyuruh ram pas
Suatu harta tidak lepas-lepas
lsi istana semuanya dipapas
Tidaklah lagi menaruh belas
Hamba sahayanya jangan berkata
Seorang dayang tidaklah serta
Diambil raja Lailanya Mahkota
Puteri ditinggal dengan bercinta
Datanglah Puteri Sri Diawan
Murahkan segala ternan dan kawan
Mengambil puteri Laila Bangsawan
Ke istana teraba dutawan
Disuruh duduk di penanggah
Hendak berjalan semuanya ditegah
Petang dan pagi Ia diperintah
Tiadalah dapat boleh dibantah
Kata dan apes pukul dan palu
Puteri pun duduk berhati duka
Dengan menangis juga selaku
Wajah yang elok berubah laku
Ada kepada suatunya hari
Lalu berjalan Tuan Puteri
Berjalan malam seorang diri
Mendapatkan bundanya permaisuri
Lalulah masuk ke dalamnya penjara
Bertangis-tangisan tiga berpu tera
Mengadukan hal menanggung lara
Tidak sekali belaskan saudara
Permaisuri Bungsu mendengarkan kata
Tangisnya tidak menderita
Wahai anakku cahayanya mata
Sudahlah untung nasibnya kita
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Jikalau ada untungnya kita
Dilepaskan Allah Tuhan semata
Dengkinya orang sudahlah nyata
Hendak memberi nama yang lata
Sabarlah tuan usul yang sani
Tanggunglah dahulu seketika ini
Jikalau dilepaskan tuhan yang qani
Apa nadarlah kita diri saya ini
Seketika duduk berkata-kata
Datanglah orang dari kota
Dititahkan oleh Dulinya Mahkota
Mencari puteri keduanya serta
Serta datang lalu berdiri
Dipanggilnya puJang tuan puteri
Gemparlah orang pergi mencari
Sangatlah murka Raja Bestari
Tuan puteri mendengarkan kata
Lalu menangis ketiganya serta
Marilah sini bunuhlah beta
Supaya segera ilang di mata
Permaisuri Bungsu lalu bersabda
Kembalilah tuan buah hati bunda
Sekarang murka pula[k]nya baginda
Bawalah serta padukanya bunda
Biarlah bunda tinggal seorang (lllm 13)
Mana untung badannya karang
Belumnya sampai kehendaknya orang
Hendak membunuh sekarang
Janganlah tuan berkeras hati
Kembalilah tuan buah hati
Biarlah bunda di sininya mati
Janganlah datang tuan melihati
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Sangat menangis Puteri Cahaya
Berbagai bunyi ratapnya Dia
Wahai nasib apakan daya
Karena tak sampai daya upaya
Wahai bonda bunuhlah aku
Biarlah mati serta bonda aku
Tidak tertahan rasanya hatiku
Melihatkan segala hal bondaku
Serta Biduanda men / d/ engarkan katanya
Ia berkata dengan marahnya
Marilah balik dengan segeranya
Patik ta/k/ kuasa menantinya
Kalau tak balik tuan puteri
Pasti berangkat baginda sendiri
Jikalau baginda datangnya kemari
Ba/ha/ rulah gerangan tahukan diri
Asmara Dew a segera berdiri
Kakanda segera dipegang jari
Bermohon kepada bunda sendiri
Sambil menangis tidal< terperi
Dipeluk dicium oleh bundanya
Seraya berkata dengan tangisnya
Kembalilah tuan serta keduanya
Tinggallah bunda dengan siksanya
Puteripun kembali berjalan serta
Sambil menyapu airnya mata
Dihantar bundanya dengan air mata
Sehingga sam pai ke dalam kota
Puteri berjalansampai menoleh
Bundanya juga yang ditoleh
Air rna tanya sebagai meleleh
Hendak berkata tiada boleh
Karena Ia lakunya budak
Manjadi berlaku sebarang kehendak
Bertambah budi akalnya pandak
Belas saudaranya sedikit tidak
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Setelah sampai kedua ke dalam kota
Lalu bertemu Rajanya Mahkota
Tunduk menyembah Biduanda semata
Serta berk[h]abar bercerita
Segala kelakuan tuan puteri
Semuanya dipersembahkan ke bawah Duli
Murkanya baginda tidak terperi
Panggil Bendahara segera kemari
Budak ini hantarkan segera
Di dalam istana suruh penjara
Rantai pinggangnya seperti kera
A yam dan itik suruh pelihara
Biduanda pun segera berdiri
Lalu membawalah Tuan Puteri
Kedua saudara dipimpin jari
Puteri mengangis tidak terperi
Asmara Dewa lalu berkata
Sekali ini matilah beta
Puteri pun belas di dalam cita
Tunduk berhamburan aimya mata
Diamlah adik diamlah nyawa
Sudahlah untung kita kedua
Dahulu kita tembangan jiwa
Sekarang kita di(h]umbut nyawa
Sangat kasihnya yang dipertuan
Baginda mati sakit tertawan
Harta dan benda ternan dan kawan
Semuanya itu menjadi lawan
Asmara Dewa mendengarkan madah
Hendak dibunuh jangan yang muda
Ingatkan bunda tidak bersaudara
Terlalu sangat hatinya gundah
Berjalan pun sampai ke istana (Him 14)
Permaisuri ketiga ada di sana
Biduanda duduk dengan sempurna
Menyampaikan titah raja yang qana
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Permaisuri Tengah lalu berkata
Budak kedua berikan beta
Penjara pun ada di sananya serta
Ada dua istananya beta
Berkata Puteri Sri Diawan
Inilah budak jahat kelakuan
Berjalan tidak lagi ketahuan
Pergi melata sepertinya hewan
Permaisuri muda permasuri tua
Ia berkata samalah kedua
Janganlah penjarakan anakanda kedua
Dengarkan pesan ayahanda semua
Karena pesan ayahanda itu
Jangan diperbuat demikiannya itu
Salah bunda sudah tertentu
Anakanda kedua masa kan begitu
Kasihan pula(k] rasanya hati
Karena budak belum meng[h]erti
Ibunya punya laku pekerti
Biarlah seorang dianya mati
Sri Diawan lalu bersabda
Sangatlah benci di dalam dada
Apa pula belaskan bunda
Bertambahlah Ia mengada-ada
Hatinya patik terlalu pilu
Tatkala ayahanda mangkat dahulu
Dikasih ayahanda sangat terlalu
Patik nan sangat dirinya malu
Pakainya sangat dilebihkan
Apa kehendak diturutkan
Patik nan sangat dikurangkan
Inilah ba[ha]ru dibalaskan
Puteri Cahaya mendengarkan kata
Tunduk cucurnya aimya mata
Terlalu pilu di dalamnya dta
Perlahan-lahan Ia berkata-kata
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Mana suka tuan sekalian
Membunuh tidak siapa menahan
Karena tuanku Raja Bangsawan
Patik hina tidak ketahuan
Patik kedua sedialah ada
Lenyapkan patik dimayanya pada
Mana suka di dalamnya dada
Menanti titah dengannya sabda
Terlalu marah Sri Diawan Puteri
Segera turun lalu ditampari
Tendang terjang kanan dan kiri
Asmara Dewa diamlah diri
Lalu berkata Sri Diawan
Penjarakan Ia eli bawah penanggahan

Segeralah datang dayangnya sekawan
Turun membawa puteri nan tuan
Dibawanya turun kedua saudara
Di bawah istana Ia dipenjara
ltik dan Ayam disuruh pelihara
Puteri menangis tidak terkira
Duduklah Ia di bawah istana
Seperti laku orang yang hina
Hatinya di dalam gundah guiana
Daripada nasib dapatnya bencana
Sehari-hari duduk bercerita
Berendamlah dengan aimya mata
Kurus dan kering jangan dikata
Sendi dan tulang tampak semata
Ada pun akan Raja Mahkota
Kepada bendahara Ia berkata
Mamanda segera bunuhkan beta
Janganlah dibunuh dengan senjata
Di bawah kawa/h/ mamanda masukkan
Janganlah diberi minum dan makan
Segeralah mamanda pergi kerjakan
Malam ini baik memanda masukkan
(Him 15)
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Tunduk menyembah Datuk(nya] Bendahara
Lalu berjalan dengan segera
Serta datang ke dalamnya penjara
Dibukanya pintu dengan segera
Adapun akan Tuan Puteri
Tunduk tidak sadarkan diri
Letih lesuh tidak terperi
Pucat kurus badan sendiri
Lalu dibawa oleh[nya] Bendahara
Di balik kota sebelah utara
Kawah yang besar ditudungkan segera
Supaya mati padanya kira-kira
Setelah sudah dikerjakannya
Lalulah kern bali dengan segeranya
Kepada baginda dipersambahkannya
Raja pun sangat suka hatinya
Adalah antara duanya purnama
Di bawah kawah diamnya lama
Sangatlah rindu puteri utama
Sehari tidak lu pakan nama
Rindu dan dendam di dalamnya dada
Lalu berkata kepadanya adinda
Apakah gerangan k[h]abarnya bunda
Sangatlah rindu rasanya kakanda
Entahkan hidup entahkan mati
K[h]abar yang nyata belumlah pasti
Hendak kita pergi lihati
Takut diketahui dayang dan siti
Menangislah ia dua beradik
As mara Dew a sudahlah cerdik
Penjuru pintu sebagai dikurik
Mencari kunci hendak diambik
Beberapa akal tipu dan daya
Tidak boleh sambuk Dia
Letihkan badan tidak berkaya
Lalu menangis Puteri Cahaya
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Asmara Dewa lalunya bermadah
Kakanda janganlah berhati gundah
Cintakan ini tidakkan sudah
Masa kan hilang dibawa susah
Masa kan beberapa kita bercinta
Menangis kering dengan air mata
Baik dibawa bersuka cita
Masa kan orang belaskan kita
Karena kita tentu I a/ kan mati
Baiklah kita bawa bersuka cita
Hendak pun bunda kita lihati
Pintu penjara berkunci mati
Pu teri pun tidak terkata-kata
Sehingga cucuran airnya mata
Pilu dan rawan rasanya cita
Terkenangkan untung beroleh lata
Adapun siti dayang bestari
Mendengarkan pintanya Dewa Taruna
Belas dan kasihan terlalu bina
Melihatkan laku Puteri mengema
Berkatalah Dayang samanya sendiri
Balasku tidak lagi terperi
Melihat hal Tuan Puteri
Sampainya hati Raja Betari
Karena bukan dosa[nya] clianya
Maka terlalu sangat disiksakannya
Yang salah itu bundanya
Biarlah mati juga seorangnya
Sayang rasanya hatiku ini
Melihatkan parasnya Puteri ini
Elok rna/ n/ jelis usulnya sini
Sukar bandingnya Dia eli negeri ini
Meski dicari seluruh negeri
Tidaklah sama parasnya Puteri
Cantik manjelis bijak bestari
Menjadisuluh di dalam[nya] negeri
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Lalu berkata dayangnya seorang
Sungguhlah kata dirinya karang
Sebabnya pun sakit hatinya orang
Parasnya manjelis bukan kepalang
Jikalau Puteri Inderanya Cahaya (Him 16)
Raja yang besar meminangnya Dia
Bertambah tinggi bangsa yang mulia
Jadilah dengki orang akan Dia
Tambahan Raja Asmara Dewa
Parasnya elok tidaklah du[w]a
Cantik manis laginya syahwa
Seperti enau di benua Jaw a
Tidak sekali belaskan saudaranya
Maka demikian diperbuatnya
Selaku hendak dibunuhkannya
Ia nan budak apa tahunya
Semuanya dayang berkata-kata
Belas dan kasihnya di dalam cita
Melihatkan laku puteri nan yang pu/ k/ ta
Sehari-hari duduk bercinta
Setelah malam sudahlah hari
Turunlah dayang seorang diri
Dekat penjara Ia berdiri
Dilihatnya jika Tuan Puteri
Sambil meriba kepalanya adinda
Dengantang~nyausulyangsyahda

Dayang pun belas di dalam[nya] dada
Perlahan-lahan Ianya bersabda
Lalu dibukanya pintu penjara
Masuklah Ia dengannya segera
Berkata sambil perlahan-lahan suara
Wahai tuanku apalah bicara
Baiklah silakan dari sini
Apalah sudahan duduk begini
Tidak pun sudah selamanya ini
Sudah dibunuh raja yang qani

46

BABII

Turutlah tuan baginya bicara
Marilah ke luar dengan[nya] segera
Apalah sudah di dalam[nya] penjara
Akhirnya tuan mendapat cidera
Pergilah tuanku sebarang kemananya
Mengikutkan untung nasibnya
Jika untung siapa tahunya
Diam di sini apa gunanya
Lagi pun bunda sudah tiada
Di bawah kawah ditaruhnya baginda
Entahkan mati entahkan tiada
Tiga bulan sudah lamanya ada
Setelah didengar Tuan Puteri
Perkataan dayang candanya Sri
Menangislah Ia tidak terperi
Mendengarkan madah bunda sendiri
Ia berkata-kata perlahan[nya] suara
Wahai dayang sempuma bicara
Ia lah ganti jadinya saudara
Menaruh belas tulus dan mesra
Dayang wahai k[h]abarkan supaya nyata
Di mana tempat[nya] bunda[nya] beta
Bawalah beta perginya serta
Supaya boleh pandang mata
Dayang pun sangat belas hatinya
Lalulah cucuran air matanya
Di bawah kawah taruhkannya
Di luar kotaku nan tempatnya
Ternpat itu sebelahnya utara
Baiklah silakan tuanku segera
Bangunkan adinda Dewa Asmara
Karena Ia berduanya cidera
ltulah tuanku patik bekalkan
Paginya tuanku patik curikan
Jikalau adinda tidak menyatakan
Supaya boleh tuanku tukarkan
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Serta ketupat tujuhnya serangkai
Buah delima adanya setangkai
Itulah kain tuanku pakai
Janganlah pula sepertinya lagi
Segeralah tuanku sambut tuan puteri
Serta adinda dipimpin jari
Wahai dayang tinggalah diri
Senang sentosa di dalamnya negeri
Budinya dayang tidak terbalas (Him 17)
Kepada beta kasihan dan belas
Berhati suci sertanya ikhlas
Jika umur panjangkan boleh di balas
Dayang pun pergi menghantar serta
Sehingga sampai ke luar kota
Bulan pun terang terlalu nyata
Selaku menyuluh Putri yang pu/ k/ ta
Setelah sampai Puteri yang syahda
Meliha t kawah tentunya dada
Lalu berkata kepadanya adinda
Inilah gerangan tempatnya bunda
Lalu duduk keduanya serta
Tangis tidak menderita
Kepada dayang ia nya berkata
Kembalilah diri ke dalamnya kota
Menerima kasih beta nan kedua
Belas dan kasih dirinya semua
Jikalau panjang umurnya ku nan jiwa
Budinya diri dibalas jua
Dayang menangis seraya berkata
Tinggallah tuanku cahayanya mata
Selamat semp urna keduanya serta
Menjadi raja di a tas tahta
Kembalilah dayang dengan segeranya
Tinggallah p uteri keduanya
Seraya menagis dengan ratapnya
Berseru-seru kan bundan ya
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Wahai bunda tinggallah tuanku
Anakanda membawa nasib badanku
Bagaimana gerangan halnya bundaku
Bercerai sungguh dengan bundaku
Sampainya sungguh hatinya orang
Bundaku dibunuh seorang-orang
Sudah mati bunda nan gerangan
Kawah berat ditudungkan orang
Sangatlah pilu tuan puteri
Selaku hendak membunuh diri
Anak tidak lagi terperi
Menagislah ia menghempaskan diri
Hari pun sudah hampirkan siang
Cahaya bulan terlalulah terang
Segala unggas banyak melayang
Kumbang menyari kuntum yang kern bang
Muri terbang di susur kota
Hinggap lalu Ia bercerita
Ayohai puteri jangan bercinta
Berjalanlah tuanku keduanya serta
Tidak mengapa Ia di situ
Dipelihara Tuhan didalamnya itu
Janganlah tuanku berhati mutu
Bunda nan tuan hidup di dalamnya itu
Berjalanlah tuan dengannya segera
Masuk ke hutan belanta indera
Semen tara Ia belumnya ketara
Tujuh jalan sebelah utara
Tujuh sebelah matahari mati
Janganlah lama lagi berhenti
Kepada baginda jikalaunya pasti
Dica[ha]rinya tuan di dalamnya pasti
Adapun Pu teri Indera Cahaya
Burung muri mengajar Ia
Lalu menagislah puteri yang mulia
Hendak berjalan tidak berkaya
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Lalu berjalan Puteri Dermawan
Seraya dipimpinnya adinda tuan
Berjalan tidak lagi berketahuan
Berjalan disuluh bulan di awan
Berjalanlah Ia tidak bertentu
Mengikut kehendak kakinya itu
Hutan semak bukannya suatu
Duri dan akar banyak di situ
Seketika berjalan sianglah hari
Ayam berkokok kanan dan kiri
Poksai pun terbang ke sana ke mari
Selaku mengalukan Tuan Puteri
Fajar merekah teranglah nyata (Him 18)
Bulan pun suram selaku bercita
Puteri pun pilu di dalamnya cita
Lalulah cucumya airnya mata
Asmara Dewa lalulah berkata
Kakanda lamalah jalannya kita
Semaknya tidak menderita
Suatu jalan tidak yang nyata
Di mana tern pat kita hendak pergi
Di sini tidak jalannya kaki
Duri dan rotan menikam kaki
Di hadapan kita bukitnya tinggi
H u tan nan kali tidak terperi
Tidak kelihatan cahaya matahari
Hamba hanya punya rotan dan duri
Sakit ditikamnya tidak terperi .
Menangislah Ia bukan kepalang
Letih lesuh sendi dan tulang
Kakanda woi kita nan pulang
Apa diperbuat di hutan nan karang
Apa gunanya diam di hutan
Semaknya bukan lagi buatan
Seorang mati tidak kelihatan
Kalau ditangkap hantu dan syaitan
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Senanglah kita di dalam negeri
Orang dilihat sehari-hari
Makan dan minum kita diberi
Salah diri ta/ k/ boleh ke sana ke mari
Biarlah duduk di dalam penjara
Apa gunanya di dalam belantara
Gelap gulita tidak terkira
Marilah kita kern bali segera
Puteri men/ d/ engar katanya adinda
Sangatlah belas di dalamnya dada
Menangislah Ia seraya bersabda
Diam tuan jiwanya kakanda
Mengapa bodoh adikku ini
Tidak berakal selamanya ini
Bukankah kita keduanya ini
Hendakbunuhr~ayangqani

Baiklah mati segenapnya padang
Jangan suatu orang tidak memandang
Daripada kita dibunuhnya orang
Tidak mau kakanda nan pulang
Apa gunanya pulangnya ke negeri
Karena tidak bunda nan sendiri
Harta dan benda jangan dicari
Palu dan nista sehari-hari
Asmara Dewa mendengar kata
Senanglah benar kepadanya cita
Sambi! menyapu airnya mata
Apakah kakanda makanannya kita
Lapamya beta tidaknya tekira-kira
Badan pun letih hilanglah bicara
Puteri mendengarkan kata saudara
Ketupat diberi dengan segera
Makanlah Ia ketupatnya suatu
Ba[ha]rulah segar badannya itu
Berjalanlah Ia darinya situ
Serta berat tidak bertentu
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Tujuh hari di dalam hutan
Tidaklah tentu lewat daratan
Semak semuanya bukan buatan
Rambu t dikait akar dan rotan
Letih lesu Puterinya Bangsawan
Rupanya tidak lagi berketahuan
Hatinya sangat pilu dan rawan
Belas melihat adinda nan tuan
As mara Dew a jangan dikata
Pucat kurus tulang pun nyata
La par dan dahaga letihnya anggota
Tidaknya tern pat hendak berkata
Puteri menangis merawan-rawan
Wahai ayahanda bundaku tawan
Lihatlah tuanku sebarang kelakuan
Patikkeduatidakketahuan
Ayahanda dan bunda marilah di sini (Him 19)
Pandanglah hal anakanda nan ini
Sakitnya tidak lagi tertahani
Daripada hidup baiklah pani
Lihatlah anakanda keduanya saudara
San gat menanggung siksa sengsara
Diam segenap hutan belantara
Lakunya seperti lutung dan kera
Selamanya patik tuanku tinggalkan
Siksanya tidak terperikan
Kepada saudara tuanku wakilkan
ltulah rupanya patik dibutakan
Selamanya patik tinggalkan ayah
Rumah dan tangga habis dijarah
Patik kedua hilanglah tuwah
Bunda pun di tudung dengan kawah
Daripada sangat untung cilaka
Sanak saudara bencinya belaka
Tidaklah mahu memandang muka
Selaku orang durhaka

52

BABH

Wahai bunda apanya untungmu
Segala orang memandangnya jemu
Segenap hutan duduk tersemu
Bundaku tidak akan bertemu
Menangislah Ia kedua saudara
Segenap hutan duduk sengsara
Lapar dan dahaga tidak terkira
Letih lesuh badan pun lara
Seperti kan tidak lagi terjalan
Lemahlah anggota rasanya malan
Merasanya lapar sudahnya sebulan
Air setitik tidak ditelan
Digagahi juga berjalan itu
Pemandangnya tidak lagi tertentu
Teruslah ke sebelahnya itu
Di tepi segara pantainya batu
Airnya tawar pasirnya merentang
Persinggahan orang pergi datang
Pantainya permai pula datang
Batu terhampar bagai direntang
Kayu ketapang kemuning dan sendak

Tahannya rata terlalunya elok
Sungainya jernih berteluk-teluk
Jika diminum terlalu sejuk
Puteri duduk di tepi sungai
Letih lesuh badannya lengai
Di atas batu duduk terjuntai
Daun ketapang lalu dicapai
Perbuatnya Iimas sepertinya tamba
Minum sedikit juga dicoba
Memandang sungai hatinya Ia
Terkenangkan kawan ternan dan sahaya
Dua bersaudara duduk di situ
Sambil bersandar di tepi batu
Segar sedikit badannya itu
Minum air ba(ha)rulah tentu
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Asmara Dewa baharulah suka
Lalu mengambil buah penaga
Buah kemuning diambil juga
Segarlah badan dengannya seketika
Lalu berkata Dewanya turun
Kakanda woi marilah kita ke sana
Ke hulu sungai sebelahnya sana
Kuilnya luas terlalu bina
Jikalau kakanda tidaknya ma[h]u
Biarlah adinda pergi dahulu
Hendak melihat sungai berhulu
Jika ada perahu yang lalu
Bermadah puteri usul yang sini
Rasanya takut tidak berani
Kakanda ta/ k/ ma[h)u tinggal di sini
Janganlah pergi adikku ini
Jikalau adinda suatunya peri
Manalah pula kakanda menca[ha)ri
Tinggalah kakanda seorang diri
Di dalam hutan rasanya ngeri
Bawalah kakanda pergi serta (Hlm 20)
Hid up mati samalah kita
Tuan seorang saudaranya beta
Bolehlah ternan kakanda berkata
Asmara Dewa mendengarkan sabda
Rasanya kasihan di dalamnya dada
Lalu berjalan bersamanya kakanda
Melihat hulu sungai yang sada
Beberapa melihat segalanya termasa
Qodrat Irodat Tuhan yang Esa
Melalui segala ulur yang bisa
Tidaklah takut kepadanya rasa
Puteri pun sangat pilu dan rawan
Melihat segala kayu-kayuan
Tambahan mendengarkan burung di a wan
Kesana kemari terbang sekawan
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Mendengarkan bunyi bayu bertalu
Mak(a]/i/nnya bertambah rasanya pilang payu
[H]arusnya dirasa dari hulu
Angin bertiup terlalu talu
Makinnya ke hulu bertambahnya elok
Pantainya tidak berteluk-teluk
Airnya jemih sepertinya luluk
Tenang linang tidak tertuluk
Asmara Dewa berjalan dahulu
Puteri di bawa berjalan ke hulu
Sepanjang jalan berhati pilu
Terkenangkan masanya raya dahulu
Seketika berjalan bunyinya menderu
Ia berhenti sangat kaliru

Amb/ r/uk menghempas seru menderu
Putri berhenti di pohon kayu ru
Asmara Dewa lalu memandang
Dilihatnya naga seekor terlentang
Matanya seperti damar sebatang
Cahayanya tidak dapat ditentang
Culanya tujuh kepalanya suatu
Besarnya bukan lagi suatu
Takutnya bukan lagi suatu
liendak lari menuju batu
Hendak pun adinda katakan kuda
Salah rupanya sangat berbeda
Mengapa pula demikiannya ada
Matanya besar sepertinya garuda
Puteri pun takut tidak terhingga
Wahai adinda diamlah juga
Kepada pikiran kakanda menyangka
Itulah gerangan bemamanya naga
Kakanda ingat dahulu zaman
Ayahanda kita berbuat zaman
Diperbuatnya kolam ternan berlamun
Dibuatnya naga demikiannya roman
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Marilah adinda kita nan lari
Kalau ditangkapnya kita nan kemari
Takutnya kakanda tidak terperi
Men tang rupanya terlalu ngeri
Asmara Dewa tersenyum lalu berkata
Sanga tlah mal u rasanya beta
Seteru sudah berta/ n/ tang mata
Memberi aib nama pun lata
Jikalau sudah janjinya disitu
Matinya kita sudahlah bertentu
Kita pun anak yatimnya piatu
Biarlah dimakan naganya itu
Hid up pun apa gunanya ini
Salah sengsara demikiannya ini
Jikalau sudah janji di situ
Biarlah hilang jiwa nan pani
Puteri pun tidak terkata-kata
Sangatlah benar kepada cita
Daripada hidup dengan bercinta
Baiklah mati di sini serta
Lalu berjalan dihampirinya
Kehadapan naga didapatkannya
Setelah naga mencium bahunya
Kepalanya mengangkat mengangakan mulumya
Naga melihat budak berdua (Him 21)
Lal u marah Ia nan jua
Berpapaslah Ia mangalurkan bahu
Seperti emas rna tanya kedua
Bertampiklah Ia seperti guruh
Bunyinya suara gemuruh
Air dilewat menjadi keruh
Daun kayu menjadi luruh
Ia berkata seraya memandang
Wahai budak darimana datang
Beraninya engkau ke sini nan datang
Segala ku telan ked uanya hilang
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Beribu tahun aku di sini
Tidak manusia datang ke mari
Selamanya hid up di ternpat dia ini
Hanyalah engkau sangatnya berani
Beberapa lamanya aku nan bertapa
Seorang manusia tidak berjumpa
Engkau ini anaknya siapa
Kehadapan aku berani menerpa
Dayang berkata suaranya lemah
Wahai datangku janganlah marah
Bukannya hamba datang menjarah
Serta tidak ketahuannya ara/h/
Adapun akan keduanya hamba
Anak orang hutan dari rimba
Da tang kemari bukan dicoba
Sahaja serta teraba-teraba
Jikalau sudah datang hendak makan
Di mana dapat hamba salahkan
Untungnya hamba ridhokan
Ke mana hendak hamba larikan
Biarlah hamba keduanya mati
Hidup pun tidak denganseperti
Yatim piatu sudahlah pasti
Suka dan ridholah dalam hati
Setelah naga mendengarkan kata
Kasihannya tidak menderita
Budak berdua datangnya melata
Lakunya seperti orang yang bercinta
Naga berkata sambil tertawa
Jangan takut cucuku kedua
Nenek sahaja diri bergurau ju[w]a
Masa kan nenek mengambil nyawa
Apa mulanya cucuku Ia ini
Makanya sampai ke tempat ini
K[h]abarkan kepada nenek di sini
Janganlah cucu tidak berani
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Dew a pun duduk bercitera
Asal mulanya di dalam penjara
Ia disalah oleh saudara
Setahun sudah di dalam penjara
Sekaliannya habis diciterakan
Suatu pun tidak dilindungkan
Terla1u belas sekali mendengarkan
Diambilnya kemala lalu diberikan
Ambilah tuan muda betari
Kern ala ini nenek memberi
Harganya itu tujuh buah negeri
Apa kehendak keluar sendiri
Jikalau orang seorang teraniya
Airny a sa pukan beri be rasa
Jika ditolong tuhan yang esa
Dengan segera bolehnya sentausa
Anak cucuku hendak berperang
Di dalam kemala keluarlah orang
Setelah s udah aku diberinya ini
Berjalanlah tuan dari sini
Janganlah lama dud uk di sini
Jin dan hantu banyak ke sini
Bejalanlah tuan selamat sempurna
Diambil menantu raja yang qana
Mencari raja barangnya di mana
Selesailah sengsara hilah pani
Hilanglah sudah malapetaka
Sekaliannya lepas daripada cilaka
Kemudiannya tuan mendapat suka (Him 22)
Kern bali kepada asalnya juga
Setelah sudah dewa mendengarkan kata
Terlalulah suka di dalamnya cita
Lalu bermohon keduanya serta
Menuju jalan di tanah yang rata
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Berjalanlah Ia kedua bersaudara
Mengiku t ke pantai di tepi segara
Siang dan malam tiada antara
Teruslah ke negeri bundanya negara
Setelah pagi-pagi hari
Sampai Ia ke (h]ujung negeri
Tertemulah rumah sebuah terdiri
Rumah kebayan orang yang bahari
Tersebutlah perkataan nenek Kebayan
Orang tua(h] terlalu kasihan
Miskin daripada orang yang sekalian
Rumah pun seperti sangkar bayan
Kebayan pun turun pergi berkarang
Berjalanlah seorangnya orang
Suatu raganya sebilah pedang
Siku runcing terlalunya garang
Kebayan berjalanke (h]ujung tanjung
Sambil mengambil siput tengkuyang
Asmara Dewa duduk berlindung
Di bawah pohon terumtum condong
Lalu bermadah tuan puteri
Orang mana datangnya ke mari
Hampiri kita sampai ke negeri
Makanya ada nenek yang bahari
Anjing pun datang berlari-lari
Mengejar turunnya berperi-peri
Terpandang kepada Dewa Bestari
Selaknya tidak lagi terperi
Anjing menyalak tidak terkira-kira
Terlalu nyaring bunyi suara
Lakunyagarangsangatgenrurra
Nenek tidak beraninya mara
Berkatalah kebayan seorang-orang
Anjing seperti mengapalah garang
Menyalak tidak melihat orang
Hanyalah seorang terlalu karang
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Ia berengut sambil memandang
Ke bawah pohon teruntum rindang
Kapada puteri lalu terpandang
Ia berjalan segeralah datang
Kebayan berkata dengan sukanya
Orang dan dayang darimana datang
Dewa mendengar nenek nan berkatanya
Tersenyumlah Ia serta dijawabnya
Ayo hai nenek kenallah hamba
Anak orang hutan dan rimba
Jikalau sudi nenek nan saba
Am bilah beta perbuat hamba
Jikalau nenek bersuka hati
Bolehlah hamba menumpang berhenti
Sebarang kerja hambalah ganti
Minta kasihan mesra di hati
Kebayan mendengar suka rasanya
Wahai cucuku apa salahnya
Terlebih suka nenek rasanya
Berhenti di sana tuan keduanya
Nenek Kebayan terlalu suka
Seperti mendapat intan berharga
Dibawanya pulang dengan seketika
Seperti mendapat ke dalam telaga
Keduanya itu dimandikannya
Seperti disikat diminyakkannya
Bercahayalah warna wajahnya
Putih kuning elok parasnya
Cahayanya terbit gilang gemilang
Cantik manis bukan kepalang
Parasnya yang rna/ n/ jlis sudah pulang
Seperti cahaya in tan cemerlang
Parasnya seperti anak-anakkan
Manisnya tidak terperikan
Nenek kebayan heran terpegan (Him 23)
Tiadalah tentu hendak dikenakan
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Dipeluknya pinggang diciumnya jari
Wahai cucuku muda bestari
Entah kan anak segala bidadari
Turon menjelma datang ke mari
Dibawanya nai.k kepada rumahnya
Diberinya makan mana k[h]adamya
Kasih dan sayang rasa hatinya
Dibuat seperti cucu sendiri
Dipeliharakan Kebayan sehari-hari
Kasih dan sayang tidak terperi
Selamanya ada tuan puteri
Rezekinya pun murahlah mamberi
lsi kebun pun semuanya jadi
Tiadalah kurang jagung dan padi

Apakah lagi ubi keladi
a yam dan itik sangat peridi
Bunga-bungaan jangan di.kata
Segala pohon kembanglah rata
Kebayan pun suka di dalam cita
Tuah cucuku sudahlah nyata
Tersebutlah kisah suatu perkataan
Sri Maharaja lndrasyah Jauhan
Terlalu besar tahta kerajaan
Makmur dan murah bersuka-sukaan
Baginda tu/ an/ ku nan dua bersaudara
Kerajaan di negeri Balanta Pura
Ba[ha]ru berdua mengadakan putera
Negeri pun sudah huru-hara
Itulah saudara baginda yang muda
Di Belanta Pura kerajaan baginda
Negeri pun sudah pesorak poranda
Dielahkan oleh burung garuda
Baginda pun mati lagi isteri
Serta segala istananya negeri
Tinggallah anak muda bestari
Diambil oleh raja yang bahari
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Diambil Raja Indera Negara
Anakanda baginda kedua bersaudara
Dengan sempurnanya baginda pelihara
Kasih dan sayang tidak terkira
Kasih seperti puteranya sendiri
Sebarang kehendak semuanya diberi
Kasihnya tidak lagi terperi
Tiada bercerai barang sehari
Dewa Syahdan nama yang tu(w]a[h]nya
Dew a Syahda nama yang mudanya
Sarna ma[n]jelis elok wajahnya
Baik paras rupa keduanya
Em pat bel as tahun umurnya ada
Canlik ma[n]jelis parasnya yang sahda
Terlalu kasih Duli Baginda
G mar dan sayang di dalamnya dada
Elok manis muda taruna
Sep rti kern bar warna laksana
Cantik manis terlalu bina
Rumaja put ra usul sempurna
Budi pek rti baik te rlalu
K pada aya handa takut dan malu
Tiada berani berkata lalu
Tidak tiada m ngangkat ulu
J\dapun put ra baginda itu
f Ianyalah p r mpuan juga suatu
Dua b las tahun umurnya ada
Laksana emas sapuluh mutu
Namanya Puteri Indera Puspa
Parasnya s p rti mas dit mpa
K il mol k warnanya sapa
Payah bandingnya k pada rupa
Tcrlalu kasih ayahanda bundanya
Karena s orang juga putcranya
Dip rbuatkan malighai dengan tanamannya
Lengkaplah d ngan inang pcngasuhnya
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Ada kepada suatunya hari
Berm a in ke taman tuan puteri
Oibawanya baginda permaisuri (Him 24)
Diiringkan dayang akas jauhari
Ramainya bermain bersuka-suka
Mandi di kolam puspa larga
Dayang dan siti gurau jenaka
Mengambil bunga berjenis tiga
Bermain segenap kolam jambangan
Mengambil bunga berkembang kembangan
Poksai dan kembang berlilingan
Seperti bidadari di dalam kayangan
Asyik bermain sehari-hari
Siti dan dayang berlari-lari
Lalu betitah permaisuri
Anakanda tuan segeralah Ike/ mari
Janganlah berjalan rata-rata
Kalau kan tuan beroleh lata
Naiklah tuan ke balai permata
Sudahlah kita bersuka cita
Puteri tersenyum seraya berkata
Nantilah seketika ayoi hai bunda
Patik mengambil bungaseganda
Iiendak dikarang memberi kakanda
Puteri berjalan ke jambangan rana
Mengambil kumtum seganda warna
llatinya suka terlalulah bina
Tiadalah tahu akan bencana
Di dahan bunga sekor ular
Tiada kelihatan Ia menjalar
Puteri melalai dahan berlingkar
Dipatuknya tangan Ialu gemet:ar
Puteri terkejut seraya berkata
Wahai ma/k/ inang matilah beta
Di patuk ular yang melata
Bisanya sam pai sendi anggota
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Terkejut segala dayang dan siti
Sangatlah takut rasanya hati
Tuan puteri segera dilihati
Rebah pingsan selaku mati
Gem pariah dayang berlari-lari
Ada yang mandu gendong tuan puteri
Dibawanya naik ke balairung sri
Tangis dan ratap tidak terperi
Permaisuri terkejut seraya berkata
Apakah mulanya anaknya beta
Tiada dengar kl hi a bar berita
Sekonyong-konyong beroleh lata
Berdatang sembah dayang perbangsa
Anakanda dipatuk ular yang bisa
Patik pun tidak pula periksa
Serta dilihat sudahlah binasa
Menangislah Raja Permaisuri itu
Melihatkan hal puterinya itu
Gem pariah bunyi ratap disitu
Riuh rendah tidak bertentu
PerI maisurI i pun susah bukan kepalang
Anakanda diangkat dibawa pulang
Segala tawar tidak berselang
Tidaklah juga bisanya hilang
Raja juga terlalu murkanya
!nang pengasuh dipalu belakangnya
Melihat anakanda demikian lakunya
Maka demikian apalah mulanya
Baginda menangis tidak terkira
Terlalu susah melihat putera
Sekalian d ukun di dalam negara
Dipanggil masuk dengannya segera
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Beberapa banyak tawar dan jampi
Bertambah panas seperti api
Sekaliannya obat semuanya papi
Laksana melontar semuanya siapi
Berpuluh-puluh dukun dica[ha]ri
Masing-masing obat memberi
Terlalulah susah dewa keduanya
Melihat hal saudaranya
Mencari dukun Ia sendirinya
Berpuluh tabib dibawanya
Usahkan senang bertambah bisa (lflm 25)
Sakitnya tidak lagi periksa
Sangatlah susah mahkota Dia
Melihat anakanda sudahlah binasa
Merataplah baginda lagi isteri
Bertitah kepada segala menteri
Palukan janang keliling negeri
Siapa yang cakap bawalah kemari
Barang siapa yang menyembuhkan
Maharaja Muda kujadikan
Dengan puteri aku kawinkan
lsi negeri aku serahkan
Demi mendengarkan titahnya baginda
Tunduk menyembah menteri berida
Memalu janang sambil bersabda
Kepada segala dukun yang sada
Siapa yang cakap menawar Puteri
Dijadikan baginda mahkota negeri
Dibuat menantu raja yang bahari
Diserahkan segala isinya negeri
Tiada siapa berani menyahutnya
Meskipun tabu akan tawamya
Sekalian orang berdiam dirinya
Tiada berani mengaku tahunya
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Sudah rata keliling negeri
Sem uanya orang berdiam diri
Pantaslah sudah ke sana ke mari
Lantas sampai ke [h]ujung negeri
Lalu berkata temannya seorang
Disini tiada tempatnya orang
Sebuah pondok juga eli pandang
Adakah tidak berisi orang
Lalu disahut oleh kawannya
Jikalau ada siapa kan tahunya
Lutung dan kera kalau menyahutnya
Cakap mengobat akan puterinya
Lalulah Ia berseru-seru
Janang dipalu menderu-deru
Wahai encik mana yang tahu
Jawablah janang sahaya nan kelu
Kepada masa orang berjanang
Asmara Dewa mandi berenang
Di dalam sungai airnya tenang
Naik ke pantai seraya memandang
Dilihatnya ada orang berlima
Memalu canang bersama-sama
Lalu bersabda Dewa Utama
Abang bercanang apakah nama
Apakah nama yang dihatangkan itu
K[h]abarkan juga supaya tentu
Telah didengar orang llima itu
Adalah orang menjawabnya itu
Lalu segera didapatkannya
Orang muda yang menjawabnya
Jikalau tahu tuan kiranya
Tulanglah tawarkan dengan segeranya
Asmara Dewa lalu berkata
Tahu pun belum boleh dikata
Karena penyakit belumlah beta
Berilah tahu kepadanya beta
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Lalu disahut orang kelima
Sakit puteri sudah [lab) lama
Dipatuk Ular Nila bernama
Tulanglah tawarkan puteri utama
Muda tersennyum seraya berkata
Takutlah betake dalamnya kota
Beta nan dagang yang hina lata
Hendak mengobatkan raja bertahta
Kembalilah dahulu wahai saudara
Janganlah lagi dipanjangkan bicara
Carilah obat dengan segera
Masa kan kurang di dalam negara
Orang itu sebagai mengajaknya
Perkataan yang manis dikatakannya
Serta dengan pujok cumbunya
Ke dalam kota hendak dibawanya
Lalu berkata Asmara Dewa (Him 26)
Tinggalah dahulu saudaraku kedua
Beta memberi ta/ h/ u orang tua
Jikalau diberinya pergilah jua
Lalu berjalan dew a yang syahda
Memberi ta/ h/ u kepada kakanda
Nenek Kebayan sertalah ada
Katanya beta dipanggil baginda
Pu teri menangis seraya berkata
Wahai adikku cahayanya mata
Janganlah tuan pergi serta
Jikalau orang menipunya kita
Apalah dibuatnya ke dalamnya negara
Meninggalkan kakanda seorang diri
Rasanya kakanda terlalu ngeri
Bencana banyak tidak terperi
Asmara Dewa seraya berkata
Tiada mengapa gerangan beta
Lepaskan beta ke dalamnya lu ta
Tiada mengapa gerangannya beta
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Adinda pergi tiada mengapa
Lamanya di sana tiada berapa
Sekedar baginda hendak berjum pa
Mengobatkan puteri Indera Puspa
Lalulah turun dengan segera
Mendapatkan muda lima setara
Marilah berjalan ayo[i] saudara
Kita meng/ h / adap Sri Batara
Berjalanlah Ia ke dalamnya negeri
Ke dalamnya kota raja yang bahari
Lalulah masuk ke balairung sri
Disembahkan kepada Perdana Menteri
Menteri pun masuk ke dalamnya istana
Meng/ h / adap baginda raja yang qana
Ditegur baginda dengan sempurna
Adakah dapat dukun yang sempuma
Baginda bertitah dengan airnya mata
Adakah dapat bagai dicita
Orang mengobatkan puterinya kita
Jikalau ada bawalah serta
Berdatang sembah Perdana menteri
Adalah patik bawa ke mari
Anak orang / di/ [h]ujung negeri
Ia[lah] akan cakap menawari
Baginda pun memandang Dewa As mara
Gemar dan kasih sertalah mesra
W ahai adikku marilah segera
Obatkan tuan punya saudara
Jika1au sembuh adinda ini
Tuan anakanda ayahanda salini
A yahanda raja kan tuan disini
Sampailah titah ayahanda ini
Asmara Dewa mendengarkan titah
Tersenyum manis serta menyembah
Patik nan hamba di bawah pelimbah
Sepatutnya sudah menjunjung titah

68

BABIJ

Dewa Persada segeralah datang
Disambutnya tangan seraya dipegang
Marilah tuan bersama-sama abang
Dibawanya duduk sama bertantang
Lalu bertitah Permaisuri
Anakanda ketiga segeralah kemari
Obatkan tuan adinda puteri
Pingsannya sudah tujuh hari
Tuan kasihankan apalah bunda
Segeralah tawari bisa adinda
JanganJah syak di daJamnya dada
TuanJah jadi pu/ k/ taranya ayahanda
Dewa Persada kedua saudara
Dipegangnya tangan Dewa Asmara
Dibawanya masuk dengan segera
Ke dalam kelambu tirai setara
Asmara Dewa lalulah duduk
Lakunya tertib kepalanya tunduk
Cantik manis terlalu elok
Sangatlah ma/ n/ jelis tiada bertolak
Diambilnya kemala di keluarkannya
Dibatilnya emas direndamkannya
Ditubuh puteri disiramkannya (Hlm 27)
Maharaja naga serta dicitanya
Setelah air sudah dirasa
Dengan seketika hilanglah bisa
Tubuh puteri pulang sentaosa
Sangatlah segar[a] badan dirasa
Ba[ha]rulah puteri sadarkan diri
Serta membuka mata sendiri
Terpandang kepada Muda Batari
Duduk beratur kanan dan kiri
Kepadanya Ia menoleh
Hendak berkata belumlah boleh
Katanya sakit ba(ha]rulah pulih
Sehingga air mata juga meleleh
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Segera disambut permai[nya]suri
Anakanda kedua menyendiri
Beberapa makanan yang diberi
Mana yang berkenan disuruh cari
Besarnya kasih Muda Bestari
Menulang ayahanda demikian peri
Baginda berangkat ke Balairung Sri
Diiringkan ketika muda jauhari
Hadhar meng/h/ adap keliling menteri
Bersuka-sukanya tidak terperi
Baginda bertitah manis suara
Seraya memandang Dewa Asmara
Dimana ternpat desa negara
Kepada ayahanda tuan bercitera
Dewa As mara mendengarkan titah
Tunduk tersenyum manis bertambah
Ampun tuanku Dull kholimpah
Tuanku bertanya patik persembah
Nama patik Yatim Nestapa
Hina selaginya dagang yang papa
Tiada menaruh ibu dan bapa
Segenap hutan badan terlipa
Tiadalah tentu bumi istana
Yatim Piatu bangsa pun hina
Negeri pun entah di mana-mana
Kepadanya orang tiada berkota
Tiadalah punya gunung dan desa
Di dalam hutan tempat termasa
Menyuruhkan kepada kijang dan rusa
Bersuluhkan bulan di angkasa
Patik nan orang seorang diri
Di bawa nasib seorang patik ke mari
Lalulah terjatuh ke [h]ujung negeri
Didapat Kebayan di hutan duri

70

BABll

Setelah baginda mendengarkan kata
Belas dan kasihan di dalam cita
Sekalian yang men/ d/ engar belas serta
Pikirnya bukan orang yang lata
Pikirlah baginda di dalam hatinya
Anak raja juga gerangan Dianya
Sahaja hendak melindungkan bangsanya
Sebab Ia meninggalkan negerinya
Tiada percaya rasa hatiku
Melihat sebarang tingkah dan laku
Laksana harimu menyembunyikan kuku
Bilakan ma[h]u Ia mengaku
Lalu bertitah kepada Menteri
Suruh himpunkan isi negeri

Palukan gong sri negeri
Supaya datang orang kemari
Setelah didengar menteri berida
Lalu menyembah kepadanya baginda
Lalu mengerjakan titah dan sabda
Berhimpunlah orang tua(h] dan muda
Ramailah datang isi negeri
Banyaknya tidak lagi terperi
Berapa banyak perdana Menteri
Penuh sesak di Balirung Sri
Setelah berhim pun isi negara
Baginda bertitah kepada Bendahara
Kakanda sekalian apa bicara
Beta nan hendak merajakan segera
Yatim Nestapa dijadikan raja (Him 28)
Biarlah kita memangku sahaja
Pulang kepadanya perintah dan ker[a ]ja
Supaya negeri biarlah dipuja
Sembah Bendahara benarlah tuanku
Sebarang titah patik mengaku
Kehendak tuanku sebarang berlaku
Sudahlah baik putera tuanku
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Seketika datanglah dayang sekawan
Disuruhlah Raja Perempuan
Membawa pakaian Muda Bangsawan
Kain dan baju takut berawan
Inilah pakaian bunda memberi
Buat basahan sehari-hari
Kepada muda usul bestari
Pakailah Tuan Muda Juhari
Tidak menyembah Yatim Nestapa
Bermohonlah patik dagang yang papa
Patik nan hina tidak serupa
Memakai pakaian sedemikian rupa
Bagida pun gemar melihat kelakuan
Seraya bertitah pakailah tuan
Janganlah malu anak bangsawan
Hajat bunda kepadamu tuan
Dew a Persada seraya berkata
Janganlah demikian Dewa Mahkota
Karena pemberian ibunya kita
Janganlah malu di dalamnya cita

Lalu dipatut Dewa Persada
Bersalur panjang kain berida
Berbaju telepok berkancing dada
Berbulang kesembah telepok perada
Berka rang emas tiga pangkat
Cicin in tan pudi berikat
Berikat pinggang panca bertekat
Keris bersarung uwan selimpat
Sudah memakai muda taruna
Cantil< manjelis terlalu bina
Baik parasnya usul sempuma
Putih kuning sedap taruna
Segala yang memandang heran segala
Menan tang paras muda terala
Seperti emas diikat kemala
Elok rna/ n/ jelis tidak bercela
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Dewa Persada kedua bersaudara
Gemar dan kasih tidak terkira
Dengan seketika kasih dan mesra
Seperti sendiri punya saudara
Dipegangnya tangan seraya bersabda
A yuh tuan bawanya kakanda
Baik parasnya usulnya sahda
Kasihnya abang akannya adinda
Muda tersenyum tandau malu-malu
Ada sedikit rasanya pilu
Terkenanngkan masa zaman dahulu
Siksa sengsara marasai palu
Baginda pun manggil serta bendahara
Dijadikan Raja Yatim Nestapa
Maharaja Muda di bandar negara
Sultan Alam )aila putera
Dipalulah nobat seruni napiri
Gong kerajaan sri negeri
Sekalian orang semua berdiri
Berkata d/ a/ ulat Raja Bestari
Kecil besar tua dan muda
Sekalian menyembah Duii baginda
Mengatakan d/ a/ ulat Sultan Muda
Selamat sempuma kerajaan yang ada
Ada pun akan muda yang pu(k]ta
Telalu pilu di dalam cita
Terkenangkan ayahanda Duli Mahkota
Tunduk bercucur airnya mata
Sambi! menyembah muda yang pu(k)ta
Ampun tuanku Raja Mahkota
Mohonlah patik di atas tahta
Karena patik dagang yang lata
Tnlah dan papa pati.k nan karang (lDm 29)
Ta/k/ patutdisembahorang
Tiadalah lama pati.k dipandang
Mali ditimpa[h] nobatdan gendang
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Lagi pun bukan asal sendiri
Ibu dan bapa turus negeri
Sekonyong-konyong sampai kemari
Patik dirajakan di dalam negeri
Baginda tesenyum seraya bertitah
Kehendak ayahanda jangan dibantah
Karena ayahanda bemiatlah sudah
Barang siapa memberi faedah
Siapa mengobatkan putera ayahanda
Hendak dijadikan Maharaja Muda
Karena Raja berkata sudah tentu
Tiada mangkirkan janjinya itu
Meski binatang sudah tertentu
Niat ayahanda sudahlah begitu
Ayahanda hendak mengawinkan tuan
Dengan anakanda puteri bangsawan
Mau ta/ k/ mau kiranya tuan
Supaya kehendak ayahanda ketahuan
Maharaja Muda seraya menyembah
Wajahnya muram sangat berubah
Ampun tuanku Dulikholifah
Mohonkan ampun yang a mat limpah
Karunia tuanku telah diterima
Serta ram but bulu dan ruma
Mohonlah bertunggu tiada lama
Nantilah lagi tiga pumama
Ti tah baginda baiklah tuan
Asalkan ma[h)u anaku tuan
Janganlah kembali anak bangsawan
Inilah negeri perintahkan tuan
Maharaja Muda lalu berkata
Mohonlah dahulu patik nan serta
Nenek patik kalau bercinta
Ta/k/ dapat k[h)abamya dengan berita
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Patik pohonkan ke bawah Duli
Jikalau malam patik kemari
Jikalau siang patik pun kholi
Had[h]ir meng/ h/ adap ke bawah duli
Dewa Persada lalu bersabda
Lain pula bicara adinda
Demikian adat Maharaja Muda
Balainya penuh rajanya tiada
Apa dibuat di [h]ujung negeri
Hendak meninggalkan negeri sendiri
Kebayan itu ambil kemari
Kampung halaman boleh diberi
Maharaja Muda mendengarkan sabda
Dew a Persada bergurau senda
Mohonlah dahulu patik kakanda
Lepaskan dahulu kehendak adinda
Patik bertunggu seketika juga
Jikalau malam patik bermohon juga
Karena hendak bersuka-suka
Lepas ini ke sini juga
Jikalau siang patik kemari
Jikalau malam pulang sendiri
Demikian diadatkan sehari-hari
Bermohonlah patik ke [h]ujung negeri
Dewa Persada kedua bersaudara
Mengerahkan segala sabda batara
Seratus orang rakyat tentara
Kuda kenaikan dibawalah segera
Sudah berhimpun orang sekalian
Kuda pun lengkap dengan pakaian
Ketiganya muda sama berjalan
Hendak menghantar Raja Handalan
Ketiganya sama naik kuda
Berpayung kertas ditulis perada
Diiringkan orang yang muda-muda
Sepanjang jalan gurau dan senda
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Seketika berjalan Raja Betari
Lalnlah sampai ke [h]ujung negeri
Kebayan di tanah sedang berdiri (IDm 30)
Niatnya hendak pergi mencari
Dilihatnya banyak orang yang datang
Kebayan pun lari tunggang Ianggang
Naik ke rumah terlanjang-Ianjang
Tangisnya bukan lagi kepalang
Ia berseru Tuan Puteri
Wahai cucuku marilah lari
Banyaknya orang datang kemari
Takut rasanya tidak terperi
Puteri terkejut tidak terkira
Bersembunyilah Ia terasa-asa
Lalulah naik ke atas para-para
Di dalam bakul bersembunyi segera

Nenek Kebayan berkunci pintu
Duduklah Ia diam termatu
Takutnya bukan lagi suatu
Sangat gemetar tubuhnya itu
Adapun akan Asmara Dewa
Melihat nenek Kebayan yang tua
Sangatlah hendak melarikan nyawa
Sukanya sangat tertawa-tawa
Ketiganya sama tertawa suka
Berserukan pintu minta buka
Wahai nenekku marilah juga
Cucu nan datang tiada disangka
Inilah beta Yatim Nestapa
Bu.kalah pintu tiada mengapa
Beta nan sudah bersalin rupa
Karena datang dari bertapa
Nenek kebayan mendengarkan suara
Nyatalah cucunya Dewa Asmara
Lalu berangkat dengan segera
Serta suka tidak terkira
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Serta sudah terbuka pintu
Ketiganya sama masuk ke situ
Dipeluk Kebayan cucunya itu
Sukanya bukan lagi suatu
Wahai tuanku buahnya ha ti
Nenek sangka kan cucuku mati
Sehari-hari nenek menanti
Niatnya nenek hendak mendapati
Muda tersenyum seraya berkata
Nenek jangan sangat bercinta
Sudalah selamat gerangan beta
Sembuhlah Puteri putera mahkota
Nenek Kebayan men/ d / engarkan katanya
Anak rajakah lalu dilihatnya
Karena lama sudah dikenalnya
Tunduk menyembah dengan segeranya
Apa dibuat tuanku kedua
Berangkat ke teratak pejal yang tua
Sila/h/kan semayam utama jiwa
Lalu tersenyum Raja yang kedua
Kebayan pun lalu mengangkat puwan
Dipersembahkan kepada Muda Bangsawan
Dewa Persada raja dermawan
Lakunya tidak malu-maluan
Santap sirih seraya berkata
Nenek nan jangan sangat bercinta
Cucunya nenek sudah tahta
Dijadikan raja ayahanda beta
Lalu diciterakan segala halnya
Mengobatkan putera saudaranya
Kebayan pun sangat suka citanya
Cucuku tuan sangat tuahnya
Berjalan tidak berapa kali
Sekedar dijawab ba[ha]ru sekali
Sudah menjadi raja terjali
Sekalian orang menjunjung Dull
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Dew a Syahdan tertawa suka
Mendengar kebayan berbika-bika
Rupanya itu terlalulah suka (Him 31)
Berseri-seri pandang m uka
Dud ukiah Ia berkata-kata
Rasanya salah di dalam cita
Dewa Persada memandang rata
Selaku-laku hendak bercinta
Dilihatnya ada kain tersampai
Baju kesembah bekas dipakai
Serbuk baunya bunga rampai
Seperti perempuan yang memakai
Lalu berpikir di dalam hatinya
Ada perempuan siapa tahunya
Entahkan isteri entahkan saudara
Maka kulihat demikian adanya
Hendak tuan dikata isteri adinda
Karena Ia terlalulah muda
Turun wangsa dipandang ada
Rupanya budak belah berida
Jikalau seperti saudaranya
Alangkah elok gerangan parasnya
Selangkan laki-laki demikian adanya
Entahkan bagaimana gerangan rupanya
Tetapi baik aku nantikan
Tatkala sunyi aku lihatkan
Jikalau tentu aku pohonkan
Masa kan tidak aku diberikan
Lalu mengeluh seorang dirinya
Sangat berahi hendak melihatnya
Kepada kebayan Ia bertanya
Nenek di sini berapa orangnya
Tatkala adinda pergi di kota
Dengan siapa dilawan berkata
Ada siapa tern pat berserta
Tidakah takut di dalam cita
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Nenek Kebayan suka tertawa
Wahai tuanku utama jiwa
Hanyalah patik pacal yang tu[w]a
Dengan adinda jadi berdua
Dewa Persada tiada percaya
Sahaja hendak menyembunyi rahasia
Banyaklah tempa/ t I alamat Dia
Bilik bedinding sudahlah sedia
Dilihatnya pula bunga berkarang
Had(h]ir terletak di dalam dulang
Eloknya bukan ilalang kepalang
Bunga berkubah berselang-selang
Lalu berkata Dewa Persada
Siapa mengarang bunga adinda
Terlalu berkenan kepadanya dada
Tuan berikan kepada kakanda
Maharaja Muda mendengarkan kata
Tersenyum manis muda yang pu/ k/ ta
Inilah gerangan neneknya beta
Ambilah kakanda keduanya serta
Segera diambil muda bangsawan
Hatinya tidak Iagi berketahuan
Sangathatinyasudahcemburunya
Nyatalah perbuatan orang perempuan
Dewa Syahdan lalulah bersabda
Marilah pulang wahai adinda
Sudahlah itu bergurau senda
Sekarang dicari oleh ayahanda
Tinggalah tuan raja bestari
Abang mohon pulang ke negeri
Esoklah abang datang kemari
Mengambil adinda tuan kemari
Dewa Persada hatinya walang
Seperti tidak terjalan pulang
Hatinya bimbang bukannya kepalang
Hendak melihat wajah gemilang
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Lalu berkata Dewa Persada
Tinggalah anak menteri yang muda
Menunggu adinda Maharaja Muda
Sekarang dimurkai oleh ayahanda
Maharaja muda berkata pula[k)
Sudahlah pulang orang segala
Masa kan beta beroleh cela (Him 32)
Esok hari datang semula
Setelah sudah berkata-kata
Anak raja kedua pulanglah serta
Diiringkan orang sekaliannya rata
Lalulah sampai ke dalam kota
Adapun akan Maharaja Muda
Sudah kembali Dew a Persada
Lalu berserukan kakanda
Keluarlah kakanda orang tiada
Turunlah puteri dari atas para
Lalulah turun mendapatkan adinda
Sambil berkata perlahan suara
Arlinda nan jangan berbuat cidera
Daripad a pagi kakanda menanti
Sampailah petang ba[h]arulah didapati
Terlalu sesal rasanya hati
Kakanda sangkakan adinda mati
Janganlah pergi lagi ad inda
Tinggal disini takutlah kakanda
Duduk di hutan demikian ada
Hantu dan setan kalau mengaku
Siapa memberi adinda ini
Dapat pakaian yang begini
Janganlah tuan sangat be rani
Kalau dibunuh raja yang qanai
Jangan bersahabat dengannya orang
Karena kita bangsa yang kurang
Jikalau dibuatnya sebarang-barang
Siapa dapat boleh melarang
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Sekian lagi saudaranya kita
Lagi kan boleh mendapat lata
Orang yang lain jangan dikata
Karena tidak mengenal rata
Tersenyum manis Maharaja Muda
Mendengarkan kata paduka kakanda
Benarlah sangat seperti sabda
Tetapi kalau baiknya ada
I<ita nan tidak disuka saudara
Cobalah orang lain memelihara
Jikalau baik kepada kira-kira
Gemalah beta eli dalam negara
Kebayan berkata dengan segera
Segala halnya semua dicitera
Cucuku menjadi raja negara
Diambil menantu Sri Batara
Ba[h]arulah suka Tuan Puteri
Saudaranya menjadi raja betari
Ia bermuda wajah berseri
Baik-baiklah tuan mambawa diri
Seketika duduk berkata-kata
Jauh malam sudahlah nyata
Lalulah tidur ketikanya serta
Serta siang bangunlah rata
Tersebutlah perkataan Dewa Persada
Ia beradu dengan kakanda
Lalu bermimpi muda yang sahda
Melihat bulan jatuh ke dada
Cahayanya limpah di dalam istana
Lalu disambut muda taruna
Seketika bermimpi sianglah hari
Tiada pernah sehari-hari
Lalulah bangun Dewa Bestari
Wajahnya muram manis berseri
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Lalulah bangun Dewa Bangsawan
Wajahnya muram kepilu-piluan
Berkata kepada kakanda nan tuan
Beta bermipi akan bulan di a wan
Apalah gerangan arti takbirnya
Bulan nan jatuh sendirinya
Dew a Syahdan segera menyahutnya
Mimpi baginda sangat indahnya
Ada pun kata orang yang bahari
Mimpi nan baik tidak terperi
Alamat tuan beroleh isteri
Baik parasnya suka dicari
Suka tertawa Dewa Persada (Him 33)
Mendengarkan kata paduka kakanda
Siapakah ma[h)u akan adinda
Di negeri ini tentulah tiada
Sila/h/kan kakanda kita nan pergi
Sementara pagi lagi nan hari
Adinda nan tidak menanti lagi
Biarlah adinda dahulu pergi
Biarlah dahulu perginya beta
Silamat Silaba pergi serta
Su pay a jangan kelihatan nyata
Kepada adinda raja yang pu/ k/ ta
Ada pun anak menteri sekalian
Biarlah Ia datang kemudian
Hendak melihat segala kelakuan
Raja Muda di rumah Kebayan
Tersenyum manis Dew a Sahdan
Tahu kan sernua dikermang hadan
Hendak mencari sama sepadan
Parasnya yang rna[n ]jells bagai didandan
Dew a Persada berjalanlah segera
Diiringkan q ana d ua setara
Silamat Silaba hamba yang cura
Sam a menuru t sebarang bicara
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Setelah sampai muda bestari
Di rumah pun tabulah menaruh diri
Dekat perigi sebelah kiri
Hendak menantikan sebarang peri
Adapun akan Maharaja Muda
Bangun beradu dengan kakanda
Lalu bermadah puteri yang sahda
Marilah mandi wahai adinda
Lalu bersama turon berjalan
Masuk ke kebun bunga-bungaan
Diiringkan oleh nenek Kebayan
Serta adinda Raja Handalan
Lalulah mandi Raja Bangsawan
Sudah mandi bersalin pakaian

Bermudah kepada nenek Kebayan
Janganlah lingah dengan gurauan
Baiklah mandi dengan segera
Bawa kern bali kakak saudara
Sekarang datang orang negara
Dititahkan oleh Sri Batara
Puteri mendengarkan sabda adinda
Terlalu takut di dalamnya dada
Lalulah mandi puteri yang sahda
Nenek Kebayan sertalah ada
Sudah mandi Puteri Utama
Lalu memakai adinda bersama
Berbaju kesamba warna delima
Wajahnya seperti bulan pumama
Berkain sutera curap lebah
Bercocok sanggul terlalu indah
Bersunting bunga cempaka berkubah
Wajah berserimanis bertambah
Bersubang in tan kunang-kunang sekebun
Janjinya dijari permata embun
Memakai pula selendang karun
Cantik ma[n]jelis wamanya santun
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Adapun akan Dewa Bangsawan
Darma pun tabuh tiga sekawan
Demi terpandang Puteri Bangsawan
Hatinya berdebar tiada ketahuan
[K]/L/ aila berahi tidak terperi
Tidaklah Ia sadarkan diri
Mengelu mengucap muda jauhari
Seperti memandang anak bidadari
Berkatalah Ia di dalam hatinya
Nyatalah ini saudaranya
Rupa pun sama juga keduanya
Anak siapa gerangan dianya
Ayoh adinda bangsawan ke sini
Tuanlah bila kakanda mati
Jikalau tiada dayang dilihati
Tiadalah a bang mendapat pati
Maharaja Muda sampai hatinya (Him 34)
Sangat disembunyikan saudaranya
Di rumah Kebayan ditaruhnya
Tiadalah mau dinyatakannya
Di dalam hatinya sangat bercinta
Melihatkan paras bagai dipu/ k/ ta
Puteripun kembali Kebayannya serta
Sebagai dihantar dengannya mata
Setelah Pu teri balik ke rumah
Dewa Persada hatinya gundah
Tulang dan sendi rasanya lemah
Karena tulang perasa yang indah
Seketika Ia lagi berdiri
Datanglah segala anak menteri
Membawakan kuda raja bestari
Meramainya tidak lagi terperi
Setelah bertemu Dew a Persada
Lalulah Ia naik kuda
Berjalan mendapatkan Maharaja Muda
Diiringkan anak menteri yang muda-muda

84

BABII

Setelah sampai ke rumah Kebayan
Lalu berhenti orang sekaliannya
Dewa Persada datang kemudian
Lakunyasangatkepilu-piluan
Setelah dilihat Maharaja Muda
Sudalah datang Dewa Persada
Segeralah berdiri seraya bersabda
Sila/ h/ kan naik apalah kakanda
Berbuat susah kakanda kemari
Teratak nan buruk tidak terperi
Jikalau sudi raja bertari
Bawalah naik segala menteri
Dewa tertawa seraya berkata
Rindunya kakanda akan mahkota

Tiadalah lupa di dalam cita
Ingat di hati terpandang di mata
Di dalam hati tiadalah lupa
Akan tuan wajah yang sapa
Kota nan jauh tiada berapa
Asalkan sudi tuan menyapa
Lalu tersenyum muda jauhari
Di muka pintu sa rna berdiri
Keduanya sama berpimpin jari
Lalulah duduk di/h/ adap menteri
Maharaja muda menyurungkan puwan
Santaplah sirih kakanda nan tuan
Mengapakah kakanda kepilu-piluan
Laksana bulan disaput awan
Dipandang muram wajahnya kakanda
Apakah masqul di dalamnya dada
Tersenyum manis Dewa Persada
Mendengarkan madah maharaja muda
Ia bermadah manis suara
Sambil mengerling entas para
Daripada gundah berhati lara
Sebab tiada bertemu saudara
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Selamanya sudah bersatu adinda
Kasih dan sayang rasanya kakanda
Tiadalah lupa di dalamnya dada
Teringatkan wajah Maharaja Muda
Tertawalah Silamat dengan Silaba
Bagul serta sebagai diraba
Datang kemari ba[ha)ru dicoba
Sudalahlah ditegurkan hantu rimba
Kepada Kebayan Silama/ t/ nya berkata
W ahai datuk mengapakah beta
Sangatlah lemah sendi anggota
Terkena hantu diper dia kan buta
Dari rum pun tebu hamba berhenti
Datanglah sakit bisa hati
Baiklah segera datuk obati
Jikalau lambat hampirkan mati
Inilah hamba tiada berani
Hendak berjalan di ternpat ini
Banyak hantu /a/ ku nan di sini
Ditegurnya sakit begini
Jikalau obat tiada diberi (Him 35)
Hampirkan ta/ k/ dapat hamba kembali
Pilu kepala tidak terperi
Terlebih daripada disengat pari
Nenek Kebayan menjawab kata
Silamat nan pandai berbuat dusta
Em pat puluh tahun aku di sini serta
Seekor hantu haram ta/k/ nya nyata
Silamat Silaba pandai melain
Sekalian perkatanya dengan sindiran
Silamat mendengarkan kata Kebayan
Riuh tertawa orang sekalian
Dew a Persada mendengar katanya
Tahu kan selamat menyindir dirinya
Tunduk tersenyum dengan suramnya
Pura-pura tidak didengarnya
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Matanya itu sebagai pencuri
Mata mengerling kesana kemari
Hendak meliha t rajanya Pu teri
Tiada kelihatan lengan dan jari
Ia mengeluh seraya bersabda
Wahai adinda Maharaja Muda
Abang dititahkan oleh ayahanda
Menyuruh menyambut tuan adinda
Emas mirah ratanya tempuan
Sila/ h/ kan apa jiwaku tuan
Hari nan sudah tinggi mengawan
Jiwaku jangan berhati he[i]wan
Maharaja Muda lalu berkata
Sila/h/ kan kakanda Duli Mahkota
Hari nan tinggi tentulah nyata
Lamalah baginda menanti kita
Keduanya raja segera berdiri
Bermaohon kepada nenek yang bahari
Lalulah sama berpimpin jari
Keduanya elok manis berseri
Sungguh berjalannya Dewa Persada
Sedikit ta/ k/ lupa di dalam dada
Terkenangkan paras puteri yang sahda
Sekali dipandang sudah tiada
Lalu bermohon di dalam hati
Tinggallah tuan buahnya hati
Harapnya abang sudahlah pasti
Minta diperhamba kepada gusti
Arya Ningsun tinggallah tuan
A bang seorang berhati rawan
Tiadakah belas usul derma wan
Melihatkan a bang demikian kelakuan
Apa ta/ k/ lagi kakanda nan hina
Menaruh dendam terlalu bina
Minta diperhamba kepada mengerna
Kalaunya suka muda taruna
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Sambil bermadah dari ja berseri
Tingggallah nenek seorang diri
Esoklah pula kakanda kemari
N enekku jangan dan ngeri
Nenek Kebayan lalu tertawa
Sila/h/kan tuanku utama jiwa
Janganlah dibimbangkan pajal yang tua
Tinggal seorang berani juwa
Lalu berjalan kedua-dua jauhari
Diiringkan segala anak menteri
Serta sampai ke dalam negeri
N aik ke balai raja bestari
Dew a Syahdan seraya berdiri
Disambutnya tangan dipimpin jari
Duduk di atas hamparan sari
Menyembah kepada sultan yang bahari
Segera ditegur Duli Mahkota
Disurungkan puwan tatah permata
Dengan manisnya baginda berkata
Santaplah sirih ketiganya serta
Maharaja Muda tunduk menyembah
Sambil menyambut puwan bertatah
Elok ma[n]jelis parasnya indah
Baginda memandang kasih bertambah
Rasanya baginda terlalu suka (Him 36)
Melihatkan paras anakanda ketiga
Parasnya ma[n]jelis tidak terhingga
Seperti inangnya dengan tiga/ matiga
Lalu bertitah pula[k]nya baginda
Wahai anakku Maharaja Muda
Janganlah kembali usul yang sahda
Beradu di sini apalah anakanda
Karena anakanda ayahanda rajakan
Sebab ayahanda hendak gantikan
Negeri ini tuan perintahkan
Janganlah pula tuan tinggalkan
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Apa dibuat di[h]ujung negeri
Duduk di hutan seorang diri
Janganlah bimbang muda jauhari
Kebayan itu ambil kemari
Karena tuan ayahanda pegangkan
Hendak segera ayahanda kawinkan
Apalah lagi tuan nantikan
Bicara yang sempurna baik segerakan
Kerja pun tidak berbanyak peri
Sekedar bekerja empat puluh hari
Mengambil Selamat anakanda pu teri
Supaya kekal lagi isteri
Setelah didengar muda yang pu/ k/ ta
Terlalu gundah di dalamnya cita
Terkenangkan kakanda tiada berserta
Malu rasanya hendak berkata
Berdatang sembah muda mengendara
Halus manis bunyi suara
Ampun tuanku Sri Batara
Manalah perintah mahkota indera
Benang putih patik diupamakan
Sebarang perintah tuanku warnakan
Dimana dapat patik salahkan
Sebarang perintah Dull ta/k/ lupakan
Baginda pun suka bukan kepalang
Mendengarkan muda terbilang
Bertitah kepada segala hulu balang
Mulai pekerjaan sekarang petang
Tunduk menyembah Perdana Menteri
Lalulah turun berperi-peri
Mengerjakan titah raja yang bahari
Segala permainnya suruh jari
Berhimpun isi segala isi negera
Penuh sesak pekan pasar[a]
Dengan permainnya berbagai perkara
Permainnya tidak lagi terkira
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Joget dan tandak topeng wayang
Disuruh bermain malam dan siang
Dipasangkan lunong genta bergoyang
Tanju dan kendil seperti ben tang
Makan dan minum bersuka-sukaan
Berhimpunlah menteri orang sekalian
Berjenis-jenis macam permainan
Ramainya tidak lagi terperikan
Judi dan sabung jangan dikata
Bermainlah manusia sekaliananya rata
Banyaknya tidak menderita
Penuh dan sesak di luar kota
Maharaja Muda indera bangsawan
Diberi tempat dengan peraduan

Beberapa diberi sahaya perempuan
Di balikmu jangan tulus berawan
Di dalam istana pun demikian juga
Permaisuri bermain berjaga-jaga
Banyak permainan tidak terhinggga
Siang dan malam bersuka-suka
Adapun akan Dewa Persada
Menaruh gundah di dalam dada
Makin belama kerjanya ayahanda
Makin sangat pilu mengoda
Cinta birahi bagaikan mati
Siang dan malam juga dinanti
Belum dapat belum berhenti-henti
Duduk bercinta seperti /a/ kan mati
Beberapa pula dengan permainan (Him 37)
Tiada juga yang diperkenan
Rumah Kebayan juga di angan-angan
Dengan puteri hendak berpandang
Dewa Syahdan lalu berkata
Berbalik heran hatinya beta
Melihatkan laku adik mahkota
Seperti orang menaruh cinta
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Apa juga tuan cintakan
Kepada abang tuan k[h]abarkan
Barang siapa tuan kehendakkan
Kepada ayahanda kita pohonkan
Adakah adinda berhati ngeri[n]
Sebab adinda bersuami lain
Kepada adinda jikalau ingin
Biarlah kakanda bercarik kain
Semen tara orang ba[ha]ru kerja
Marilah kita ambil sa[ha]ja
Janganlah masqul usul yang manja
Kakanda menurut sebarang kerja
Demi didengar Dew a Persada
Akan kata paduka kakanda
Ia tersenyum seraya bersabda
Tiada berpi/ n/ ta di dalam cita dada
Kepada pikir beta sendiri
Tiadalah mau demikiannya peri
Adapun adinda Tuan Puteri
Rasanya seperti saudaranya sendiri
lnilah saudaranya sa[ha)ya sebunda
Titah yang salah sedikit tiada
Tambahan adinda Maharaja Muda
Sehabis kasih di dalam dada
Jikalau kakanda menurut bicara
Bolehlah adinda bercitera
Maharaja Muda pun saudara
Di rumah Kebayan di atas para
Dewa Syahdan lalu berkata
Wahai adinda Sri Mahkota
Siapa berkenan kepada mata
Sebarang bicara kakanda pun serta
Dewa Persada suka hatinya
Mendengarkan kata saudaranya
Berkata dengan halus suaranya
Baiklah kakanda jikalau rnenurutnya
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Tinggallah dahulu kiranya kakanda
Peliharakan adinda Maharaja Muda
Jika bertanyakan adinda
Kakanda katakan adinda tiada
Kakanda katakan adinda sakit
Pergi berobat di tengah bukit
Jika ada senang sedikit
Turunlah Ia di atas bukit
Lalu bermadah Dewa Syahdan
Pergilah tuan usul syahdan
Janganlah lengah di bukit Bandan
Sunyilah kelak halaman medan
Dewa Syahda suka rasanya
Lalulah memakai selengkapnya

Di dalam kelambu seorang dirinya
Seorang pun tiada yang melihatnya
Sudah memakai muda bangsawan
Mengambil pedang hulu berawan
Bersarung emas kilau-kilauan
Dibawanya keluar dari peraduan
Kepada Silamat Ia berkata
Keduanya diri marilah kita
Bawa kemari keduanya beta
Dengan pelannya cemeti bergenta
Silamat pun segera membawa kuda
Lalulah naik Dewa Persada
Silamat membawa payung perada
Silamat menjadi gembala kuda
Lalu berjalan terlalu pantas
Lakunya seperti kilat yang tangkas
Sebelah pantai jalan yang di lantas
Ke rumah Kebayan tujuannya lantas
Tersebutlah kisah Muda
.. Sultan (Him 38)
Masanya ingat akan sandaran
Kemala naga segera dikeluarkan
Dicitanya naga yang kesaktian
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Keluar pahlawan dua belas orang
Maharaja dihadapan karang
Wajahnya tidak kelihatan terang
· Raja muda melihat seorang
Titah baginda apa wahai saudaraku
Di rumah Kebayan seorang kakakku
Saudara hamba tolonglah tunggu
Jangan diberi sebarang laku
Jikalau ada orang kemari datang
Di tengah jalan kamu mengampung
Jangan sekali diberi datang
Masanya pagi atau kah petang
Sekarang aku berjalan ke kota
Saudaraku di rumah peliharanya I a j kan rata
Jangan orang memberi lata
Hendak memberi malunya kita
Jikalau orang datang kemari
Rumah nan jangan disuruh hampiri
Berilah nasihat engkau ajari
Suruhlah Ia balik ke negeri
Rupamu jangan diberi nyata
Biarlah suara juga yang nyata
Jangan kelihatan kepada mata
Supaya terlindung ilmunya kita
Tahankan sungguh olehmu sekalian
N aik ke rumah jangan diberikan
Jikalau Ia sangat bantahan
Ke dalam kota engkau hantarkan
Setelah baginda berpesan kata
Berjalanlah kedua duli mahkota
Lalulah sam pai ke dalam kota
Mengada p baginda keduanya serta
Tersenyum man is sultan yang bahari
Anakanda kedua dekat kemari
Mengapakah datang tinggi hari
Adakah masqul mahkota negeri
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Raja Muda menyambut sepuluh jari
Ampun tuanku raja yang bahari
Berkata daulat tuanku bestari
Sua tu pun tidak bisa dan ngeri
Tersebutlah kisah orang kemala
Dibelakang orang berjalan segala
Berjagal Ia beringat pula
Pi/ n/ tanya tidak memberi cela
Tidak beberapa antaranya
Orang bertiga kemari di tengahnya
Dengan pantas rupa jalannya
Betul kemari ru pa tujunya
Dilihatnya seorang raja yang datang
Orang kemala jalan di ham pang
Di jalan betul hikmat melintang
Kiri dan kanan rasanya dipegang
Orang kemala lalu berkata
Aduh tuanku raja yang pu/k/ ta
Hamba pinta kepada Sri Mahkota
Dengan sebenarnya tuanku berkata
Hendak kemana Dull tuanku
Maka berjalan demiki/ an/ nya laku
Kemana pi/ n/ ta Dull tuanku
Di sini banyak setan dan hantu
Dew a Persada menyahut kata
Siapa ini yang berkata-kata
Mengapa tidak kelihatan mata
Suaramu juga kedengaran nyata
Aku nan hendak berjalan lainnya
Singga/ h/ di rumah Kebayan di sana
Jangan perduli engkau di sana
Kepadaku tidak betapa bina
Kemala tertawa berkata-kata
Aduh tuanku raja yang pu/ k/ ta
Hamba pinta kepadanya mahkota
Janganlah berjalan ke rumah yang lata
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Pergi ke pondok tiada berguna (Him 39)
Karena tern pat orang yang hina
Tidak faedah pergi ke sana
Karena tuanku raja yang qhana
Dewa Persada mendengarkan kata
Sangatlah heran di dalam cita
Sebab mulutnya juga berkata
Rupanya tidak dipandang nyata
Berkata pula dewa yang pu/ k/ ta
Wahai saudaraku mengapa tak nyata
Dilihatkan rupamu kepada beta
Supaya boleh dipandang mata
Orang kemala katanya demikian
Sudah adatnya patik sekalian
Diberi Tuhan ilmu sekalian
Wajah ta/ k/ dapat kelihatan
Silakan tuanku balik ke negeri
Tiada berguna datang kemari
Jikalau dapat suatunya peri
Payah mencari sultan yang bahari
Rasanya tubuh sekalinya dipegangkan
Tiadalah dapat hendak melepaskan
Beberapa tipu di dayakan
Sema[ng]kinnya terik dirasakan
Tuanku dengarkan bicaranya hamba
Tiada faedah mara dijumpa
Kebajikan juga baik disaba
Senang sentausa beroleh laba
Dewa Persada mendengarkan kata
Hutan dan rimba seperti minta
Sangatlah heran di dalam cita
Sediki t tidak dipandang rna ta
Dewa Persada tidaklah terkira
Habislah tipu dengan bicara
Sebuluh-buluhnya hendak bermara
Ke rumah kabayan hendaklah segera
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Orang kemala berkata lagi
W ahai tuanku emas terpuji
Jikalau dapat nama yang kebaji
Sesal pun tidak berguna lagi
Ada pun tuanku emas kencana
Janganlah berlindung merencana
Kepada patik k[h]abarkan sempurna
Apalah hajat tuanku ke sana
Sekalinya jangan tuanku lindungkan
Dengan segeranya tuanku k[h]abarkan
Jikalau ada dimudah-mudahkan
Dapatlah juga patik pikirkan
Dewa persada menjawab segera
Lebihlah tahu sekalian saudara
Hendak mencari yang sama gahara
Supaya boleh sama setara
Ay(ui] / o/ tuanku mahkota ulu
Janganlah sahabat diberi malu
Jikalau pekerjaan sudah terlalu
Kem udian kelak manjadi pilu
Baiklah tuanku banyak pikirkan
Kepada ayahanda tuan maklumkan
Supaya segera dibelakan
Setelah datang tuan pohonkan
Jikalau sudah tuanku pohonkan
Masa kan tidak diberikan
Kepada warisnya minta ridhokan
Tentulah itu disukakan
Habislah akal raja terali
Membuat hatinya hendak kern bali
Tetapi bersama kita berduli
Ke dalam kota sampai sekali
Setelah demikian sudah bicaranya
Dewa Persada dihantarkannya
Lalu di negeri diterbangkannya
Di halaman istana diletakkannya
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Kuda kenaikkan datang kemudian
Silamat Silaba membawakan
Dengan segeranya dilarikan
Orang yang a/h/linya diikutkan
Datanglah silamat dengan silaba (Him 40)
Mengadap tuannya teraba-raba
Inilah rupanya barang dicoba
Dikatakan santan rupanya tuba
Adapun akan Dewa Persada
Lalu meng/h/ adap paduka ayahanda
Dengannya ada paduka kakanda
Meng/h/adap ayahanda sultan berida
Segera ditegur oleh baginda
Marilah tuan jiwa ayahanda
Kemanalah tuan dilihat tiada
K[h]abarnya sakit tuan ayahanda
Muda menyembah duduk bersila
Benarlah tuanku Dull Jam ala
Citera anakanda sultan terala
Kebayan nan pandai obat kepala
Berjalanlah pa tik hendak ke sana
Ditahan oleh suatu bencana
Ajaiblah patik terlalu bina
Di tengah jalan pa tik pun lin a
Terpeganglah patik oleh saudara
Rupanya tidak patik ketara
Banyaknya tidak Iagi terkira
Penuhlah dengan hutan belantara
Semuanya nasihat patik diberi
Ke rumah Kebayan tidak diberi
Di tengah jalan patik terdiri
Tiada bergerak tiada berkeri
An1pun tuanku DuliMahkota
Heranlah patik tidak terkata
Sehingga suaranya juga berkata
Rupanya tidak dipandang nyata
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Beberapa tipu dengan upaya
Hendak berlepas daripada dia
Kebesaran Allah Tuhan yang kaya
Menunjukkan qodrat irodat Dia
Apalah lagi Silamat dan Silaba
Kiri dan kanan teraba-raba
Beberapa akal hendak dicoba
Sesat barat ke dalam rimba
Semuanya habis dipersembahkan
Sedikit tidak dilindungkan
Kepada baginda semua dik[h]abarkan
Baginda pun heran memikirkan
Baginda bertitah seraya berkata
Di dalam niat kepada cita
ltulah hikmat raja yang pu/k/ ta
Saktinya ta/ k/ boleh dipandang mata
Sukalah tuan anakanda sekalian
Anak raja besar rupanya tuan
Bijak bestari tiada berlawan
Anakku kedua mufakatlah tuan
Dewa Persada lalulah berkata
Am pun tuanku Duli Mahkota
Patik nan sudah memandang mata
Wajahnya puteri usul yang pu/ k/ ta
Am pun tuanku raja usholi
Patik pohonkan ke bawah Dull
Ke bawah telapakan dipohonkan rodhi
Kepada pad uka anakanda ridho sekali
Titah baginda baiklah tuan
Kepada maharaja muda dipohonkan
Janganlah tuan bimbang dan rawan
Sultan muda panggilah tuan
Dewa Syahdan dipandang baginda
Pergilah tuan silakan adinda
Bersama datang tuan anakanda
Kembalilah tuan anakanda persada
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Aduhai anakku jiwaku tuan
Jangan berhadap k[h]abar demikian
Ayahanda minta belas dan kasihan
Masa kan tidak diberikan
Dewa Persada tunduk menyembah
Hilanglah rasanya segala galaba
Tulang dan sendi hilanglah lemah
Hati berahi juga bertambah
Dewa Syahdan sampai ke sana (Him 41)
Lalulah patik ke dalam istana
Bertemulah dengannya laila mengerna
Tersenyum manis keduanya bina
Katanya sila/ h / kan paduka kakanda
Kemanalah pergi kakanda syahda
Sehari tidak dilihat tiada
A pakah gerangan m ulanya ada
Disahut muda paras yang indah
Kakanda tuan di dalam rumah
Sendi tulangnya habislah lemah
I<iranya terkena hantu ditanah
Wahai adikku sultan muda
Tuan dipersilakan paduka ayahanda
Serta dengan padukanya bunda
Di dalam istana semayam baginda
Maharaja Muda berdebarlah hati
Dipanggil oleh raja yang sakti
Berjalanlah Ia keduanya gusti
Masuk ke istana seribu pati
Segeralah ditegur oleh baginda
Sila/ h/ kan anakku sultan muda
Sangatlah rindu ayahanda bunda
Beberapa hari kemari tiada
Jawab sultan Asmara Dewa
Patik dilarang inangda yang tua
Katanya pamali orang tua
Mendapat pamali jadi kecewa
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Tertawa suka Dull Baginda
Mendengarkan anakanda mengalurkan sabda
Mendengarkan puji segala anakanda
Hendak berjalan berani tiada
Setelah sudah bergurau bersenda
Lalu bertitah Duli baginda
Wahai anakku sultan muda
Tentulah k[h]abar mendapat baginda
K[h]abamya sungguh bohong tiada
Jadinya tuan menyembu ayahanda
Di rumah Kebayan menaruh kakanda
Mengapa tuan puteraku demikiannya ada
Baiklah juga tidak suatu peri
Menaruh saudara di [h]ujung negeri
Jikalau datang jin dan peri
Kemana lagi hendak dicari
Sekarang anakku ambillah kakanda
Pergilah tuan dengan paduka bunda
Bini menteri yang muda-muda
Akan mengiring paduka kakanda
Wahai alokku Maharaja pu/k/ ta
Dengar apalah ayahanda berkata
Jikalau kasihnya belas yang nyata
Kakanda itu ayahanda pinta
Anak sahda minta perhamba
Kepada tuan menjadi hamba
Sebarang kerja boleh dicoba
Tiada menanggal rugi dan laba
Wahai anakku jiwaku tuan
Kakanda itu ayahanda pohonkan
Sebuluh-buluhnya anakku ridhokan
Dew a Syahda tuan budikan
Samalah untungnya tuan anakanda
Dengan kakanda dewa syahda
Bersama tiada ayah dan bunda
Sekarang tuanlah memeliharakan kakanda
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Maharaja Muda berdatang sembah
Am pun tuanku daulat bertambah
Menjadi hamba patik nan sudah
Melainkan apa juga perintah
Dengan sebenarnya tuanku bertitah
Sekali-kali tidak menyangkal titah
Kasih tuanku nyatalah sudah
Ma[ng]kin sehari makin bertambah
Segala titah patik turutkan
Sekali tidak patik sangkakan
Keduanya patik tuanku perhambakan
Sepenuh kasih patik junjungkan
Am pun tuanku raja terala (Him 42)
Titah terjunjung di atas kepala
Sedikit tidak hati cela
Sebarang perintah jamala
Titah baginda juga demikian
Baikkah segera tuan sila/ h/ kan
Pekerjaan nan hendak ayahanda samakan
Paduka bunda tuan iringkan
Setelah sudah berura-ura
Permaisuri berjalan dengan segera
Diiringkan isteri menteri bendahara
Dengan anakanda mahkota indera
Dewa As mara mahkota negeri
Berjalan di hadapan bunda suri
Setelah sampai ke [h]ujung negeri
Kebayan pun sudah hendak lari
Katanya aduh cucuku puteri
Marilah kita pergi lari
Terlalu banyak orang kemari
Entah mengapa gerangan peri
Dilihat puteri muda bangsawan
Nyatalah saudaranya adikku tuan
Membawa campan kenaikan
Seperti angkatan raja perempuan
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Setelah sampai raja yang syahda
Lalu berserukan nenek yang syahda
Mempersilakan paduka bunda
Ke teratak buruk porak poranda
Permaisuri tersenyum lalu bersabda
Wahai anakku manakah kakanda
Panggil kemari bertemu bunda
Menyampaikan titah paduka ayahanda
Tersenyum manis sultan muda
Sila/h/kan keluar wahai kakanda
Sila/ h/ kan meng/h/ adap paduka bunda
Bunda menyampaikan titah ayahanda
Lalu keluar puteri yang syahda
Sujud di lutut paduka bunda
Disambut sudi seraya bersabda
Anakanda disila/h/kan paduka ayahanda
Ke dalam kota anakanda disila/ h/ kan ayahanda
Diam di sini tidak dibiarkan
Karena adinda sudah dirajakan
Dengan adinda puteri dika[h]winkan
Pu teri mengerling kepada adinda
Lalu menyembah paduka bunda
Am pun tuanku Duli Sripada
Menyangkal titah patik tiada
Setelah sudah k[h]abar yang demikian
Disuruh berhadhar menteri sekalian
Titah baginda kita berjalan
Bawa sekalian nenek Kebayan
Menunggu kebun dua tiga orang
Supaya jangan dibinasakan orang
Orang yang jahat disuruh larang
Jangan diberi sebarang-barang
Berjalanlah baginda dengan anakanda
Diiringkan oleh sultan muda
Lantas ke istana mambawa anakanda
Sam pai ke kota Duli Sripada
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Setelah dilihat oleh baginda
Adinda datang dengan anakanda
Segera ditegur Duli Sripada
Kemarilah tuan serta bunda
Lalulah duduk permaisuri
Dekat sultan raja yang bahari
Lalu tersenyum manis berseri
Inilah kakanda anakanda puteri
Kata itu tidak terjawab baginda
Karena baginda heran terkada-kada
Sebab memandang wajah anakanda
Tiada berbunda yang muda yang syahda
Manis bukan ilang kepalang
Wajahnya bersih gilang gemilang
Cantik majelis warna cemerlang
Laksana intan di dalam balang
Baginda terkejut menjawab kata (Him 43)
Wahai anakku cahaya mahkota
Lembutlah ayahanda berkata-kata
Me man dang anaku usul yang pu/ k/ ta
Puteri menyembah raja yang qani
Sultan muda tuanku ampuni
Sebab pun patik maka sembunyi
Berkata benar tiada berani
Titah baginda baiklah tuan
Paduka bunda tuan takutkan
Bersama dengan adinda berkawan
Bersama muda lagi perawan
Permaisuri membawa paduka anakanda
Disamakan Ia bersama muda
Setelah bertemu kakanda adinda
Keduanya suka di dalamnya dada
Ada pun akan sultan muda
Bermohon keluar kepada baginda
Serta dengan pad uka bunda
Ke balai mendapatkan menteri berida
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Tersebutlah kisah sultan yang bahari
Bertitah kepada segala menteri
Apakah sekarang bicaranya diri
Kerja pun genap em pat puluh hari
Berdatang sembah sekalian menteri
Ampun tuanku mahkotanya negeri
Genaplah tuanku empat puluh hari
Dihimpunkanlah segala isi negeri
Ramainya tidak lagi terperi
Hendak mengadap raja yang bestari
Memukul no bat kebesaran negeri
Gong kerajaan sri negeri
Puteri kedua pun dihiaskan
In tan kemala dipakaikan
Dipatar ratan dudukkan
Majelisnya tidak terperikan
Di/h/ adap jawatan anak menteri
W ajahnya seperti anak bidadari
Terlalu elok keduanya puteri
Bandingnya itu sukar dicari
Adapun akan Maharaja Muda
Sertalah dengan Dewa Segara
Dihiasi oleh paduka ayahanda
Pakaian kerajaan selengkapnya ada
Setelah sudah hiaskan
Ke atas peradatkan dinaikkan
Payung kerajaan dikembangkan
Memalu no bat arak-arakkan
Lalu berarak berkeliling negeri
Ramainya tidak lagi terperi
Gong dan kendang seruni napiri
Dipasangkan badil seri negeri
Setelah genap tujuh kali
Ke dalam kota langsung sekali
Ke atas balai lalu terjali
Imam dan khotib dekat sekali
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Sudahlah nikah dengan sempuma
Di pim pin baginda masuk ke istana
Dudukkan di kanan puteri mengerna
Seperti kala dengan racun
Maharaja Muda yatim nestapa
Dikanan puteri indera puspa
Terlalu majelis sikap dan rupa
Seperti emas ba[h]ru ditempa
Dewa Persada muda yang mulia
Dikanan puteri indera cahaya
Parasnya majelis sa rna seba(h ]ya
Seperti bulan purnama raya
Keempatnya itu sama sepadan
Sarna sebahya usulnya badan
Cantik majelis bagai didandan
Laksana tulus suatu tuladan
Terlalu suka raja yang bahari
Mengantang anakkanda lagi isteri
bertitah kepada permaisuri
beruntungnya kita tidak terperi
Permaisuri tersenyum terlalu suka (Him 44)
Titah baginda benar belaka
Sedikit tidak ada disangka
Anak seorang menjadi tiga
Dayu pun santap Iagi isteri
Santap sirih pun diberi
Sudah san tap berbasuh jari
Dilayani oleh bini menteri
Habis bersanding Raja Bangsawan
Dibawa masuk ke dalam peraduan
Dilebahkan tirai kelambu berawan
Dipangku jawatan berkawan-kawan
Pern\aisuri berjamu di dalam istana
Makan dan minum terlalu bina
Ja dekat dibalai ratna
Sekalian berhim pun hina dina
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Beberapa baginda keluar dari huma
Pakir dan miskin dan ulama
Makan dan minum bercengkerama
Hendak melepaskan beta lama
Setelah sudah makannya diberi
Masing-masing pulang ke rumah sendiri
Baginda berangkat ke dalam puri
Dewa Syahdan tinggal sendiri
Duduk berjaga di balai ratna
Dengan segala menteri perdana
Ramai bermain muda taruna
Gurau jenaka berbagai warna
Ada pun akan keduanya jauhari
Keduannya sama memojok isteri
Sukanya tidak lagi terperi
Sehingga sampai dibahari
Dewa Persada terlalu pandai
Memojok isteri berbagai-bagai
Semalaman pangku dan belai
Seperti orang mabuk dan lalai
Ada pun akan Maharaja Muda
Tiadalah tahu berbanyak senda
Akalnya belum sempurna ada
Karena budi belum berida
Lagi pun besar segala desa-desa
Melihat orang belum biasa
Sehingga dud uk menanggung siksa
Duka nestapa senantiasa
Setelah genap tujuh hari
Dimandikan lagi isteri
Betapa adat raja yang bestari
Bersuka-sukanya tidak lagi terperi
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Keempatnya itu berkasih-kasihan
Lagi isteri bersuka-sukaan
Terlalu suka raja Syah Jauhan
Tiada baginda menaruh kesusahan
Maharaja Muda sangat adilnya
Memerintah negeri sangat pandainya
Terlalu baik budi bahasanya
Serta dengan tegur sapanya
Terlalu kaya indera negara
Mangkin bertambah banyaknya tentara
Saudagar pun banyak tidak terkira
Bertambah penuh pekan pasar[a]
Ada kepada suatunya hari
Maharaja muda lagi isteri
Berangkat ke istana kakanda puteri
Diiringkan dayang ke sajauhari
Terlalu suka puteri bangsawan
Melihat adinda baginda nan tuan
Lagi isteri sama setiawan
Parasnya majelis sama dermawan
Lalu tersadarkan bunda sendiri
Pilunya tidak lagi terperi
Tunduk mengeluh seorang diri
Air rna tanya gugur sendiri
Ia menangis seraya bersabda
Apa bicara wahai adinda
Apa gerangan halnya bunda
Entahkan hidup entahkan tiada
Kita nan senang bersuka-suka (Him 45)
Bundanya kita merasai duka
Janganlah tuan lingah dan lika
Baiklah sapu [h]arang di muka
Belas kasih sayangnya orang
Tatkala dahulu berbuat karang
Apa bicara tuan nan karang
Mintalah bantu kepada orang
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Sultan muda mengema kan kata
Bahrulah ingat di dalam cita
Terkenang masanya beroleh lata
Tunduk menyapu airnya mata
Bermudah kepada dewa persada
Sekarang bagaimana bicara kakanda
Mahukah gerangan menulang adinda
Menyampaikan niat maksud di dalam dada
Maukah kakanda pergi berserta
Menyerang negeri indera cita
Jikalau mau kakanda mahkota
Baik kerahkan hulubalang kita
Dewa persada lalu bersabda
Mengapa demikian kata adinda
Masakan ta/k/ mau pulu[k] kakanda
Menurut perintah mana yang ada
Inikan pula Indera Cita
kakanda ta/ k/ mau menurutserta
ke gunung a pi ke laut senjata
Sedikit tidak gentar dicita
Setelah sudah pu tus bicara
Mufakat dia tiga saudara
Menyuruh menghimpunkan rakyat ten tara
Menteri hulubalang tumenggung bendahara
Berhimpunlah rakyat beribu laksa
Menteri hulubalang beratas laksa
Adi dan jauhan gagah perkasa
Alat senjata sudah sentausa
Sultan muda mengalurkan kemala
Tujuh Iaksa rakyatnya pula
Keluarlah Ia serta segala
Serta pahlawannya dua belas kepala
Dicitanya raja naga yang sakti
Keluarlah rakyat beribu kati
Sangat baik juga dinanti
Ketiga meng/ h/ adap seribu pasti
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Baginda melihat anakanda ketiganya
Ditegur baginda dengan sukanya
Tersenyum manis dengan titahnya
Anakku hendak kemana hajatnya
Tersenyum manis Maharaja Muda
Tunduk menyembah paduka ayahanda
Am pun tuanku Duli Sripada
Tiada kemana niat nan ada
Niat nan keluar negeri
Ada sedikit bunda dica[ha]ri
Barang sehari dua hari
Ke indera cita namanya negeri
Kebawah Duli memohonkan
Doa yang maq bul patik pohonkan
Jikalau ada dimudah-mudahankan
Segala hajat disampaikan
Titah baginda baiklah tuan
Anakku ketiga ayahanda doakan
Dengan kemudahan diselamatkan
Hajat dan maksud dikaruniakan
Setelah tutup bicaranya ada
Bangkitlah Sultan Maharaja Muda
Menjunjung Duli Paduka ayahanda
Serta dengan keduanya kakanda
Dipeluk baginda diciumnya kepala
Serta dengan bertitah pula[k]
W ahai anakku intan kemala
Janganlah lalai di sana pula
Lalu bermohon ketiganya raja
Berjalan keluar kotanya sahaja
Ketiganya memakai bersahaja-sahaja
Majelis seperti ken tam seroja
Penuh sesak di padang saujana (Him 46)
Gajah dan n1enderu bahana
Seperti rakyat maharaja rawan
Tinggal panji-panji berbagai warna
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Setelah sampai saat dan menteri
Berangkat ketiganya raja bestari
Banyaknya rakyat tidak terperi
Lalu berjalan keluar negeri
Diiringkan segala menteri hulubalang
Rakyat ten tara tidak terbilang
Senjatanya seperti bunga labang
Banyaknya bukan lagi kepalang
Gemuruh dengan suara tampeknya
Gegak gem pita bunyi bahananya
Hutan yang besar ditempuhnya
Menjadi padang sekaliannya
Berjalan tidak lagi berhenti
Karena hendak segera mendapati
Sebulan berjalan sudahlah pasti
Indera Cita sudahlah didekati
Sampailah /a/ku nan Maharaja Muda
Berhentilah rakyat gajah dan kuda
Dibentangkannya [h]/k/emah tempatbaginda
Lalu semayam dengan kakanda
Tersebutlah kisah lndera Cita
Rakyat ten tara habis semata
Negerinya sunyi bagai bercinta
Seri maharaja lalla mahkota
Selamanya hilang Dewa Asmara
Membuang diri dua bersaudara
Sunyinya tidak lagi terkira
Dagangnya mahal di dalam negara
Dagang ta/ k/ masuk beberapa zaman
Selama ditinggalkan raja budiman
Ha bislah rumah maliki dan taman
lsi negeri semunya ta/k/ nyaman
Ada pun Raja Muda leila mahkota
Semayam di balai di tepi kota
Menyuruhkan orang sekaliannya nyata
Membukanya kawah semuanya serta
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Seorang pun tidak dapat terbuka
Besar tanya tidak lagi terhingga
Sedang berhimpun orang belaka
Lalulah datang menteri ketiga
Lakunya gupah berperi-peri
Seketika berjalan berlari-lari
Datang kehadapan mahkota negeri
Lalu menyembah ketiga menteri
Daulat tuanku apa bicara
Musuh nan datang tidak terkira
Beribu kati banyaknya tentara
Hendak menyerang pada kira-kira
Penuhlah sudah padangnya kita
Bahananya gemuruh kedengaran nyata
Apalah titah Duli Mahkota
Baiklah sedia alat senjata
Setelah baginda mendengarkan madah
Berdebarhatirasanyagundah
Musuh nan datang nyatalah sudah
Hulubalang tentara banyaklah kesah
Mendapat k[h]abar dengan sebentar
Sendi dan tulang rasanya gemetar
Adi dan jauhan segala pendekar
Membawa senjata suruhlah keluar
Baik kampungkan gajah dan kuda
Rakyat ten tara mana yang ada
Tombak dan lembing chokmar dan gada
Cukuplah alat kurang tiada
Perdana Menteri menyembah segera
Mengerjakan titah Sri Batara
Mengampungkan rakyat bala ten tara
Ada selaksa kira-kira
Setelah sudah alat senjata
Rakyat berkampung ke dalam kota
Lalu bertitah Duli Mahkota
Sekarang apa bicaranya kita
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Baiklah kita keluar negeri (Him 47)
Beta pun keluar juga sendiri
Semen tara ilam dianya kemari
Mengaluri musuh berperi-peri
Sedang baginda berkata-kata
Kedengaran suara gegak gem pita
Musuh pun sudah berkeliling kota
Banyaknya seperti semut me lata
Gempariah orang tidak terperi
Mengatakn musuh sudah kemari
Rakyatnya sudah berkeliling negeri
Baginda sudah bertitah kepada menteri
Bail< suruhkan rakyatnya kita
Nai.k ke atas bangun-bangun kota
Susah hujani dengan senjata
Pintu gerbang tutablah semata
Baginda pun naik ke atas kuda
Diiringkan menteri tua[h] dan mud a
Mengerahkan rakyat mana yang ada
Ada yang bergajah ada yang berkuda
Menteri pahlawan hulubalang jauhan
Di atas kota Ia melawan
Senjatanya turun seperti juhan
Ramainya tidak lagi ketahuan
Ada pun akan Maharaja Muda
Serta dengan Dewa Persada
Menyuruh merobohkan kota kakanda
Masuki kotanya jangan tiada
Berhimpunlah pahlawan adi perkasa
Menteri hulubalang tujuh belas bangsa
Seperti kawan buta raksasa
Sekalian kota diperbinasa
Dengan chokmar dipalu digadakan
Kota kaca[h] dirobohkan
Binasanya tidak terperikan
Pecah belah seperti pinggan
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Banyaklah mati orang di situ
Jatuh dari atas kota batu
Gemparnya rakyat bukan suatu
Musuh pun masuk ke kota batu
Maharaja Muda masuklah serta
Disuruhnya amuk isinya kota
Surak dan tempek gegak gempita
Menempuh menempuh matilah serta
Hambat berhambat segala hulubalang
Tentaranya panah tiada berselang
Beraninya bukan lagi kepalang
Matinya seperti disambar halang
Hari yang terang gelap gulita
Suatu pun tiada kelihatan nyata
Suatu pun tidak yang kelihatan
Cahaya senjata juga kelihatan
Cahaya ketopong bartatah intan
Mancur seperti kilat selatan
Seketika berperang tidak berhenti
Terlalu banyak rakyat mati
Kepala seperti anak kati-kati
Keduanya sama berkeras hati
Darah mengalir seperti lautan-lautan
Lebu pun hulubalang ba(ha]ru kelihatan
Orang berperang seperti setan
Hambat berhambat seperti berlom patan
Terlalu ramai orang berperang
Tetek mentek parang memarang
Berpalu chokmar pahlawan yang karang
Seperti tidak membilang orang
Kedua pihak banyaklah cedera
Matinya tidak Iagi terkira
Sarna berani keduanya tentara
Sedikit tidak gentar /a/ kan mara
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Menteri bertemu samanya menteri
Bertikam tidak dihanduri
Semuanya ditangkap isi negeri
Tiadalah sempat lagi hendak lari
Adapun akan Maharaja Muda
Berkata kepada Dewa Persada
Jikalau bertemu menteri berida (Hlm 48)
Jangan dibunuh kiranya kakanda
Kakanda ked ua beta pesankan
Rajanya itu tolong tangkapkan
Menteri hulubalang kita hidupkan
Seorang pun jangan dibunuhkan
Itu nan tidak tertahan hati
Hendak berbuat demikian pekerti
Sekedar / a/ kan hendak berpulas hati
Hendak dicubakkah dan sakti
Dewa Syahdan Dewa Persada
Tersenyum mendengar titahnya adinda
Lalulah sama memaU]/ c/ u kuda
Sekalian ditangkap menteri berida
Seketika bertemu raja mahkota
Di atas kuda Ia bertahta
Keduanya raja datanglah serta
Sarna berhadapan di pintu kota
Raja Mahkota lalu bersabda
Wahai anak raja yang berkuda
Apakah kehendak muda di dalam dada
Keluarkanlah senjatamu yang ada
Apakah dosaku kepadamu karang
Maka negeriku Engkau nan serang
Datang kemari berbuat karang
Aku nan hendak dilawan berperang
Jikalau sungguh engkau berani
Apa senjatamu marilah di sini
Kita berlawan sama disini
Tiada aku undur di tempat ini
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Lalu disahut dewa jauhari
Seraya tersenyum manis berseri
Beta pun hamba datang kemari
Niat nan hendak mengambil negeri
Sebab sungguh aku berani
Maka kuserang negerimu ini
Hendak kurampas anak dan bini
Hendak kuambil negerimu ini
Lalu dipanahnya keduanya serta
Marahnya tidak menderita
Janganlah kamu berbanyak kata
Terimalah aku punya senjata
Segera ditangkiskan Dewa Persada
Panahnya gemuruh seperti garuda
Lalu dilontarnya dengan gada
Segala senjata mengenai tiada
Raja mahkota murka terlalu
Tatak dan tikam bertalu-talu
Diambilnya chokmar lalu dipalu
Diambilnya perisai ditodongkan ulu
Dewa syahdan dewa persada
Keduanya sama memaij]/ c/ u kuda
Memegang chokmar diangkatnya gada
Terlalu sigap keduanya muda
Kiri dan kanan datangnya serta
Ditangkapnya tangan raja mahkota
Ia terkejut lalu meronta
Lakunya seperti gajah yang minta
Anak raja kedua sangat gagahnya
Dipegangnya tangan kedua belahnya
Lalu menguraikan ikat pinggangnya
Raja Mahkota diikatnya
Mahkota bertampak seraya berkata
Bolelah aku denagn senjata
Bukannya Iayak raja yang bertahta
Di tangkap diikat seperti unta
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Lalu tersenyum Dewa Persada
Belas sedikit di dalam dada
Dibawanya naik ke atas kuda
Dibawanya kepada Raja Muda
Dewa Persada lalu tertawa
Wahai adinda utama jiwa
Inilah persembahan kakanda kedua
Raja Mahkota abang nan bawa
Demi dilihat Maharaja Muda (Him 49)
Datanglah sudah kakanda persada
Serta membawa pergi kakanda
Belas sedikit rasanya baginda
Berpalang baginda seraya berkata
Jangan dibawa kepadanya beta
Berikan kepada hulubalang kita
Bawa sekali ke luarnya kota
Serta menyuruhkan segala menterinya
Tangkaplah belaka hulubalangnya
Suruh rampas seluruh isi istananya
Ambil segala anak isterinya
Lalu menyembah segala hulubalang
Mengerjakan titah raja terbilang
Beraninya bukan ilang gemilang
Sambar menyambar sepertinya halang
Tertangkaplah sekaliannay kota
Tumenggung bendahara semuanya rata
Baik ke istana raja mahkota
Disuruhkan merampas sekalian harta
Segala perempuan di dalam istana
Takutnya sangat terlalu bina
Riuhlah rendah menderu bahana
Puteri bersembunyi di bawah tanah
Ada yang lari ke bawah pantas
Dikejar orang lalu dipantas
Lalu ditangkap serta diberkas
Dibawanya turun terlalu pantas
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Adapun akan Permaisuri Tengah
Lari bersembunyi di bawah rumah
Tulang dan sendi semuanya lemah
Badannya sajak seperti timah
Serba salah rasanya hendak lari
Sebentar kesana sebentar kemari
Takutnya tidak lagi terperi
Hendak ke mana membawa diberi
Datanglah hulubalang dari belakang
Ditariknya kain dipegang
Ia terkejutjatuh terkangkang
Ia pun menjerit bukan kepalang
Segala penggawa terlalu karang
Seperti tidak membilang orang
Lakunya buas terlalu karang
lstana dirampas lalulah terang
Ada yang menangkap segala
Ada yang diirit ada yang dihila
Lakunya seperti orang yang gila
Tiadalah mengenang dosa dan pahala
Ada yang dirampas harta dan benda
lsi istana mana-mana yang ada
Terang menderang istananya baginda
Seperti diilahkan oleh garuda
Sudah dirampas segala harta
Anak isteri raja mahkota
Ketiganya permaisuri dibawanya serta
Lantas berjalan ke luar kota
Setelah dilihat Maharaja Muda
lsi istana semuanya ada
Bertitah kepada menteri berida
Disuruh muatkan ke atas kuda
Bermadah pula Sultan Muda
Memandang kepada keduanya kakanda
Baik sila/h/kan wahai kakanda
Berjalan sama dengan adinda
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Kakanda kedua lalu berkata
Sila/h/ kan tuan adik mahkota
Di mana ternpat hendak bertahta
Abang kedua mengiringkan serta
Lalu berangkat raja bestari
Diiringkan kedua muda jauhari
Ketiganya sama berpimpin jari
Di bawah payung intan bid uri
Seketika berjalan raja yang pu/ k/ ta
Lalulah sampai ke tepinya kota
Dilihatnya kawah adalah nyata
Baginda pun cucur airnya mata
Lalulah baginda menghampiri (Him 50)
Lantas dibukanya Ia sendiri
Kawah pun sudah terbuka sendiri
Hampa rupanya pemaisuri
Di bawah kawah Ia terhantar
Pingsan tidak sedikit sadar
Kurus kering seperti gambar
Baginda melihat hatinya berdebar
Sangatlah terkejut rasanya hati
Bunda disangkakannya sudah mati
Segeralah de kat diamat-amati
Napasnya ada dengan seperti
Badannya kurus terlalu lata
Berluratlah sekaliannya rata
Ramainya disarang emak melata
Sekedarkan napas juga yang nyata
Setelah dilihat sultan yang muda
Segala kelakuan paduka bunda
Belas kasihnya hatinya baginda
Tiada tertahan hati menggoda
Segeralah datang dirapatkannya
Dipeluk dicium ditangiskannya
Sambil berkata dengan ratapnya
Sebab demikian laku bundanya
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Wahai bundaku bangunlah segera
Marilah bertemu dengan putera
Rindunya patik tidak terkira
Tujuh tahun menanggung sengsara
'

Pikimya tidak lagi ketahuan
Melihat hal bunda nan tuan
Setelah sudah ditangiskannya
Diambil kemala direndamkan
Setelah sudah direndamkannya
Naga yang sakti dicintanya
Kepada Allah dipohonkannya
Supaya segar bundanya
Setelah sudah demikian
Air kemala diambilkan
Kepada bundanya disiramkan
Baginda sendiri menyandarkan
Permaisuri merasa sejuk badannya
Ba[ha)rulah Ia sadarkan dirinya
Serta terkejut membuka rna tanya
Terlalu banyak orang dilihatnya
Dirasanya dahaga tidak terperi
Memberi isyarat dengan jari
Ditanjokkan kepada mulut sendiri
Oleh anakanda lalu diberi
Setelah air sudah terasa
Baharulah segar badan dirasa
Hendak berkata tidak kuasa
Suaranya belum lagi sentosa
Lalu berkata Dewa Persada
Orang ini apa kepada bunda
Mengapa demikian halnya ada
Tuan k[h]abarkan kepada kakanda
Apa dosanya gerangan ini
Maka ditaruh tempat ini
Dengan berkat karunia tuhan yang q ani
Maka tiada bawanya pati
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Maharaja Muda menjawab kata
Sambil menyapu airnya mata
Inilah kakanda bundanya beta
Ditaruhkan oleh Raja Mahkota
Sebab pun bunda dapat bencana
Bunda Tengah berbuat pasuna
Beta ked ua jadi mer ana
Makanya jatuh betake sana
Setelah didengar Dew a Persada
Terlalu kasihan di dalam dada
Ba[ha]rulah ta/h/ u asalnya adinda
Patutlah demikian lakunya ada
Setelah sudah Ia berperi
Lalu diangkatnya bunda suri
Serta dibedak dilengiri
Dimandikan dengan air kesturi
Setelah sudah dimandikan (Him 51)
Ke dalam munggur dinaikkan
Sekalian orang dititahkan
Segala alat dihadlarkan
Setelah sedi angkatnya baginda
Ketiganya pun sama bernaik kuda
Diiringkan menteri yang muda-muda
Rakyat ten tara tua[h] dan muda
Lalu berjalan ke luar kota
Sorak dan tempuk gegak gem pita
Ramainya tidak n1enderita
Tinggalh sunyi indera cita
Sunyi senyap di dalam negeri
Habis dibawa segala menteri
Tinggalah segala dagang santeri
Disuruh tinggal menunggui negeri
Ada pun akan Raja Mahkota
Sepanjang jalan dengan bercinta
Lakunya seperti orang yang lata
Berjalan di dalam baris senjata
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Menteri hulubalang sekaliannya itu
Ada yang dirantai ada yang dibelenggu
Masing-masing tidak bertentu
Aib dan malu bukannya suatu
Berjalan ada sebelas hari
Sampailah ia ke dalam negeri
Sekaliannya suka tidak terperi
Sudah pulang ke negeri sendiri
Setelah sampai ke dalamnya negeri
Datanglah segala hulubalang menteri
Dititahkan oleh raja yang bahari
Menyambut anakanda raja bestari
Setelah bertemu angkatnya baginda
Menteri pun turun di atas kuda
Tunduk menyembah Menteri Berida
Tuanku dipersilakan pad uka ayahanda
Ketigannya raja berangkat serta
Berjalan masuk ke dalam kota
Serta membawa Raja Mahkota
Tempak soraknya gegak gempita
•

Setelah sampai di Balairung Sri
Segeralah baginda lalu berdiri
Sambil bermadah manis berseri
Sila/h/kan tuan ketiga kemari
Tunduk menyembah Maharaja Muda
Dengan perlahan Ia bersabda
Dengan berkata daulat ayahanda
Sampailah maksud di dalamnya dada
Adapun akan Raja Indera Cita
Adalah patik bawa serta
Berkat kebenaran patik yang nyata
Turunlah Ia dari atas tahta
Ada pun akan Raja Mahkota
Tunduk tidak mengangkat mata
Rasanya malu di dalam cita
Menjadi takluk obat senjata
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Titah baginda raja saujana
Raja nan a pa juga kesalahan
Apakah sebab jadi perbantahan
Hati ayahanda sangatlah heran
Jikalau sebab hendak taklukkan
Di negerinya juga tuan rajakan
Meng[ha]ntar upeti tuan suruhkan
Setahun sekali minta (h]antarkan
Berdatang sembah raja bestari
Cobalah tuanku periksakan diri
Adakah tidak salahnya yang bahari
Supaya tuan ta/ h/u /a/kan peri
Baginda mendengar sembahnya anakanda
Lalu memandang seraya bersabda
A pakah kesalahan tuan yang ada
Anakanda k[h]abarkan kepada ayahanda
Berdatang sembah Raja Mahkota
Sambi! menyapu airnya mata
Daulat tuanku raja yang pu/k/ ta
Tiada kesalahan patik yang lata
Jangankan kesalahan patik nan ada (Him 52)
Mengenal pun tidak paduka anakanda
Ba[ha]ru ini dipandangnya ada
Berniat salah haramnya tiada
Maharaja muda mendengarkan kata
Lalu tersenyum raja yang pu/ k/ ta
Bertitah kepada Raja Mahkota
Tiadakah raja mengenal beta
Tiadakah dikenal Dewa Asmara
Dua beradik disuruh penjara
Dibawa istana dua bersaudara
Permaisuri Bungsu punya putera
Sampailah hati datanglah rasa
Beta diperbuat berbagai siksa
Suatu pun tidak salah dan dosa
Tiada sekali usul periksa
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Sangat raja mendengar perintah
Khianat dan dengki Permaisuri Tengah
Bundanya beta dihila sepanjang tanah
Sehingga cucur darah dan nanah
Beberapa siksa dirasakan
Disuruh penjara segenap pekan
Di bawah kawah pula ditaruhkan
Tiada sekali aib dan segan
Dengan berkat kebenaran beta
Dilepaskan oleh tuhan semata
Dijadikannya beta raja bertahta
Boleh membalas nama yang lata
Pikiran raja zaman dahulu
Bilakan Ia beraib dan malu
Sehari-hari beta dipalu
Tiada memilih rotan dan kayu
Sekarang sampailah saat dan jangka
Kasihnya raja dibalas juga
Beta dipenjarakan seperti ungga
Anak beranak samalah belaga
Setelah didengar Raja Mahkota
Akan adinda ba[ha]rulah nyata
Sangatlah malu di dalam cita
Tambahan takut pula[k] serta
Tunduk menyembah kepada adinda
Tuan ampunkan dosanya kakanda
Khilaf dan bebal kakanda yang ada
Tidak diketahui demikian ada
Daripada mendengar fitnahnya orang
Jadilah kakanda berbuat karang
Tuan diperbuat sebarang-barang
Tuan mengampunkan pula sekarang
Dengan tangisnya Ia berkata
Mohonkan am pun Duli Mahkota
Sesaknya kakanda di dalam cita
Tidak dapat hendak berkata
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Demi didengar Maharaja Muda
Terlalu benci di dalamnya dada
Bertitah kepada Menteri Berida
Pergilah penjarakan di bangsal kedua
Segala Menteri Indera Cita
Digedong gelap dimasukkan serta
Sekaliannya itu setara obat
Tiada belas kasihan kan kita
Bundanya itu suruhkan penjarakan
Dibawa istana itu ditaruhkan
Dua beranak sama-samakan
[H]ayam dan itik disuruh peliharakan
Lepaskan menteri sri perdana
Bersama menteri laksamana

Keduanya itu menteri yang sempurna
Bawa kemari jangan di sana
Setelah menteri mendengarkan titahnya
Lalu turun dengan segeranya
Raja Mahkota dipenjarakannya
Serta segala menteri hulubalangnya
Adapun Puteri Sri Diawan
Dibawa istana puteri bangsawan
Disuruh peliharakan anjing perburuan
Duduklah Ia dengan kemaluan
Duduk menangis sehari-hari (Him 53)
Sesalnya Ia tidak terperi
Baharulah Ia tau kan diri
Berbuat laku demikian peri
Permaisuri Tua[h] permaisuri Muda
Diambil puteri yang sahda
Di penanggahan tempatnya ada
Memegang pekerjaan mana yang ada
Dud ukiah Ia dengan bercinta
Tiadalah kering dengan airnya mata
Orang biasa diatas tahta
Ba[ha]rulah beroleh nama yang lata
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Adapun akan raja Syah Jauhan
Ba[ha]rulah ta/h/u akan kesalahan
Patutlah sangat jadi kemarahan
Rupanya begitu laku ulahan
Kemudian ba[ha]ru baginda bertanya
Hal ihwal dari mulanya
Sekalian habis diciterakannya
Sedikit tidak ditinggalkannya
Baginda mendengar k[h]abar demikian
Rasanya sangat belas dan kasihan
Menanggung sengsara aib dan segan
Patutlah sekali dibalaskan
Terlalu suka hatinya baginda
Sudah diketahui bangsanya anakanda
Raja yang usul juga anakanda
Bangsanya pun sudah bersama pada
Ada pun akan maharaja muda
Lalu bermohon kepada baginda
Berjalan bersama dewa persada
Naik ke istana membawa adinda
Setelah sampai ke dalam is tana
Lalu semayam raja yang qana
Bersabda kepada menteri mengerna
Bundanya datang dengan sempurna
Itulah kakanda bundanya kita
Beta bawa kemari serta
Janganlah kakanda lagi bercinta
Sudahlah sampai bagai dicita
Puteri mendengarkan katanya adinda
Segeralah datang bersama bunda
Terlalu suka di dalamnya dada
Dipelukdicimnya putera yang syahda
Berbagai bunyi ratap tangisnya
Di pangkuan bunda merebahkan dirinya
Wahai bunda apalah untungnya
Dapat bertemu dengan hidupnya
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Tiada disangka hidupnya ini
Di bawah kawah sudahlah pani
Dengan berkat tuhan yang qani
Makanya boleh sala/ h/ ku ini
Segera disambut permaisuri
Tangis anakanda tidak terperi
W ahai anakku kemalanya negeri
Baiknya tuan jatuh kemari
Tujuh tahun bunda sengsara
Tujuh bulan di dalam penjara
Rindunya bunda tidak terkira
Entahkan kemana perginya putera
Di bawah kawah sehari-hari
Tiada kelihatan bulan matahari
Gela p kabu t tidak terperi
Makan dan minurn tidak diberi
Wahai anakku cahayanya mata
Sedang lamanya tuan bercinta
Tiga berpu tera bersamalah serta
Terlalu dengki orang kan kita
Berbagailah ratap permaisuri
Anakanda dipeluk ke kanan dan ke kiri
Tangisnya tidak lagi terperi
Terkenangkan nasib zamannya yang bahari
Setelah sudah bertangis itu
Lalulah datang bisan menantu
Tunduk menyembah mantunya itu
Belas kasihan bukan suatu
Puteri berkata kepadanya bunda (Him 54)
Bunda wahai tegur a palah anakanda
Inilah isteri Maharaja M uda
Dengan bundanya sertalah ada
Permaisuri belas men/ d/ engarkan katanya
Segeralah bangkit menyambu t menantunya
Dipeluk dicium dengan tangisnya
Serta bercitera hal ihwalnya
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Puteri mendengar belas rasanya
Mendengarkan hal siksa bundanya
Lalu bermadah dengan manisnya
Sekarang bagaimana bicaranya
Orang berbuat laku pekerti
Baik dibalas bersungguh hati
Apalah lagi pikirnya di hati
Supaya puas kehendak hati
Lalu berkata Dewa Persada
Benarlah sangat katanya adinda
Orang yang khianat dengki /a/ kan bunda
Baik dibalas berpada-pada
Maharaja Muda mendengarkan kata
Isterinya itu terlalu minta
Menyuruhkan Silamat Silaba serta
Mengambil permaisuri yang sangat dusta
Puteri Tengah segera dibawanya
Kepada baginda dipersembahkannya
Puteri kedua sangat sukanya
Datanglah dibawanya dihampar keduanya
Seraya berkata keduanya puteri
Baiknya budi permaisuri
Berbuat disitu tidak terperi
Beta disiksa sehari-hari
Beta nan sangat disiksakannya
Harta dirampas sekaliannya
Bunda beta difitnahkannya
Sekarang ini apa hukumnya
Permaisuri Tengah tunduk menyembah
Mukanya pucat sangat berubah
Rasanya takut terlalulah gundah
Mohonkan am pun yang amat limpah
Tuan ampunkan dosanya bunda
Segala kesalahan mana yang ada
Khilaf dan bebal mana yang ada
Tiada diketahui demikian ada
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Puteri kedua mendengarkan katanya
Terlalu benci rasa hatinya
Diambilnya pisau lalu dicukurnya
Diberi berjambul sebelah kirinya
Ada pun puteri Indera Puspa
Diambilnya kapur muka dilipa
Terlalu jahat dipandang rupa
[H]arang dicampur minyak kepala
Dicuntingnya muka berbelang-belang
Kapur dan [h]arang berselang-selang
Diambilkan rotan diperbuatkan gelang
Jahat rupanya bukan kepalang
Setelah dilihat Maharaja Muda
Akan kelakuan kakanda adinda
Tersenyum sedikit raja yang syahda
Suka tertawa Dewa Persada
Lalu bermadah seraya tertawa
Aduh tuanku utama jiwa
Terlalu pandai adinda kedua
Satu permainannya pula dibawa
Hendak pun disangkakan harimau hutan
Kakinya dua juga kelihatan
Berkain kadut bergelang rotan
Jahat rupanya seperti syaitan
Hendak pun sangka kan kuda
Jambulnya sebelah juga yang ada
Binatang apa gerangan yang ada
Seperti harimau beranak muda
Puteri kedua galai hatinya
Mendengarkan kata suaminya
Lalu tersenyum Ia keduanya
Memandangkan rupa perbuat-perbuatannya
Ada pun isi istana sekalian (Him 55)
ada yang tertawa ada yang gihan
bunda tirinya lagi sakin
istimewa kita jikalau demikian
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Setengah berkata biar dirasanya
Orang yang dengki demikian balasnya
Puteri ini sangat siksanya
Sedikit tidak belas kasihannya
Daripada sangat hendakkan muli[y]a
Dicarikan pula[k] tipu dan daya
Usahkan dapat kebesaran duni[y]a
Menjadi hina pula[k]nya dia
Kita sekalian pikirkan diri
Menjadi binasa badan sendiri
Sekarang apa hendak dikata
Badan sendiri mendapat lata
Sesal pun tiada menderita
Orang pun benci sekalian rata

Berbagai kata orang eli situ
Mengata-mengata permaisuri itu
Rupa pun jahat seperti hantu
Tiadalah orang seperti itu
Permaisuri Bungsu lalu bersaba
Sampai hati keduanya anakanda
Jangan dibalas berpada-pada
Karena sudah khilafnya bunda
Janganlah tuan berbuatnya demikian
Hatinya bunda terlalu kasihan
Melainkan am pun tuan sekalian
Bunda tengah pun punya kesalahan
]alan sehari ibumu juga
Kalau kan tuan durhaka
Janganlah sangat tuan nan murka
Hilangkan di hati tuan belaka
Maharaja Muda lalu bersabda
Mengapa pula dikasihankan bunda
Orang yang dengki demikian ada
Berbuatkan kita berpada-pada
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Karena kita hendak dibunuhnya
Maka berbagai pula[k] fitnahnya
Darma gangga yang suruhnya
Mencarikan racun dibalasinya
Silamat Silaba dititahkan
Darma gangga itu disama-samakan
Dengan kakaknya Engkau sertakan
Bunuhlah Ia jangan dihidupkan
Permaisuri balas mendengarkan kata
Tunduk diam tiada berkata
Terlalu belas di dalam cita
Tunduk menyapu airnya mata
Setelah sudah putus bicara
Permaisuri tengah dibawa segera
Disuruh masukkan dua bersaudara
Di dalam sangkar seperti kera-kera
Daun birah dijadikan payung
Alat kebesaran sendok dan gayung
Dipalukan pula[k] janang tempurung
Diarak Silamat segenap lurung
Silamat Silaba jadi kepala
Berjalan dahulu mangku syak bela
Serta berbagi sama setara
Membawa laku cara menggala
Dipalukan pula[k ]gong sam boyan
Datang berhimpun orang sekalian
Setelah terpandang hal demikian
Ada yang tertawa ada yang k[h]abaran
Silamat berkata sambil berdiri
Janang dipalu sebelah kiri
Encik dan tuan isi negeri
Berhimpun semuanya datang kemari
Lihatlah ini orang yang dengki
Fitnahnya tidak terperikan lagi
Hendak menjadi martabatyang tinggi
Sekarang menjadi binatang cengki
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Adik dan kakak isi pasar[a]
Lihatlah balasnya orang angkara
Akalnya besar tidak terkira (Him 56)
Sekarang menjadi lutung negeri
Setelah dilihat isinya negeri
Ada yang datang berlari-lari
Sekaliannya khairan tidak terperi
Ada yang bertambah taku t dan ngeri
Setelah sudah dijanangkan rata
Kawah besi dibawa serta
Soraknya tidak menderita
Lalu dibawa keluar kota
Sudah rata dicanangkan
lsi negeri dilihatkan
Dibawah kawah pula dimasukkan
Orang yang dengki demikian balaskan
Patut dibalas orang demikian
Darma gangga dibunuh dipadamkan
Orang yang dengki dibalas sa kin
Tiada berguna sesal kemudian
Tiga hari lamanya pasti
Maharaja Muda pergi melihati
Di dalam pikir raja yang sakti
Permaisuri Tengah sudahlah mati
Lalu diambil Maharaja Muda
Dibawanya pulang ke istana kakanda
Disuruh tanamkan oleh baginda
Betapa adat raja-raja berida
Adat yang bahari tiada diubahkan
Raja diraja Ia dibuatkan
Enam belas payung dikembangkan
Dengan seperti di tanamkan
Adapun akan Raja Mahkota
Di dalam penjara duduk bercinta
Terlalu sesal di dalam cita
Berbuatkan adinda keduanya serta
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Sungguh pun Ia didalam penjara
Dengan sepertinya juga dipelihara
Tujuh orang diberi mengendara
Akan melihatkan barang bicara
Adalah kepada suatunya hari
Sultan Muda lagi isteri
Datang meng/ h/ adap bunda sendiri
Di istana kakanda tuan puteri
Akan Puteri Indera Cahaya
Dengan adinda bersuka ria
Sama bertemu bundanya dia
Sudahlah lepas ma[h]ra dan bahaya
Akan isteri Raja Mahkota
Di dalam istana di bawa serta
Dipeliharakan oleh puteri yang tua[h]
Peraduannya lengkap tirai dan gata
Ada pun akan Maharaja Muda
Serta dengan Dewa Persada
Terlalu suka di dalam dada
Sehari-hari meng/h/adap bunda
Dewa Syahdan muda taruna
Mendapatkan adinda dewa mengerna
Lalu memandang ke bawah istana
Dilihatnya penjara ada di sana
Terpandang kepada Sri Diawan
Belasnya hati lela bangsawan
Duduk memeliharakan anjing perburuan
Di dalam penjara di bawah peraduan

Ia berpikir di dalam hatinya
Puteri nan baik juga parasnya
Baiklah Ia aku pohonkan
Supaya segera Ia dilepaskan
Kasihannya tidak terperikan
Sudahlah sampai Ia di balaskan
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Dewa syahdan lalu bersabda
Kepada adinda maharaja muda
W ahai adinda usul yang sahda
Tuan qabulkan pinta kakanda
Memohonkan ampun kepada adinda
Tulus dan mesra di dalam dada
Murkanya tuan sudahlah pada
Kakanda minta pula[k] kepada adinda
Abang pohonkan kasih dan mesra (Him 57)
Dengan mufakat sempuma bicara
Adapun kakanda itu di dalam penjara
Baik dilepaskan pada kira-kira
Karena Ia saudara yang dahulu
Janganlah Dia diberi nan malu
Tuan ampunkan dosa yang lalu
Khilaf bebalnya yang terdahulu
Bicara sempuma abang pohonkan
Dengan baiknya tuan lepaskan
Negerinya itu tuan pulangkan
Adatnya jangan tuan ubahkan
Karena tuan tiada bersaudara
Hanyalah Dianya sama setara
Baik mufakat sempuma bicara
Berkasih-kasihan dua bersaudara
Sungguh ada saudaranya tuan
Hanyalah seorang juga perempuan
Jikalau ada bicara yang he[i]wan
Bolehlah kakanda menjadi lawan
Di dalam hati kakanda pikiri
Saudara itu sukar dicari
Raja yang besar suatu negeri
Nama pun menyahurkan kemari
Setelah didengar Maharaja Muda
Terlalu berkenan di dalamnya dada
Benarlah sangat bicaranya kakanda
Belasnya beta sudahlah pada

lSS

Syair Yatim Nestapa
Baginda tersenyum seraya berkata
Itulah bicara kakanda yang nyata
Silakanlah kakanda pergi serta
Meng/ h/ adap kakanda Raja Mahkota
Lalu berangkat raja yang sahda
Diiringkan oleh keduanya kakanda
Serta menteri yang muda-muda
Ke dalam penjara paduka kakanda
Lalu dibuka pintu penjara
Masuklah raja tiga setara
Lalulah duduk dekat saudara
Raja Mahkota bangkitlah segera
Ia berpikir di dalam hatinya
Terlalu belas kepada rasanya
Tunduk cucur air rna tanya
Melihatkan hal saudaranya
Terlalu belas Maharaja Muda
Melihatkan laku paduka kakanda
Terkenangkan zaman paduka ayahanda
Air matanya jatuh ke dada
Tunduk menyembah ketiganya serta
Seraya menagis lalu berkata
W ahai kakanda Raja Mahkota
Janganlah kakanda sangat bercinta
Kakanda ampun dosanya adinda
Berbuatdurhakakepadakakanda
Melainkan malu di dalam dada
Sarna berbelas dosa yang ada
Dosanya kakanda beta ampunkan
Bicara yang baik beta pohonkan
Janganlah lalu dikenang-kenangkan
Pekerjaan yang dahulu kita buangkan
Setelah did en gar Raja Mahkota
Terlalu suka di dalam cita
Dipeluk dicium seraya berkata
Wahai adinda cahayanya mata
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Kakanda nan sangat celaka malang
Buatnya kakanda bukan kepalang
Adinda jangan berhati walang
Baikkan tuan tiada hilang
Patutlah sangat tuan balaskan
Meski dibunuh kakanda sukakan
Fitnah orang kakanda dengarkan
sedikit tidak kakanda periksakan
Menurutkan hati tidak berketahuan
akal pun seperti hewan
Beberapa siksa adikku tuan
Segenap hutan duduk merawan
Setelah sudah berkata-kata (Him 58)
Bertangis-tangisan keduanya serta
Dibawanya ke luar Raja Mahkota
Kembali keistana puteri yang pu/ k/ ta
Duduk menyembah kepadanya bunda
Lalu berkata maharaja muda
Bunda ampunkan dosanya anakanda
Khilaf dan bebal mana yang ada
Raja Mahkota datanglah segera
Tangisnya tidak agi terkira
Bunda am punk an dosanya pu tera
Kepada bunda berbuat angkara
Dipeluk dicium permaisuri
Belas dan kasihnya tidak terperi
Wahai anakku mahkota negeri
Bunda ampun dosa yang bahari
Muapakatlah tuan empat saudara
Janganlah Iagi berhati cidera
Bunda pun suka tidak terkira
Lepaslah tuan daripada mara
Permaisuri kedua datang belaka
Memeluk mencium anakanda ketiga
Ratap dan tangis tidak terhingga
Minta am pun demikian juga
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Akan hal Puteri Diawan
Diambil oleh puteri bangsawan
Sekalian dilepas ternan dan kawan
Minta am pun Ia sekalian
Dipeluk dicium tuan puteri
Tangis dan ratap tidak terperi
Memohonkan am pun kesalahan diri
Kepada adinda raja bestari
Setelah sudah dosa diampunkan
Raja Mahkota disiramkan
Bedak dan kasi dilangirkan
Dengan adinda disama-samakan
Sudahlah mandi sekaliannya
Diberi memakai dengan selengkapnya
Ba[ha]rulah pulang rupa sifatnya
Keempatnya sama itu parasnya
Keempat saudara samalah dekat
Santap tidak lagi berpangkat
Terlalu suka Sultan Muda
Melihat saudara sekaliannya ada
Mesra dan kasih di dalam dada
Hilanglah duka mana yang ada
Dewa Persada terlalu suka
Melihatkan ipamya ada belaka
Serta menatunya cuku plah tiga
Hilanglah sudah cita dan duka
Diberi istana pulu serta
Sekalian dipulangkan segala harta
Hamba dan sahaya lengkap semata
Pulang memulangkan keduanya serta
Dengan tiada berapa lamanya
Dewa syahdan lalu dikawinkan
Dikerjakan baginda beta pa ada tnya
Karena saudara Ia keduanya
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Disatukan Puteri Sri Diawan
Rupanya elok lagi derma wan
Diberi istana kakanda nan tuan
Lengkaplah dengan kota peraduan
Dewa syahdan terlalu suka
Beroleh isteri sebangsa juga
Berkasih-kasihan tidak terhingga
Sehari-hari demikian juga
Sri Diawan tersangat merendahkan diri
Kepada adinda raja bestari
Tambahan dengan takut dan ngeri
Akan adinda lagi isteri
Ada kepada suatunya hari
Maharaja Muda laila betari
Baginda semayam di Balairung Sri
Meng/ h / adap ayahanda raja yang bahari
Dewa Syahdan Dewa Persada
Raja Mahkota sekaliannya ada
Menteri hulubalang tuah dan muda (Him 59)
Penuh segera meng/ h / adap baginda
Lalu bertitah Maharaja Muda
Sambi! memandang kepada kakanda
Sekarang bagaimana bicara kakanda
Baiklah kern bali ke negeri yang ada
Negeri nan tinggal sangatlah lama
Di sini sudah beberapa lama
Sekarang dibilang sampailah lima
Baik kembali sekaliannya bersama
Raja Mahkota ma[hawa] / u / bermadah
Kakanda nan tuan mana perintah
Jikalau sudah adinda bertitah
Di mana boleh kakanda membantah
Kepada beta hatinya kakanda
Belumlah ma[h)u meninggalkan adinda
Belumlah puas di dalamnya dada
Mengerjakan perintah dengan sabda
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Tersenyum manis raja palihan
Rasanya hati belas dan kasihan
Kern bali dahulu kakanda sekalian
Janganlah kakanda berkata demikian
Setelah sudah berkata-kata
Lalu bermohon Raja Mahkota
Tinggallah tuan cahayanya mata
A bang bermohon kembali serta
Jikalau ada suatu kesusahan
Suruhlah panggil kakanda sekalian
Orang yang pantas jadi suruhan
Sehari sam pai kakanda berjalan
Berpeluk bercium kedua bersaudara
Bertangis-tangisan tiada terkira
Tinggallah tuan dengan sejahtera
Kekal terara memegang negara
Bermohon kepada Dewa Persada
Dewa Syahdan bangsawan muda
Tinggallah tuan jiwa kakanda
Pe/ r/ taruhnya abang adinda dan bunda
Raja kedua menyahut kata
Sambil menyapu airnya mata
Kakanda woi jangan sangat bercinta
Adinda dan bunda sempurna tahta
Setelah sudah pu tus bicara
Berpeluk bercium keempat saudara
Turun berjalan dengan segera
Diiringkan segala rakyat tentara
Lalu berjalan ke luar negeri
Kern bali pulang di negeri sendiri
Berjalan dengan anak isteri
Diiringkan rakyat hulubalang menteri
Kekallah Ia di atas tahtanya
Utus mengutus juga kerjanya
Sebilang tahun mengantar persembahnya
Seperti takluk melakukan dirinya
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Adapun akan Maharaja Muda
Terlalu besar kerjaan baginda
lalah ganti kerjaan ayahanda
Memerintahkan negeri mana yang ada
Sernayam di balai sehari-hari
Di/h/ adap segala hulubalang menteri
Terlalu kasih isinya negeri
Serta puluk taku t dan ngeri
Suka dan ria tidak terperi
Gong dan kendang tepuk dan tari
Berkasih-kasihan lagi isteri
Bergurau senda sehari-hari
Dewa Syahdan dewa persada
Tiada berhenti mengadap adinda
Terlalu kasih di dalamnya dada
Akan adinda Maharaja Muda
Puteri kedua jangan dikata
Sehari-hari bersuka cita
Selama sudah bunda nan serta
Tiadalah Ia lagi bercinta
Ada kepada suatunya ketiga
Maharaja Muda semayam bertiga
Pu teri ketiga bersama juga (Him 60)
Serta bermain begurau jenaka
Lalu berkata Dewa Persada
Wahai adinda Maharaja M uda
Mau juga tuan menolong kakanda
To long bunuhkan burung garuda
Adalah garuda lagi isteri
Sebulan sekali datang sendiri
Jikalau bulan em pat belas hari
Datanglah Ia ke dalam negeri
Terlalu sayang hatinya kakanda
Melihatnegeri pora/ k/ poranda
Rakyat tentara seorang tiada
Semuanya dimakan burung garuda
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Maharaja Muda mendengarkan kata
Terlalu belas di dalam cita
Sila/ h / kan abang keduanya serta
Pergi melihat negerinya kita
Lalu bermohon kepada isteri
Serta kakanda tuan puteri
Kepada kedua permaisuri
Turun berjalan raja bestari
Turun berjalan dengan kakanda
Menyuruh berlengka p menteri berida
Alat senjata gajah dan kuda
Menteri hulubalang gajah dan kuda
Setelah berhimpun hulubalang tentara
Ada seribu rakyat dikira
Baginda berangkat tiga saudara
Menuju negeri Belanta Pura
Berjalan ada tiganya hari
Sam pailah Ia ke dalam negeri
Lalu berhenti raja bestari
Sambil bertitah kepada menteri
Kakanda suruhkan orangnya kita
Jadikan api sekaliannya rata
Beta nan hendak ke dalam kota
Kanda sekalian tinggallah serta
Menteri menyembah seraya berdiri
Mengerjakan titah raja betari
A pi dihidupkan keliling negeri
Nyalanya tidak lagi terperi
Setelah baginda sudah berkata
Berjalanlah masuk ke dalamnya kota
Kakanda kedua berjalanlah serta
Pilu dan rawan di dalam cita
Melihat alat semuanya ada
Hanyalah orang juga tiada
Sunyi senyap istana baginda
Lalu menangis Dewa Persada
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Terkenangkan ayahanda serta adindanya
Pilu dan rawan rasa citanya
Kedua cucur air rna tanya
Maharaja Muda sangat belasnya
Lalu berkata Maharaja Muda
Siap mata datangnya garuda
Lalu berkata berkata Dew a Persada
Em pat belas hari bulan tentulah ada
Dudukiah baginda di sana berhenti
Garuda perkasa hendak dinanti
Alat senjata hadhar menanti
Terlalu bimbang rasanya hati
Ada pun garuda lagi isteri
Dilihatnya asap di dalamnya negeri
Ia pun marah tidak terperi
Lalu terbang berperi-peri
Terbang menuju Belanta Pura
Sudahlah gelap di atas udara
Sangat gemuruh bunyi suara
Melayanglah Ia dengan segera
Setelah didengar Maharaja Muda
Bunyi bahananya burung garuda
Lalu berangkat serta kakanda
Disuruh sembu/ ny / i rakyat ten tara
Baginda pun naik dipohon berkasa
Menanti garuda berang di angkasa
Dihunus baginda pedang yang bisa (Him 61)
Sambil memandang ke atas angkasa
Garuda pun turun berperi-peri
Hendak menyambar raja betari
Baginda pun segera menyalihkan diri
Di parangnya kepala di sebelah kiri
Garuda pun marah sangat kembara
Merasai dirinya sudahlah cidera
Lalu melompat dengan segera
Lalu bertampak sekuat suara
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Ba[ha]ru hendak dipatuknya
Disela[h]kan baginda dengan segeranya
Lalu diparang dengan pedangnya
Sekali parang pu tus lehernya
Sudahlah mati burung garuda
Bininya dibunuh Dewa Persada
Lalulah turun Maharaja Muda
Berpim pin tangannya kakanda
Naik di balai di singga[h)sana
Bertitah kepada Menteri Perdana
Kerahkan rakyat hina dina
Buangkan bangkai garuda di sana
Menteri menyembah turunlah segera
Mengerjakan titah Sri Batara
Menyuruhkan segala rakyat ten tara
Membuangkan bangkai ke dalam segara
Ada pun akan Maharaja Muda
Hendak melantik Dewa Persada
Dijadikan raja gantikan ayahanda
Dakarnya Maharaja Indera Syahda
Segala menteri indera negara
Diberikan Raja Belanta Pura
Tujuh laksa rakyat tentara
Lengkaplah dengan tumenggung bendahara
Setelah sudah dirajakan
Isterinya sudah dipindahkan
Negeri pun sudah diperbaikkan
Ramainya tidak lagi terperi
Dewa syahdan dirajakan juga
Dirajakan di negeri Kerangan Mega
Dagarnya maharaja halam paduka
Dud ukiah Ia bersuka-suka
Berkasih-kasihan tiga bersaudara
Beratas-atasan tiada antara
Negeri pun ramai tidak terkira
Lengkaplah dengan pekan pasar[a]
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Raja yang keempat sudahlah mufakat
Negeri yang jauh menjadi dekat
Kerajaan besar tiada dipangkat
Sebarang bicara sama serikat
Masy[uh)urlah nama Maharaja Muda
Terlalu adil perintah baginda
Tiga buah negeri di bawah sabda
Sekaliannya hormat kepada adinda
Tamatlah syair yatim nestapa
Suratnya tidak ketahuan ru pa
Daripada hajat janganlah hampa
Dibuat juga sebarang rupa
Aduh encik saudara sekalian
Sebarang kerja hendak dipikirkan
Dengki khianat jangan dikerjakan
Akhirnya badan yang merasakan
Dengki khianat jangan dicari
Akhirnya kemudian kita pikiri
Dengan kodratlah memberi
Dengan setia[k] celakalah diberi
Siapa yang suka mengerjakannya
Allah tak lagi sangat murkanya
Wallahu a'lam bi s-shawab
Wa ilaihi 1-marji'u wa 1-ma'ab
Tamatlah syair pada malam jumat
Karena hati terlalu kalu[ra]t
Kepala pening mata pun berat
Seperti daku yang kelambung berat
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Akas jauhari
: cekatan, tangkas, cerdik, pandai.
: pandainya, cekatannya, tangkasnya.
Akasnya
Alokku
: elokku, cantikku, baikku.
Anggota
: bagian tubuh.
Bagul
: menggendong, mendukong.
: berbeda, amat, luar biasa(elok, besar dll).
Bah ana
: indah, molek, elok.
Bahari
Balang
:ternpat air, sejenis botol.
Balang
: tern pat sejenis botol.
Balut
: bengkak habis menangis.
: sejenis burung nuri
Bay an
Bebal
: tumpul otaknya, bodoh kesalahan
: berlaga, lagaknya
Belaga
: setengah bangsawan
Belah berida
Belaka
: sahaja, saja
: hutan belantara.
Belanta
Bentang
: menghampar luas dan rata.
Berang
: marah
Berbika-bika
: berkata-kata, bercakap-cakap.
Berbulang kesembah telepok perada
Berengut
: merengut, menggerutu, mengomel, masam mukanya
Berhadhar
: berhadir.
Berholimpah : berlimpah
Berida
: sekeluarga, segolongan, sekalian, seluruh.
Berida
: bangsawan
: Tidak tidur (karena sesuatu hal), berawas.
Berjaga
: membantai.
Berjagal
: menikmati hidangan.
Berjamu
: kasa berarti angkasa, berada di angkasa
Berkasa
Berkeri
: berasa keri.
: burung berkicauan sahur-sahutan.
Berlilingan
Bersaba
: bergaul, bergabung
Bersalur
: berserat
: kelihatan, menampakkan diri
Bertampak
: kawan, ternan.
Berta ulan
: berpandangan mata.
Bertelekan
: tidak di tolak lagi.
Bertolak
: Berbicara
Bertur-tur
: berbincang-bincang, berunding.
Berura-ura
Bid uri
: sejenis batu permata yang berwarna.
: pandai, cerdik, pin tar.
Bijak
Bin a
: Hirau, peduli.
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Birah
: tumbuhan herba
Bungkoknya
: merendahkan harga diri orang lain.
Campan
: jampana yang artinya tandu, usungan.
Cemeti bergenta: pecutyang berlonceng.
Cenderanya
: nyenyak (tidur), lena.
Cengki
: sudah tentu, memang, patut, bernasib baik
Chokmar
: sejenis pemukul besar yang berduri-duri
Cina kai
: nama orang (bangs a)
Cita
: rasa, perasaan.
Cura
: kelakar, seloroh, olok-olok, curah = mengalirkan
turun dengan deras
Curap
:corak,bercorak,berrnotif
Dagang
:Orang yang rnerantau a tau mengembara, perantau.
: berani, cekal hati, berani membuat sesuka hati.
Dakamya
: kue, makanan, penganan yang dikukus(didang) .
Dang juadah
Dayu
: sayup-sayup kedengaran.
Di[h)urnbut
: dicabut, diambil.
: diambek, diambil.
Diambik
Dian
: lilin, pelita.
Dibatilnya
: ditempatkan di tern purung.
Diberkas
: ditahan
Dibondaika
: dibundakan.
Dicubakkah
: mencoba, menguji
Dicurakan
: dicura/h/kan, dituangkan.
Digedong
: rumah besar dari batu
Dihampar
: dibentangkan
Dihanduri
: maksudnya dihindari tapoi dalam naskah tertulis
dihaduri
Dihatangkan : dihadapkan, di sampaikan.
Dihilakan
: menarik, menyeret.
Diilahkan
: dihempaskan
Diirit
: diheret, menarik paksa
Dikermang hadan: diumpamakan seperti surga.
Dikurik
: di korek yang berarti mencari-cari sesuatu.
Dilangirkan
: dicucikan rambut
Dilebahkan
: direbahkan.
Dilengiri
: dibersihkan rambutnya
Dilipa
: dilepa, dilumuri
Diluru
: dilakukan dengan cepa t.
Dimayanya
: di buat tak berdaya.
Dipapas
: diambil, dicuri, dirampas.
Dirika
: direka-reka, direkayasa.
Disela[h]kan
: dilontarkan, dilemparkan
Ditanjokkan
: ditunjukkan, menampakkan
Ditenong
: diramal.
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Ditudungkan
Dulang
Duli
Gahara
Galaba
Galai
Gata
Gemira
Genta
Gundah
Gupoh
Haiwan
Halang
Hampang
Handa Ian
Hilah
Hulu
Huma
!nang

Inangda
Jamala
Jam pi
Janggal
Jangka
Janya
Jawatan
K[h]abaran
Kabas
Kadar
Kasi
Kati
Kati-kati
kayuru
kelu
Kembara
Kendil
Kependak
Ketja

: diarahkan.
: talam dari kayu, atau alas dari kayu
: baginda, paduka.
: keturunan raja yang lahir dari permaisuri.
: galabah yang berarti pilu, sedih, duka, tidak
menentu.
: geli,hendak tertawa karena lucu
: genta, lonceng kecil
: gembira.
: lonceng kecil, lonceng.
: guiana, gelisah.
: gopoh, tergopoh-gopoh
: hewan.
: menghambat, menghalangi, merintangi
: menyekat, menghalang.
: boleh diharap/ dipercaya setia, kenamaan, bijak,
gagah, cakap.
: tipu daya
: leher
: rumah.
: Perempuan yang menjaga (memandikan dll.) anak
tuannya( biasanya anak-anak a tau anak orang besarbesar).
: !nang bagi anak-anak raja.
: kepala.
: kata-kata tertentu yang diucapkan untuk menyembuhkan penyakit
: Tidak sedap dilihat (didengar).
: kurun waktu
: jadi, Sahaja.
: pegawai istana.
: memberi kabar
: lumpoh, a tau kaku .
: kira-kira.
: sejenis tumbuhan, canarahan, lidah mara, pendarah
: lebah
: lebah-lebak kecil
: kayu sejenis tumbuhan paku a tau pakis.
: tidak bisa berkata-kata
: pergi kemana-mana
: sejenis periuk.
: kependek yang berarti orang yang rendah
derajadnya.
: usaha( kegiatan, urusan) yang bertujuan untuk
menghasilkan sesuatu.
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Kesamba
Kesturi
Ketopong
Kholi
Kumbakan
Labang
Lailanya
Laksa
Laksamana
Lata
Lebu
Lengai
Lingah
Loba
Luluk
Lunang
Lurung
Luta
Madah
Makilang
Malan
Malighai
Ma1iki
Man1anda
Manggala
Mangusut
Manjelis
Maqbul
Mara
Mara
Masakan
Masri
Masyghulnya
Membilang
Menambok
Menambok
Menanamkan
Menderu
Mengalukan
Mengaluri
Mengantang
Mengendara

: pakaian tarian tradisional
: Sejenis benda yang harum baunya.
: topi besi yang tinggi sebagai perhiasan
: diam, berhenti, kosong/ sunyi.
: sejenis belanga yang dihiasi daun kelapa dan diisi
air untuk memandikan pengantin.
: tumbuhan herba, hempedu tanah
: Lela yang artinya elok tingkah lakunya.
: sepuluh ribu .
: Pangkat a tau gelaran tertinggi dalam angkatan laut.
: Taraf yang terbawah/ daif, hina.
: abu,debu
: tidak tangkas dalam melakukan sesuatu, lemas,
lungsai.
: Iengah, terlena.
: tamak/ serakah
:lumpur
: sejenis buah, buah.
: lorong
:lata
: berkata
: keluar.
: mabuk pinang, sedeh, bingung.
: istana tern pat kediaman raja.
: tuan miliki
:mamak
: mendatangkan kebaikan, berbahagia
: mencari keterangan, mencari bukti supaya ketahuan
segalanya.
:cantil<, elok, indah.
: doa yang khusuk dipanjatkan supaya terkabul
: bencana, bahaya, celaka, kesusahan.
: bencana, baha ya, celaka, kesusahan
: mana boleh.
. .
: Jents suasa.
: berasa dukacita karena sesuatu.
: memperhitungkan, memperkirakan, memperhatikan
: menepuk-nepuk, manabok-nabok
: meninju dengan sangat kuat.
: menguburkan.
: berbunyi seperti an gin ribut, guruh.
: menyambut kedatangan.
: mengikuti, menelusuri
: menggunakan kendara, menggendarai.
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Mengema
: berbagai warna, indah berseri, kekasih.
Meniarap diriba: rebah di pangkuan.
Mentung
:hanya,karena
Menulang
: menolong.
Menyalihkan : menghindar
Merajakan
: menjadikan seorang raja.
Meriba
: memangku.
Mirah
: merah
Mulu
: dalam teks mulu tetapi konteks kalimat mula yang
berarti awal permulaan.
Munggur
: usungan atau tandu
: terdiam karena terlalu sedih.
Mutu
Napiri
: seruna1.•
: Aniaya, disia-sia.
Niyakan
: gong kecil.
nobat
: hamba kepada raja
Pacal
: memaksa.
Pajal
: pengganti
Palihan
Pam a
: kembang, bunga
: tidak kekal, tidak baka.
Pana
: air yang keluar memancar.
Pane or
: pendek pikirannya.
Pandak
: dalam naskah tertulis pani, maksudnya pati yang
Pani
artinya denda
Pantas
: cepat, tangkas, kencang, Iekas
:papa: miskin.
Papi
: pasar.
Pasar[a]
: pesona, mengagumkan, menarik hati
Pas una
: denda karena membunuh orang, membunuh orang
pati/ pani
dengan sembunyi.
: hamba, saya.
Patik
.
:
payau,
au
payau
Payu
: keras dan padat, tidak berongga dalamnya.
Pejal
: limpahan, bawahan yang jadi limpahan atasan.
Pelimbah
: pohon, daun, dan kulitnya dapat dibuat obat.
Penaga
:Tern pat memasak a tau dapur.
Penanggah
: yang teru tama, yang mulia.
Perdana
: mudah berkembang biak, beranak, bertelur
Peridi
: lubang yang digali untuk mendapatkan air, telaga
Perigi
: bersih, pu tih.
Persih
: porak, berserakan, morat-marit
Pesorak
: perahu zaman dahulu
Pilang
Pudi
: kecil-kecil butirannya, intun pudi artinya intan yang
butir-butirnya kecil
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: po'ta, pukta yang berarti tersangat indah, ta' ada
bandingnya, terbaik.
:yang empunya a tau mempunyai.
Puwannya
Qona
: kaya.
: menunjukkan rasa tak suka.
Rajokkan
Rana
: ratna dapat berarti sejenis tumbuhan herba, intan,
cantik.
Raw an
: pilu, gundah gulana,terharu, rindu bercampur sedih.
: hem pas ke kanan dan ke kiri.
Reban
Rewak
: menjalar, meluas, merata.
Robulihzati
: Tuhan yang maha Esa.
: remaja, masih muda.
Rumaja
: cuma, hanya, yang satu-satunya.
Sa[ha]ja
Saba
: kumpul, gaul
Sada
: sahda yang artinya elok, cantik
Sajak
: sejok, tidak panas, dingin
Sakin
: semakin
: indah, cantik
Sani
: orang yang mendalami agama islam dengan
Santeri
merantau jauh
Saujana
: bijaksana, mulia, pandai
Sebilang
: setiap, tiap-tiap
: sedangkan.
Selangkan
Selimpat
: ular yang pipih.
Sendak
: kayu palang atau nama kayu.
Serati
: I.tik .
Serbat
: minuman yang menyegarkan.
Serbok
: bubuk, bubok.
: hati tidak ingat apa-apa, salah pandangan atau
Silapkan
perasaan.
Suasa
: pancalogam, (campuran emas dan tembaga).
Suluh
: sesuatu yang digunakan untuk menerangi, obor.
Surak dan tempak : sorak dan teriakan
Suri
: raja perernpuan.
Susur
: melaui tepi, pinggir.
Syahwa
: syahwat, membuat nafsu a tau tertarik yang
melihatnya.
Syak bela
:sheikh bela, membela ulama yang alim.
Syak
: kurang percaya diri, was-was
Tabulah
: sesuatu yang dilarang, pantangan, pamali
Tamba
: obat, penawar.
Tambangan jiwa : tern pat, tambatan jiwa.
Tambul
: makanan a tau kue-kue yang dihidangkan bersama
.
mmuman.
Tampeknya
:jeritan, teriakan
Puta
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Tandak
Tanju
Taruna
Tegah
Telepok
Tempuwan

: tari jawa yang ditarikan seorang perempuan.
: lampu dinding.
: pemuda, bella.
: sesuatu yang tidak dibenarkan, larangan.
: tumbuhan herba, seroja biru
: tempawan yang berarti kata cumbuan a tau
sanjungan untuk wanita cantik
Tengkuyang
: sejenis siputyang kulitnya berwarna
Teraba
: Sepertinya.
Terala
: termulia, tertinggi.
Terali
: tertinggi.
Terbilang
: terkatakan.
Tercangkung : bertenggong dengan kedua lutut dinaikkan.
Terjali
: menerima wahyu, perintah.
Terjuntai
: tergantung a tau terjulur ke bawah.
terkada-kada : ternganga, bengong.
Terkangkang : jatuh seperti katak yang kedua pahanya merentang
Terlanjang-lanjang: telanjang.
Terlipa
: tercoreng-coreng seluruh badannnya.
Termasa
: peristiwa yang kelihatan, pertunjukan, tontonan
Termasa-masa : menunjukkan waktu.
Termatu
: diam tak berkutik.
Terpada
: kepada
Terpakur
: tafakur, termenung memikirkan sesuatu.
Terpegan
: kaku dan tidak dapat berkata (karena terperanjat)
Terperi
: tergambar
Tersemu
: bukan yang sebenarnya, tidak sesungguhnya, purapura.
Tetak
: luka karena parang
: menusuk, menikam
Tikam
Timang bajiwa : timangan, pengasuh.
Turun wangsa : keturunan.
: pembesar negeri, junjongan.
Turusnya
: hulu (leher).
ulu
Usholi
: niat pada permulaan sembahyang.
: asal mula, asal keturunan.
Usul
: perem puan.
Uwan: wan
: bersusah hati, bersedih hati.
Walang
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Pertanggungjawaban Transliterasi
Transliterasi pada naskah dimaksudkan agar naskah ini dapat
dimengerti dan dipahami oleh pembaca. Oleh karena itu, ada perubahan
pada penulisan naskah ini, yaitu ada beberapa kata yang ditulis sama,
seperti dalam naskah untuk mempertahankan keaslian dan kek~asan
naskah yang masih menggunakan bahasa Melayu . Ejaan yang
digunakan dalam naskah Syair Yatim Nestapa adalah sebagai berikut:
1. Kata-kata yang terdapat di dalam naskah ditulis seperti:
dicetrakan
mencahari
dahulu
baharu
2. Ada penulisan satu lambang yang mewakili dua bunyi, yaitu kaf I
I digunakan untuk menuliskan bunyi lkl dan bunyi I gl, seperti
Untuklkl:
maka
sekalian
suka
untuklgl:
•
JUga
baginda
segala

.
negen
.
pergt
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dalam transliterasi, semua bunyi bahasa yang dianggap tidak
konsisten dalam penulisan lambang (huruf) seperti di alas akan
disesuaikan dengan siatem bunyi bahasa Indonesia. Kata-kata
tersebut ditulis: maka, sekalian, juga, baginda, segala, suka, pergi,
pergilah.
3. Dalam naskah Syair Yatim Nestapa ditemukan perulangan kata yang
dapat ditransliterasi dengan dua kemungkinan, hal ini ditransliterasi
sesuai dengan konteks kalimatnya. Perulangan kata dalam naskah
Syair Yatim Nestapa dapat berupa perulangan dua kata atau
menggunakansimbolangkaArab / b/ Seperti:
Sehari-hari a tau Sehari-Sehari
Laki-laki
Berkata-kata a tau berkata-berkata
Berlari-berlari a tau berlari-lari

r \J:?y
~..

Terkira-kira a tau terkira-terkira
Perlahan-lahan atau perlahan-perlahan.

Kata yang dalam bahasa Indonesia tidak lazim menggunakan fonem
h, dalam naskah ditulis menggunakan fonem h, seperti :
Mencari ditulis mencahari
Kabarkan ditulis khabarkan
Tua ditulis tuwah
Ke ujung ditulis kehujung
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Sebaliknya, kata yang dalam bahasa Indonesia lazim ditulis
menggunakan fonem h, dalam naskah ditulis berbeda, seperti:
Dihadap ditulis diadap

Jv.) ~.)
..

Menghadap ditulis mengadap

j.)Ui..o

5~

Silahkan ditulis silakan

Dalam transliterasi, penulisan kata di atas akan disesuaikan dengan
ejaan bahasa Indonesia, fonem h ditempatkan dian tara tanda kurung
miring untuk menambahkan fonem h dan diantara tanda kurung siku
untuk menghilangkan fonem h, yaitu di/h/ adap, meng/ h / adap,
menca(h][a]ri, dan k[h]abar.
•

4. Kata yang dalam bahasa Indonesia lazim menggunakan fonem k,
dalam naskah ditulis berbeda, yaitu dengan menggunakan tanda
apostrop ( () ) Pukta ditulis pu'ta, terdapat pada halaman 16, 31, 33,
38, 39, 40, 51, 52, 58

,

Namun penulisan kata ini kadang tidak konsisten kadang ditulis
Puta, jadi dalam transliserasi naskah ini penulis konsisten
menggunakan kata Puta. Seperti:
Pukta ditulis p~'ta atau puta 0
Tak ditulis ta' \.:;

}j

tetapi kadang ditulis

wj

Dalam transliterasi, penulisan kata-kata di atas akan disesuaikan
dengan ejaan bahasa Indonesia, fonem k ditempatkan dian tara tanda
kurung siku untuk menghilangkan fonem k dan diletakkan dian tara
tanda garis miring untuk menambahkan fonem k, seperti pu/ k/ ta
dan ta/k/.
5. Dalam naskah Syair Yatim Nestapa kata Asma Dewa hanya sampai
halaman 25, setelah itu berganti menjadi Asmara Dewa. Untuk
memudah menyadur syair ke dalam prosa maka penulis konsisten
menggunakan kata Asmara Dewa.
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