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1. Perundang-undangan.
Nasional.

I. Perpustakaan

KATA PENGANTAR

Undang-undang dan peraturan hukum pemerintah mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat. Di dalam kehidupan masyarakat,
selalu terdapat berbagai macam norma yang secara langsung atau
tidak langsung mempengaruhi tata cara kita berperilaku atau bertindak.
di negara kita, norma-norma yang masih sangat dirasakan adalah
norma-norma adat, norma-norma agama, norma-norma moral, dan
norma-norma hukum negara.
Pada kesempatan Tahun Anggaran 2003, Perpustakaan Nasional
Rl menerbitkan buku transliterasi dari naskah kuno dan diberi judul
"Undang-undang Daerah dalam Nashkah Kuno : Koleksi
Perpustakaan Nasional Rl" yang bahannya diambil dari naskah kuno
yang berjudul "Undang-undang Minangkabau, Undang-undang Aceh
dan Nasehat dan Undang-undang Johor.
Mengingat Perpustakaan Nasional Rl mengemban salah satu
fungsi yaitu melestarikan warisan budaya bangsa, maka buku ini
merupakan salah satu wujud tersebut karena melestarikan warisan
budaya bangsa bukan hanya berbentuk fisik saja, melainkan yang
lebih penting adalah kandungan isi. Dengan demikian data tertulis
masa lampau akan selalu dapat diketahui untuk sumber-sumber
pengetahuan.
Mudah-mudahan dengan terbitnya buku ini akan bermanfaat bagi
peneliti pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kami
menyadari sepenuhnya, bahwa buku ini masih jauh dari sempurna ,
oleh karena itu demi kesempurnaan masa mendatang, kami sangat
mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan .

Kepala Pusat Jasa Perpustakaan
dan lnformasi

Hj. Suprihati, SH,MBA.
• ••
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UNDANG-UNDANG MINANGKABAU
ML.428

[Him.1] Bismillahi r-Rahmani r-Rahim
Bismillahitu mula dikataalhamdu lillah pujian nyata Menyataknn ~sal
nenek kita yang terdahulu nenek Ketumenggungan dan Datuk
Perpatih sabatang Pusaka nan tolong sara , nan kita lazimkan adat
nan kita punyakan nan telah sudah terbiasa dimasyhurkan oleh
nenek kita masa dahulu kala sampai sekarang,kepada segala
mereka itu yang di bawahnya segala alam dan Luhak dan Laras dan
nagari. Kepada segala raja-raja dan undang-undang luhak dan
undang-undang nagari dan undang-undang penghulu dan undangundang nagari dan undang-undang yang selapan . Barang sebagainya
perkara hukum bagi sara atau bagi nan telah sudah terpakai di
dalam luhak atau di dalam nagari tidak bersalahan sedikit juga , manamana nagari dari Mekah dan Madinah, dari timur sampai ke selatan
dari masyrik ke magrib keturunan undang-undang nan sembilan pucuk
daripada daulat yang dipertuan raja yang usali Sutan Sri Maharaja
Diraja itulah yang dipertuan nan keramat turun kepada pulau ini
tanah barat bernama Pulau Perea selamanya amin .
Alhamdu lillah robbil alamin peliara atau rahmati wa 'ala 'ali bekata
nenek kita Nabi Allah Adam 'alaihis salam ja'ilul malaikati ahjatahu
mautsiqi watsulatsa waruba'a watasqamul 'alam fil Arab wal ajam
wa'mau masuriqi wal maghribi wal ajam , faya zaman Nabi Allah
Adam 'alaihis salam waalhakamal hibdiqi wamudlilli ila akhiril anbi ya
wakhatamalallahu anbiya wahuwa Muhammadun jalla wajtihada
liimamil arba'ati waahlan wali 'aqibina. Segala puji bagi Allah Tuhan
segala alam yang seisinya tujuh petalo langit dan tujuh petalo bumi
dengan berkat Nabi Allah Adam alaihis salam, yang menjadikan
Allah [Him.2] itu akan segala malaikat satu-satu dan dua dan tiga1

tiga dan empat-empat, dan pakaian sekalian alam pada nagari Arab
dan ajam, dan pakaian masyrik dan magrib, dan pakaian orang besarbesar, dan raja-raja, dan pakaian nagari Arab, dan pakaian nagari
ajam. Pada mula-mula Nabi Allah Adam alaihis salam dan hukum
yang sebenar-benarnya dan lalu ia pada kesudahannya nabi dengan
kesempurnaan

nabi yaitu Nabi Muhammad Rasul Allah, dan

pendapatan imam berempat dan segala orang yang berakal mereka
itu di dalam nagari Arab dan di dalam nagari ajam semuanya . Adapun
kemudian daripada itu maka inilah kebesaran dan kemuliaan dan
kenyataan undang-undang dan lembago alam an cupak gantang
nan dipakai alam dan kali, dan perkara hukum yang sebenar-benarnya
dan adat yang kiwai dan yang sering dilazimkan . Maka inilah undangundang nan sembi lan pucuk, nan sepucuk lima ratus anaknya
be(r)syarikat memakai dia adanya.

Pasal pada menyatakan gaibnya alam Allah menyatakan kebesaran
dan kemuliaan. Alhamdulillah wa sh-shalatu wa s-sa lamu 'ala
Sayyidina Muhammadin wa alihi washahbihi ajma'in, Bermula segala
puji bagi Allah dan rahmat Allah dan salam Allam atas penghulu kita
Nabi Muhammad alaihi wassalam dan segala keluarganya dan segala
sahabatnya sekaliannya mereka itu.

Pasal pada menyatakan kemudian daripada itu maka inilah pada
menyatakan akan kemudian Nabi Allah Adam alaihi sallam, dan
daripada Nabi Nuh hingga Nabi Ibrahim alaihi sallam , dan hingga
segala raja-raja turun temurun, ganti berganti segala nabi dan segala
.
.
raJa-raJa .

Pasal pada menyatakan yaitu mula-mula dijadikan Allah Taala nur
Muhhamad dahulu daripada segala perkara alam ini seratus ribu
tahun dan dua puluh empat ribu tahun lamanya mengucap syaikh
2

kepada Tuhan kita robbil alamin pada masa itu pada padang yang
suci . Maka keluarlah daripadanya beberapa hango, maka dijadikan
Allah Taala daripadanya demikian hango, maka dijadikan Allah Taala
daripadanya demikian hango itu nyawa segala nabi , dan nyawa (nabi)
[Him.S] Allah Adam , datang jadi raja ialah anak Nabi Allah Adam

nan bungsu . Adapun anak Nabi Allah Adam tiga puluh sembilan
orang . Maka bernikah pada antaro satu perhentian, artiny~ s~~t~
anak dari suatu anak. Maka tiadalah beroleh istri anak Nabi Allah
Adam nan bungsu , dengan ditakdirkan Allah Taala maka dilarikannya
oleh segala malaikat kepada awang kemawang. Maka heranlah Nabi
Adam dengan Siti Hawa dan segala anaknya. Maka bertiuplah angin
dalam surga , maka malai melambai kayu tubi. Maka dipalu oranglah
gendang dalam surga nan bernama gendang nobat. Maka bertiuplah
serunai sirandang ke(n)cangke(n)cang dengan ribut dan kaca-kaca .
Maka terkembang payung ubor-ubor. Maka menari segala anakanakan bidadari di dalam surga, karena suka hatinya melihat anak
Nabi Adam alaihi sallam nan di awang-awang itu. Maka terhamburlah
bau-bauan nan di dalam surga, maka diturun(kan)lah segala malaikat
daripada langit yang ketujuh pangkat. Maka berguncang sidratuiMuantaha, maka terbuka pintu Baitul Makmur. Maka segala malaikat
itu datang pergi kepada anak anak Nabi Allah Adam itu , maka
bersama-sama malaikat memafah tangannya dan kakinya . Maka
mamanda Ali, Nabi Allah Adam, serta Siti Hawa, anak beranak kepada
langit. Maka dilihat mereka itu anak beranak itu bertandan akan
emas sejatah jati , maka takutlah melihat dia. Maka kedengaran suatu
suara daripada puncak bukit Kaf, maka memandang Nabi Allah
Adam akan panji-panji tertega(k) di atas bukit Kaf itu seperti bui(h)
lautan akan putihnya. Maka heranlah Nabi Allah Adam serta Siti
Hawa anak beranak. Maka meminta doalah Nabi Allah Adam kepada
Allah Taala, "Ya Allah , ya Rabbil-alamin, pertemukan jualah aku
dengan anakku ." Maka hampirlah turun ke dunia maka laut itupun
berombak-ombak, maka ikan yang bernama Nun pun menyambarkan
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dirinya, maka lautan menyambung [Him.6] ke daratan kenai amburan
ikan gadang . Maka bergeraklah bumi semuanya antah berantah
rasanya alam . ltulah sebabnya bernama Tanah Ruhum (Rum). Maka
berkata segala anak Nabi Adam yang kekal serta ibunya dan
bapaknya, "Maka sopanlah kita melihat rupanya ." Maka malaikat
itupun menurunkan anak Nabi Allah Adam itu kepada bumi yang
suci antaro Perak dan Pasisir, antaro masyrik dan magrib, antaro
timur dan selatan, antaro bukit Si Guntang guntang Panjaringan itu
desa nan taraungnya serupa malam siang ialah selingkaran Pulau
Langkapuri di dalam dunia iniitulah mulainya tanah Ruhum (Rum) .
Maka dikeluarkan anak Hindujati salapan orang, bernama Cati Runu,
sudah baik rupanya lagi manis mulutnya , berkata-kata nan jadi
angaktan sembah kepada anak Nabi Allah Adam . Maka berkampung
segala anak Nabi Allah Adam itu semuanya, maka berkata kepada
saudaranya, "Apalah katanya hai saudara kami, takutlah kami akan
tandomu itu ." Maka digerak tando itu oleh malaikat, segerak menjadi
mangkota sangkahani namanya, segerak menjadi lembing lembiri ,
segerak menjadi tudung saji, segerak menjadi pinang pasisir, segerak
menjadi sirih dan tamponya, kuning gagangnya, merah daunnya,
jadi purutan, jadi tembakau si rumian sutera . Maka turunlah malaikat
daripada langit yang ketujuh pangkat akan menamai tando itu, ialah
yang bernama Dzul Karnain , menamai Dzul Karnain artinya masyrik
dan magrib. Maka dinamai oleh malaikat Raja Iskandar Sutan, karena
Dzul Karnain gelarnya . Maka berkata anak Nabi Allah Adam
semuanya, demikian katanya segala

malaikat.

Maka menya(h)ut

segala anak nabi Allah Adam , "Jikalau demikian kata segala malaikat,
kami ikutlah barang katanya." Maka Raja Iskandar Sutan pun berkata
kefJada saudaranya, "Hai saudaraku, siapalah akan jadi kaki tangan
aku, siapalah akan jadi mengiringkan aku , siapalah akan membawa
payung aku, siapalah akan memerintahkan kerajaan aku , siapalah
akan meyampaikan segala kehendak aku ." Maka segala saudaranya
akan menya(h)ut akan katanya, "Hai saudara [Him.7] ku Raja Iskandar
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Sutan , segala kami nan banyak ini memerintahkan kerajaan di dalam
alam ini, karena raja sudah alat dengan kelengkapan serta gedung
kecilnya, entah berapalah lamanya." Maka laut itupun menyentak
surut jua. Maka ditumbuhkan Allah Taala bukit, belum akan jadi pasak
bumi antaro laut disembur ombak. Maka Raja Iskandar itu hendak
beristri . Maka turunlah malaikat daripada lang it. Maka kedengaran
suara dari atas arasy Allah demikianlah bunyinya, "Jikalau raja itu
hendak beristri , panggilkan anak bidadari di dalam itu surga yang
bernama Putri sendayang Alam yang pilihan daripada sekaliannya ."
Maka malaikat itupun turun ke dunia lalu sekali masuk surga ,
didadapitnya anak bidadari sedang bertenun kain , syahih kala
namanya kain . Maka berkata malaikat Jibrail kepada anak bidadari ,
"Hai anak bidadari , marilah kita pergi ke dunia karena titah firman
Allah Taala engkau akan menjadi istri raja di dalam dunia." Maka
menangis anak-anakan bidadari semuanya di dalam surga karena
tiada boleh meminta perjanjian . Maka dipalu oranglah segala bunyibunyian dalam surga . Maka gempar gumpita isi surga. Maka segala
anak bidadari pun tegak menari semuan ya dan sudah selesa i
perhiasan maka digulungnya tenun itu serta pisau kecinya itu , siku
landak sunting balik kanan . Demikianlah kata malaikat kepada anak
bidadari itu /ialah/ yang bernama Putri Sendayang Alam , "Bawalah
pakaianmu ke dunia supaya
ditakdirkan Allah Taala masa
Maka diturunkan Allah empat
mengawinkan raja itu dengan

tahu orang segala isi dunia." Maka
pertemuan di tanah Ruhum (Rum).
orang malaikat akan jadi saksi, akan
Putri Sendayang Alam . Hatta dengan

takdirkan Allah Taala lamanya sudah berkawin, maka dikeluarkan
Allah seeker burung [Him.8] nuri dari dalam surga pandai berkatakata , dan terlalu bangsawan burung itu daripada burung yang lain
meminta hukum silang selisih di dalam nagari , daripada burung itulah
beroleh pengajar dalam alam ini segala hamba Allah dalam nagari
Ruhum (Rum) lama pula antaronya maka berkata Nabi Adam khalifah
Allah kepada istri raja, "Pergilah kamu mencari anak dengan tidak
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bapaknya hai anakku raja mencari anak dengan tidak bapaknya.
"Maka berjalan satu orang ke magrib, maka berjalan nabi Allah Adam
khalifah Allah , dengan takdir Allah Taala ardhi hidayatnya serta
dengan hisa/p/(b) , maka terbitlah manikam yang sempurna di
dalamnya. Maka allah gumilang rupanya seperti rupa manusia tiada
dapat ditentang nyata, lebih sekali daripada bulan, jua matahari akan
cahayanya . Maka dengan ditakdirkan Allah Taala, maka dia
dipeliharakan bawa seperti burung dengan air mawar, serta dengan
hidayatNya Allah Taala dengan serta iradatNya dengan takdir Allah
Taala maka zahirlah anaknya putri Sendayang Alam tiga orang, ialah
bernama anak itu yang dinamai Sutan Hidayatullah akan menjadi
raja di dalam dunia ini adanya.
Pasal pada menyatakan maka berkata nabi Allah Adam khalifah Allah,
"Siapa memelihara akan anak cucu aku ini akalnya terlalu tajam,
rupanya seperti bulan purnama empat belas hari bulan tiada dapat
ditentang nyata ." Maka sembah Balaru Husein, "Baiklah

kami

memeliharakan akan anak saudaraku, kami sembahlan maklum
titahnya ." Birahi mendengar raja itu menolak sembah raja itu dimakan
bisa kawi. Dan raja itu tiada kaya ada emas, melainkan kaya disembah,
dan satu orang bernama Sutan Sri Maharaja Alif yang tertua satu
orang bernama Sutan Sri Maharaja Dapanglang, menengah satu orang
lagi bernama Sutan Sri Maharaja Diraja yang bungsu, maka sampai
pada bilangan ketiganya. Maka memandang daulat yang tertua ia ke
magrib, tentang itulah semuanya rakyat aku. Maka memandang pula
daulat yang menengah ke sebelah [Him.9] selatan tentang itu
semuanya rakyat aku . Maka memandang pula daulat yang bungsu
sebelah utara tentang itu semuanya rakyat aku , lama sedikit antaronya,
maka terbit api antaro laut nan disembur ombak. Maka menitah daulat
yang dipertuan Raja Iskandar Sutan disuruh anak akan berlayar
ketiganya. Maka hendak daulat akan berlayar ketiganya, mufakat
ketiganya di Pulau Selingkaran, Pulau Langkopuri antaronya bukit Si
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Guntang Guntang, Panjaringan itu, di sanalah ia pada lautan sahilam .
•

Maka tumbuh berbantah hendak berbuat mengikut sangkahani, sebab
terdiri mengikut itu; maka berbuat ketiganya, maka jatuh mengikut itu
masuk laut sehila m sudah dipalut ulur bidai. Maka daulat yang
dipertuan lelap ketiganya. Maka tumbuh pikiran Cati Silang Pandai,
maka diperbuat jambal kaea karena takut pada raja . Maka menurun
ke bawah pada karsik laut sehilam, maka dilihat mangikut itu sudah
dipalu/h/ oleh bedaya. Maka kembali Cati Silang Pandai /maka/ tiba
di atas perahu, maka didapati daualat yang dipertuan, lalu ketiganya
maka bangun seorang daulat yang dipertuan nan bungsu disuruh Cati
Silang Pandai akan Datu rasa Mangikut itu. Maka pikir Cati Silang
Pandai, maka ditaruh emas sejatah jati. Maka menurun ke bawah
pada karsik laut hilam. Maka Datuk Rasa Mangikut itu dan sudah
Datuk Rasako membagi naik ke atas perahu maka kelihatan Mangikut
sudah tertawa rasa tukang berbunuh ialah yang bernama Sikawali ,
nenek orang sianak Kota Gadang tidak boleh bertiru lagi. Maka heranlah
raja nan berdua, maka merintah hendak berlayar ialah Sutan Sri
Maharaja Dapang nan jatuh ke benua Cina di atas tahta kerajaan
melompat-lompat ke utara, sampai ke benua Cina ribu laksa nagari
dibawah/nya/ perintahnya adanya. Dan Seorang Sutan Sri Maharaja
Alif kembali pulang ke tanah Ruhum (Rum) memerintahkan nagari.
Ruhum (Rum) adalah nagari yang besar seperti sebuah pulau ini akan

[Him.1 0] /be/beroleh banyaknya enam puluh ribu nagari yang besarbesar yang mempunyai eukai tapu pereis, dan lnggris, dan nagari
berupa/h/ nagari Holanda sampai ke tanah Mekah dan Madinah, Raja
Ruhum (Rum) jua akan maha silakan, akan alat pakaian Mekah dan
Madinah , akan memberi makanan senantiasa hari lalu kepada
sekarang, kini tiada berubah-rubah dan bertukar-tukar adanya.
Pasal Pada menyatakan Sutan Sri Maharaja Diraja nan jatuh pada
pulau ini, pulau Perea. Tiada beberapa nagari dibawahnya sebab
pulau terlalu kecil pulau Perea tanah barat adanya .
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Pasal pada menyatakan Sutan Maharaja Dirajamaka disuruh rapat
perahu kayu jati. Maka berlayar ke Pulau Jawa /orang/ enam belas
orang serta pengiring yang harum , seekor kucing siam, seekor
harimau campuk, seekor kambing hutan , seekor anjing yang maklum.
Maka berlayar jua dari sanan. Maka tiba di pucuk pulau emas.
Maka pecahlah perahu dilanggar karang, maka mufakat segala
angkatan dalam perahu karena takut pada titah raja . Maka berpikirlah
Cati B:lang Pandai akan berbuat (bai)ki perahu itu. Maka titah daulat
yang dipertuan kepada segala isi perahu , "Apabila baik perahu itu
kembali kepada tempatnya, maka aku ambil engkau menantu aku ."
Maka gariplah segala orang yang berakal dalam perahu. Maka
diperbuatkan perahu itu kembali pada tempatnya , maka heranlah
raja itu. Maka Allah Taala akan mengasihi kepada raja , maka dijadikan
Allah Taala anak empat orang manusia, lima dengan anak raja . Maka
berdirilah raja hendak berlayar ke pulau Jawa, lama antaranya kembali
raja kepada gunung berapi sendirinya. Maka anak itu sampai berlayar
semuanya . maka dinikahkan anak itu serta lima orang anak dengan
lima laki-laki yang berbuatkan perahu tadi. Adapun pada hari itu
ditaruhkan Allah Taala anak beranak anjing dan

kambing , dan

menja(di)kan manusia seorang harimau campakmenja(di)kan anak
seorang manusia kucing siam , menjadikan anak seorang manusia
perempuan, raja menjadikan anak seorang . maka lama antaranya
ada sebulan dua bulan sampai empat lima bulan dan sudah nikah .
Maka bertanya kepada segala

menantu tadi, "Berapa lamanya

engkau apabila ada engkau serta semufakat dan sebicaro dan
sema'humin (sepaham)". Maka sudah ia bertanya [Him.11] semuanya,
maka berbagaikan jawabnya mereka itu semuanya melainkan seorang
saja semufakat sema'humin . Maka ;aja itupun pikir dalam hatinya .
Maka lama pula antaranya , maka lautpun menyentak surut jua
akan jauhnya. Maka ditumbuhkan Allah Taala jori tiga jori dari atas
gunung berapi, seJon ke Lubuk Agam, sejori Ranah Limapuluh ,
sejori ke Ranah Tanah Datar. Disuruh anak nan lima orang itu ke
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purang-durang menurut jori itu. Maka berjalan anak raja ke Ranah
Tanah Datar nan seorang ke Lubuk Agam ialah anak harimau tadi,
seorang ke Kubong ialah anak anjing tadi , seorang ke Ranah
Limapuluh ialah anak kambing tadi , seorang ke Candongko Lawas
ialah anak kucing tadi. Maka berilmulah raja kita kepada segala
ilmu . Maka memandanglah daulat yang Dipertuan di Langgundi
medan yang baik ialah nan turun ke Ranah Tanah Datar anakku .
Maka bertemulah masa itu lagi hormat kepada ibu bapaknya dan
pada masa ketiko itu belum lagi ada ibunya Datuk Ketumenggungan
dan Datuk Perpatih nan sabatang pun belum lagi. lama pula
antaranya , maka kembanglah segala anak raja tadi. Maka dikeluarkan
Allah rusa seekor dari rimba masuk laut itu . Maka dipegangkan
kakinya pada tempat lalunya nagari itu dan lepas juga masuk laut.
Maka mufakat segala isi nagari hendak membunuh rusa itu . Maka
bicaro kepada Datuk S/a/ ri Maharaja Diraja , "Terleb ih mudah
mengambil rusa itu." Maka diambil rotan sehelai diperbuat jerataka
dihulurkan jerat itu dengan perahu kepada tanduk rusa itu. Maka
kenalah tanduk rusa itu, maka dihela rusa itu bersama-sama, maka
disembelih itu. Maka mufakatlah nagari semuanya akan menamai
nagari itu ialah Periangan namanya dinamai. Maka berp indah
hulubalang raja ke atas batu gadang ialah penyandang Padang nan
Panjang . Maka dinamai oleh Cati Pandai serta Datuk Sri Maharaja
Diraja ialah Priangan (Pariaman) Padang Panjang dinamai, maka
mufakatlah semuanya . Tatkala itulah sembah maklum titah berjunjung
mendengar raja itu menolak sembah raja itu dimakan bisa kiwai raja
itu tidak kaya di emas [Him.12] melainkan kaya disembah . ltulah
sumpah setia isi nagari Priangan (Pariaman) Padang Panjang akan
dinamai penghulu kepada dua nagari itu ialah Datuk Maharaja Diraja
di Padang Panjang dan Datuk Bendaharo di Priangan (Pariaman)
Padang Panjang . ltulah gadang masa dahulu sebelum Datuk
Ketumenggungan dengan Datuk Perpatih nan sabatang . Maka
mufakat pula isi nagari semuanya akan berbuat balai balairung
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panjang akan tempat daulat yang dipertuan akan menitahkan bicaro
kepada menteri besar ialah Cati Silang Pandai akan berbuat balai
balairung panjang dan parannya akar lundang dan atapnya sagar
jantan dan tabohnya pulut-pulut pegendang jangat umu ialah gendang
seliguri canang dan agung dan mo(ng)mongan perbuatan si Raja
Jihin yang diam di rimba Lawang Sati. Maka dikeluarkan calempong
catah jati ialah perbuatan si Kulambai Tunggal. Maka suka hati raja
dan penghulu. Maka dihiasi pula balai dengan lapek hilalang bukan
kapalang indah balai

iala h balai balairung panjang bajaro-jaro,

bergasing-gasing berpuncak tajam balat bergindingan lakat permata
beriringan damar terisnya berjuntaian najam balatnya bukan kepalang
indah balai bernama si Maharaja kaya perhimpunan orang besarbesar dan orang mulia-mulia dan segala raja-raja dan penghulu dan
orang kaya-kaya itulah tandonya kebesaran raja dan penghulu di
dalam alam. Tatkala itu sumur baru bakali nagari akan dicacah medan,
akan dihiasi akan tempat daulat yang Dipertuan duduk dengan
keadilan dan kebesaran di dalam alam. Dari itulah maka didirikan
pula mesjid di kota tua itulahnya Datuk Telanai Sati sekarang kini
mesjid di galu gendang tiga kota atasnya. Maka didirikan mesjid
tempat meminta hukum kitab Allah sebab didirikan balai balairung
panjang akan tempat meminta adat yang kiwai sara' yang dilazimkan
hukum dipakai masa dahulunya.
Pasal pada menyatakan tatkala akan mendirikan penghulu daripada
mufakat segala isi nagari semuanya [Him.13] ialah diterima pusaka
daripada nenek kita Nabi Allah Adam Al aih i wasalam karena Nabi
Allah Adam khalifah Allah atas dunia yakni akan meluluskan hukum
di atas dunia . Maka firman Allah Taala akan dalilnya ini ; jangan fi
1-ardli khalifah Allah, sungguhnya raja di dalam dunia akan ganti aku
yakni Nabi Allah Adam 'alaihi sallam akan meluluskan hukumnya
pada segala hamba aku . Maka lama pula antaronya maka banyaklah
mahluk Allah dalam nagari itu . Maka laut itupun bertambah jauh jua .
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Maka menitahlah daulat yang dipertuan kepada menteri besar ialah
Cati Silang Pandai akan mencari tanah daratan.

Pasal pada menyatkan maka daulat yang dipertuan turun ke bunga
setangkai akan namanya tujuh orang laki-laki , dan tujuh oang
perempuan. Kemudian daripada itu maka

kembali pulang ke

negerinya Periangan (Pariaman) Padang Panjang . Maka lama pula
antaronya maka beristri daulat yang dipertuan bertempat di Langkundi
medan yang sudah adanya.

Pasal pada menyatakan maka bernikah pula menteri besar dengan
perempuan itu adik lndrajati. Maka beranak dua oran laki-laki , maka
beranak pula empat orang perempuan maka lama pula antaronya.
Pasal pada menyatakan pada masa ketika itu maka mufakatlah isi
nagari semuanya. Maka dinikahkan anak raja uang usali itu akan
menjadi penghulu ialah nan bergelar Datuk Ketumenggungan nan
bernama Sutan Panduko Sari. Maka dinamai pula camaning sutan
belum bergelar Datuk Perpatih sabatang Masa. Kutiko itu kemudian
daripada itu maka dinikahkan pula Datuk Sari Maharaja nan bergelar
Salingkab dunia, itulah penghulu di dalam Luhak tanah datar
adanya.
Pasal pada menyatakan nan bernama Camaning Sutan berlayar ke
pulau Langkapuri. Maka mendapat kayu sabatang (di)tengah Iaut
lengkaplah isinya di dalamnya, serta pahat biliung segala kelengkapan
besi , gergaji, perkara besi kembali pulang ke nagari Peria ngan
(Pariaman) Padang Panjang . Maka bergelar DAtuk Sebetang ,
kemudian kembali pulang kepada tanah kerajaan yaitu yang bernama
dusun tua, maka bergelar Datuk Perpatih sabatang [Him.14] akan
tempatnya di bawah pohon kayu naga dan tempat Datuk
Ketumenggungan di bawah kayu rimpang sati. Maka diperbuat rumah
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dan kota disanan dan tempat Datuk Perpatih sabatang berbuat rumah
dan kota di bawah kayu naga tetaran jodi, maka diamlah disanan
entah berapa lamanya dunia terkembang nagari bertunggui adanya.

Pasal pada menyatakan maka hendak mufakat Datuk nan betiga
orang serta Datuk Ketumenggungan dan Datuk Perpatih sabatang
serta Datuk S/a/ri Maharaja akan berbagi Luhak atau Laras karena
sudah menteri besar Cati Silang Pandai mencari tanah daratan . Maka
berjalan Datuk itu ketiganya, seorang berkalang kelapa, nan seorang
berkalang kayu teras limau manis, nan seorang berkalang gantang .
Maka berjalan perahu tiga buah dan satu-satu perahu lima puluh
orang banyaknya isi perahu ketiganya . ltulah orang nan ditanam tiga
sekat, lima sekat, enam sekat, tujuh sekat, selapan sekat, sembilan
sekat, dua belas sekat. Maka hakikatnya masing-masing ketiganya
lelap siang berjaga malam ketiganya. Maka tatkala sumur akan /di
kali/ di kali nagari sudah bercacak tiap-tiap nagari dan kemudian
kembali pula ke nagari Priangan (Pariaman) Padang Panjang adanya.

Pasal pada menyatakan rapat papat segala isi nagari serta Datuk
Ketumenggungan dan Perpatih sabatang dan Datuk /a/ri Maharaja
serta menteri besar Datuk Cati Silang Pandai di atas daulat yang
Dipertuan akan kebesaran dan kerajaan dan kemuliaan di dalam
alam di dalam Luhak atau nagari Cupak nan diagih gantang nan
dibalah lembaga nan ditawang pakaian nan kadi pakai tiap-tiap Luhak
dan Laras . Maka diperbuat penghulu oleh menteri besar ialah Cati
Silang Pandai tiap-tiap kota atau Laras atau Luhak akan menjadi
penghulu khalifah raja orang akan mendirikan kerajaan penghulu .
Maka mufakat segala isi nagari semuanya laki-laki dan perempuan
dan kanak-kanak yang baru pintar didirikan lembaganya kepada isi
nagari barang siapa akan jadi khalifah oleh raj a. Maka melahirkan
kepada nan banyak laki-laki dan perempuan dan kanak-kanak yang
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•

baru pintar. Karena itulah nan punya kerajaan tiaptiap nagari atau
.

kota. Maka naiklah penghulu pada tiap-tiap nagari atau kota hanya
maisi lembaganya kepada nagari dan jikalau raja akan mehiasi
kepada alam tiaptiap alam karena demikian kata firman Allah dalam
Quran (al-hubbu huwa [Him.15] Allah wal-hubbu huwa Allah .... .?)
manikam ikut olehmu segala manusia dan ikut ilmu segala manusia
akan rasulullah dan yang mempunyai pekerjaan daripada nan diikut
yakni segala penghulu dan segala orang yang mempunyai icaro dan
segala sutan kamu wajiblah kamu mengikut dia dan jikalau kanakkanak yang baru pintar lanjut bicaro sekalipun apabila lebih bicaronya.
Pasal pada menyatakan adapun yang bernama penghulu maka
seperti kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam pada segala umatnya ,
Man syadda qa(u)mun fahuwa /syannun/ (qudltun Barang siapa yang
memerintahkan segala kaumnya, maka yaitu penghulu namanya .

Pasal pada menyatakan adapun penghulu empat perka ra baginya:
pertama penghulu namanya , kedua pengaluh namanya , ke tiga
pengaluan namanya , keempat pengalih namanya. Adapun penghulu
memerintahkan segala kaumnya seperti nabi kasih pada segala
umatnya. Pengaluh artinya, j ikalau akan benar sekalipun disalahinya
juga. Pengaluan artinya , tiada takut akan perjanjian sama Islam,
jadi binasa agama . Pengalih artinya , mengikut kata orang saja, tiada
tahu bicaro adanya.
Pasal pada menyatakan yang sebenar-benarnya penghulu akan
menyuruhkan orang berbuat baik, menegahkan orang berbuat jarat,
wajiblah atas penghulu . Maka berbuat sukatan yang betul , cupak
dua belas, tahil-tahilan yang sama dalam nagari , atau barang mana
tempat kediamannya, dan bungkal buatan dipakaikan sebuah sakato.
Maka perbuat pula lembaga ialah tertib yang majlis akan lembaga
alam tiap-tiap nagari , dan berkelakuan yang baik tia-tiap nagari,
itulah nan dipakai se isi alam Minang kerbau, kau lalu ke tanah
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Makkah dan Madinah, dan lalu ke Aceh nan Surambi, maka sampai
ke embun Ternate sampai ke nagari Siluang dan Benua Ruhum
(Rum) dan Benua Cina, dan tia(da) bersalahan sedikit pun tiada
lebih kurang nan dipakai alam demikian adanya.

Pasa l pada menyatakan pada ketiko itu maka mufakatlah Datuk
Ketumenggungan serta Datuk Perpatih sabatang , serta Datuk Sial
ri Maharaja orang nan bertiga akan mahagih Laras kota Piliang dan
Caniago.[Him.16] Pasal pada menyatakan Laras kota Piliang nan
sehingga Tanjung Gadang mudik nan sehingga Silanggundi Hilir
sehingga lautan nan sedidis sehingga gunung berapi hilir keliling
gunu(ng) semuanya sehidaran batang bengkawis selilit gunung berapi
Laras kota Piliang namanya .

Pasal pada menyatakan adapun Laras Caniago nan sehingga muara
danau mudik nan sehingga Padang Taro Hilir salo menyalo jua kota
Piliang. Sebab itulah maka tumbuh pikiran Datuk Perpatih sabatang,
"Hanya terkurang jua Laras Caniago nan mengurangkan Kota Piliang
jua. Maka berparanglah Datuk Perpatih sabatang dengan Datuk
Ketumenggungan orang pun banyak timbul balik keduanya . Maka
dinamat Lima Pawan Dua Belas Kota oleh Datuk Ketumenggungan
Gajah Gadang Tabuh kadatangan namanya . Maka dinamai pula nagari
Sungai Tarba Darussalam Selapan Batu dalamnya . Maka dinamai pula
Sungai Tarba Pamuncak Alam Penghulu Kota Piliang lalu ke laut nan
sedidis sampai ke ombak nan mendebur, itulah tandonya kebesaran
Kota Piliang. Maka dinamai pula Tanjung Sungai Ngayang di atas
emas ikan bertelur dalam batu , itulah nagari yang tertua datang
sekara ng kini t1 ada berol eh ubahnya dan tiada

bertukar-tukar

selamanya lain dari Priangan (Pariaman) Padang Panjang . Adapun
nagari semuanya hanya turun daripada nagari nan niaga itu dan jikalau
tiada turun daripada itu hanya Ranah Balako namanya adanya .
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Pasal pada menyatakan daripada perang. Maka bertemu di Lima
Kaum Dua belas Kota, orang pun banyak timbul balik mengatutus
bunyinya bedil bersilang galah jua perisai mengabut rupa /h/asap
bedil kejar mengejar timbul baliknya . Maka berhenti perang, maka
ditumbuhkan Allah Taala hati Perpatih nan Sabatang lembut kirakira . Maka dipersuamikan anak cucu Datuk Ketumenggungan . Maka
berdirilah pusaka perang, "Jikalau takut akan maisi kutundukkan ,
jikalau alah berpupum abu, jikalau seiring [Him.17] berjabat tangan
sekarang kini binasa Laras Caniago, maka maisi kutundukkan ". Maka
dicari kuda lima ekor oleh Datuk Lima Kaum Dua Belas Kota dan
tiga ekor kuda putih, dua ekor kuda merah diberi bertali cindai
kelimanya . Maka dihirik ke Selapan Batu Sungai Tarba Pamuncak
Alam Kota Piliang zahirnya emas pada batinnya kutundukkan itu
semuanya kepada Laras Kota Piliang dari Laras Caniago. Maka
teranglah semuanya sampai ke laut nan sedidis lalu ke ombak nan
mendebur sampai sekarang tiada berubah-ubah dan bertukar-tukar
karena orang cerdik keduanya . Maka malam hari berpikir Datuk
Perpatih nan sabatang.

f\~aka

ditikam batu dengan keris Baliko. Maka

tabu batu itu . Maka dihentak pula batu dalam tongkat besi, maka
bubus batu itu, maka lama pula antaranya . Tatkala pada masa ketika
itu dan sudah nagari Menaro Cupa Gantang adat Lembago adanya .
Pasal pada menyatakan maka mufakat Laras nan dua maka hendak
menghadab ke bunga setanggi akan memohonkan bicaro kepada
daulat yang Dipertuan kepada Bukit Batu Patah di Langgundi medan
yang sudah karena itu raja sangat keras merintahnya pada nagari
sungai Tarab sampai ke Saroaso lalu kasumanik. Maka berpindah
daulat yang Dipertuan tujuh orang laki-laki dan tujuh orang perempuan
dan tiga orang hulubalang di atas daulat yang Dipertuan . Maka
terkembanglah payung ubor-ubor seperti buih di lautan akan putihnya.
Maka sukalah alam akan rupanya . Maka beberapalah lamanya, maka
hamillah Tuan Putri Jamila.
Maka tiada pula anaknya beroleh mandi
•
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sebab masa itu buih banyak yang bagak-bagak. Maka berpesanlah
daulat yang Dipertuan kepada hulubalang di Sungai Tarba akan
membawa ruyung dari rimba akan pagaran tempat mandi itu adanya.

Pasal pada menyatakan maka dinamai oleh Raja Alam nan di
Pagaruyung Tuhan Alam Khalifah Allah . Maka memandanglah raja
kepada nagari Sungai Tarab akan membawa lalu ke Soroaso sampai
kasumanik, lalu kepada gunung berapi hanya berombak-ombak laut
semuanya rimbalah berkampung lurah alah berisi air bukit pun balam
tanak, ombak pun berhaluhaluan dari laut. Maka lama pula antaranya,
maka banyaklah isi nagari itu akan berpindah kepada tempat yang
lain adanya. [Him.18] Pasal pada menyatakan sehingga empat, lima
bulan lamanya, maka datang perahu dari lautan membawa kerbau
panjang tanduk. Maka mendapatkan kepada bukit Batu Patah, maka
dikeluarkannya kerbau itu ke sungai Ambas, maka perahunya lalu
kepada kaki bukit batu patah . Maka dikeluarkannya kerbau itu
panjangnya lima belas depa ka(n)dangnya, selapan depa panjang
tanduknya, enam depa sebelah . Maka berkata nakhoda kepada Datuk
Ketumenggungan, "Datuk Perpatih nan sabatang serta Datuk S/a/ri
Maharaja serta isi Luhak semuanya . Maka berkata nakhoda, "Wah
itu aiklah kita bertaruh me(ng)adu kerbau, apabila kalah kerbau kami
ambil isinya perahu kami semuanya ." Maka berkata Datuk Perpatih
Sabatang , serta Datuk Ketumenggungan, serta orang besar-besar
dan orang ahli akal rapat papat semuanya, beri janji kami tujuh hari
lamanya adanya .

Pasal pada menyatakan dengan mufakat semuanya dengan ahli
akal. Maka dicari anak kerbau yang sedang harat menyusu pada
ibunya. Maka diperbuat topeng besi sembilan pucuk cawangnya,
satu cawang enam pucuknya, tajam seperti taji ambung-ambungnya.
Maka sampai tujuh hari pada ketiko semalam itu tiada diberi minum
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susu atau makan anak kerbau itu dengan ibunya. Maka lekat
cawang besi adanya.

Pasal pada menyatakan maka habis orang Luhak keluar ke tengah
medan, laki-laki dan perempuan akan mereka itu akan melihat orang
me(ng)adu kerbau. Maka diharak anak kerbau itu ke tengah medan ,
yaitu pada dusun tuo dan sudah taruh bertampin dijudu Luhak nan
Tiga serta janji pada siapa kalah albil ilmu nagari kami Luhak nan
tiga dengan perintah adanya. Maka dilepaskan anak kerbau itu, maka
berlari anak kerbau itu mengejar kerbau gadang itu, sekali ia
menyambar dua tiga luka jua barangnya , dua kali ianya menyambar
maka mati kerbau gadang itu. Maka beroleh malu nakhodah besar,
orang laut sekalian isi perahunya sudah tinggal di sungai emas, dan
banyak ringgit malokoh seberat emas, dan pakaian habis keluar ke
daratan semuanya. Maka malu nakhoda itu kembali ke lautan tinggal
sekedar andalannya di sana itu mufakat segala isi perahu; jangan
kita lagi keluar ke Minangkerbau (Minangkabau) ini akalnya [Him.19]
lanjut daripada kita adanya. Pasal pada menyatakan maka mufakat
segala isi alam semuanya, rapat Luhak nan Tiga Laras nan dua
dahulu dinamai alam pulau Perea tanah barat, sekarang kini dinamai
alam Minangkerbau (Minangkabau) tanah barat, itulah maka bernama
Minangkerbau (Minangkabau), dan tiada beroleh ganti turun temurun
datang sekarang kini begitu jua, maka beberapa lamanya masa itu.

Pasal pada menyatakan maka mufakat Datuk Sri Maharaja dan Datuk
Bendaharo Kaya, dan Sutan Maharaja Besar yaitu ialah Datuk nan
betiga di atasnya, Datuk Ketumengungan dan Datuk Perpatih nan
Sabatang, serta Datuk Sri Maharaja, Malim Muhudum di Sumanik,
Malim Andomo di Surao Aso, Malim Tuhan Kali Padang Ganting,
balum ada Tuhan Gadang di Batipu, balum ada Laras nan Panjang,
balum ada Bendaharo sungai Tarib pada masa ketiko itu ianya raja
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sekalian alam yaitu khalifah Allah Raja kita yang usali nan bertempat
di Langgundi Medan yang sudah adanya. Pasal pada menyatakan
pada ketiko maka lalu engkang dari lautan mendapat di gunung
berapi akan dirinya hendak mencari makanan. Maka ditimba oleh
Datuk nan bertiga tadi, ialah Datu Ketumenggungan , dan Datuk
Perpatih Sabatang , serta Datuk Sri Maharaja, naik seletus bedil ,
terkejut binatang di dalam rimba menyambar ikan lautan berpesung
halun besar menyanak lalu ke daratan meringis kuda semburani
badar yang bunyi gantonya kilat kumilat padannya, mengembe
kambing dalam rimba, menyalak ianjing dalam gua, mendengus bunyi
harimau . Maka terkejut musuh semuanya di dalam bumi Allah, tahu
semuanya nan sekoli ling gunung berapi . Maka segala Datuk-datuk
dan segala orang besar-besar dalam nagari Periangan (Pariaman)
Padang Panjang pun heran pada ketiko itu belum pernah dilihat,
belum pernah didengar selamanya nagari bertungui. Maka angkang
itu jatuh [Him.20] telurnya, dan berkata setengah yang biaperi akalnya
mereka itu di dalam nagari . Ada pun belur batinnya baik zahirnya
kuda semberani akan turun ke nagari Pariangan (Pariaman) Padang
Panjang kepada rumah Datuk Sri Maharaja , ialah berpalan emas
sendirinya gantonya emas mendirinya kakangnya emas sendirinya
halus suaso sendirinya, ialah nan meharik anak desa dari atas gunung
itu, sebab itulah maka kita tahu kepada kuda sembarani. Artinya
alam ini sudah terkembang nagari , telah sudah berisi manusia tiaptiap kota dan tiap-tiap nagari , dan tiap-tiap luhak, dan segala dusun,
dan banjar peladangan semuanya sudah berisi manusia adanya.
Pasal pada menyatakan maka datang segala orang isi alam bertanya
kepada Datuk Sri Maharaja , "Apalah alamatnya nagari kita seperti
demikian itu, belum pernah dilihat dan belum pernah didengar
selamanya nagari bertunggui. " Maka berkata Datuk Sri Maharaja,
"Buruk baik akan alamatnya buruknya sekalian kita akan berpindah
segala manusiaa kepada bumi, ialah mati namanya, baiknya segala
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kerajaan sudah beridri kepada segala penghulu, dan orang besarbesar, dan orang mulia-mulia, dan orang kaya-kaya, artinya kuda
semborani itu akan sempurnaan kerajaan di dalam alam dan di dalam
luhak atau nagari , karena masa itu belum merasai sulit, dan mati
segala anak cucu kita, itulah nan mula-mula mati di tanah alam
Minangkerbau (Minangkabau), itulah alamatnya dan segala bunyibun yian tadi tahu semuanya, karena hiba hatinya meninggalkan isi
dunia dan rimba yang Iebar, medan yang baik, makanan yang murah ,
dan jikalau ikan di laut sekalipun demikian juga , dan manusia pun
demikian juga, sebab hiba hatinya akan meninggalkan akan anak
kemenakannya dan istrinya atau suaminya, mala habis mati semuanya
di sanalah patah tumbuh hi lang berganti [Him.21] segala man usia
dan segala binatang , demikian juga adanya. Pasal pada menyatakan
sekalian orang isi alam takut akan mati, karena takut akan dosa
besar pada segala kita hamba Allah adanya. Pasal pada menyatakan
maka berkata Datuk Sri Maharaja kepada segala anak cucunya dan
orang besar-besar, dan orang mulia-mulia , dan orang kaya-kaya,
dan segala penghulu , apalah katanya Datuk Sri Maharaja seperti
ibarat kata hamba Sutan Kaya di Kota Dalam , kayu mati mudahmudahan, jika kaya di dalam alam hanya mati kesudah-sudahan,
sebagai lagi ibarat hamba buah kayu di Kota alam , buahnya tindih
bertindih, jika bertuah di dalam alam hanya tuah selisih berselisih ,
sebagai lagi ibarat hamba, buah kayu di Kota Dalam , uratnya sendi
bersendi, jika engkau pandai di dalam alam patah tumbuh hilang
berganti , hanya begitu jua kata hamba pada segala penghulu dan
segala raja-raja pada segala alam pikirkan pada segala yang pun ya
bicaro adanya.
Pasal pada menyatakan tatkala hamba hampir kemati, kata Datuk
Sri Maharaja. Maka berhimpun-himpunlah segala orang besar-besar
dan segala orang mulia-mulia dan orang kayakaya dan segala
penghulu dan segala raja-raja dan isi Luhak nan tiga Laras nan
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dua Kota Piliang dan budi Caniago Rapat Papat semuanya dan
segala orang ahli akal. Maka berkata Datuk Sari Maharaja kepada
Laras nan dua, Adapun kita segala anak Minangkerbau ko nan di
tanai bumi ini lalu ke Mekah dan Madinah hanya sama sekaliannya
tiada boleh kurang sedikitpun tidak, jika dikata ada kurang ada
lebih, jika dikata ada rendah ada tingginya, jika dikata ada tingginya
ada rendah, jika dikata raja yang tinggi dan orang besar-besar
itulah lebihnya daripada yang lain-lain terlalu rendah pada batinnya
hanya maisi lembaga alam kepada tiap-tiap Luhak atau Laras atau
kepada/kepada/ nagari itulah rendahnya . Maka sebab itulah engkau
hai segala isi alam , jangan engkau dengki berdengki kepada sama
sekota atau sama (Him.22] selaras Kota Piliang atau sama selaras
Budi Caniago karena belum diagih oleh nan bedua Datuk
Ketumenggungan , Datuk Perpatih

sabatang

hanya malu

nan

selaras Budi Caniago. Adapun yang sudah diagih sebuah ladang
emas perak, kerbau jawa, ayam, itik, kain baju, sirih pinang. Telah
sudah dagih Laras Kota Piliang demikian lagi malu nan belum
dagih oleh Datuk Ketumenggungan nan selaras Kota Piliang. Jika
tanah alah bekabung, jika kayulah berlantak, jika rimbalah beranjak,
jika jaron satu bentuk. Telah sudah beragih baik Laras Kota Piliang,
baik Laras Budi Caniago adanya ."

Pasal pada menyatakan adapun Laras Kota Piliang berpamun
bercermin Cina, menaruh harimau Campo, menaruh pasak kongkong,
menaruh jelujor kandang , menaruh jalu juru kandang, menaruh
persuamian , menaruh bukit gombak, menaruh gunung berapi,
menaruh gunung bungsu , menaruh laras nan panjang nan sehingga
batu besar mudik, itulah laras-laras nan panjang namanya. Maka
dibahagi dua nan hingga gugu gadang hilir nan hingga batu besar
mudik nan hingga masjid hilir nan hingga bukit tamasu bertopeng
mudik, itulah baginya laras nan panjang adanya.
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Pasal pada menyatakan maka berkata Datuk Ketumenggungan dan
Datuk Perpatih Sabatang, "Hai segala alam, jangan engkau berceraicerai akan sepeninggal kami nan dua , adapun payung nan putih
Datuk Perpatih Sabatang nan punya kerajaan, Datuk Ketumenggungan ia balai balairung panjang, Datuk Perpatih Sabatang yang
me(ng)isi tempat kebesaran kemuliaan Datuk Ketumenggungan ,
sebab itulah jangan engkau bercerai sepeninggal kami nan berdua ,
kalau ada mudah-mudah Allah beroleh rahmat sekalian alam
adanya."[Him.23] Pasal pada menyatakan sekalian bicaro, apabila
mufakat laras nan berdua Kota Piliang dengan budi Caniago, jika
bangis laras Kota Piliang mengadu kepada laras Caniago, jika bangis
laras Caniago mengadu kepada laras Kota Piliang mudah-mudahan
Allah mirah langit berbetulan nagari, menyerahlah engkau kepada
Allah , jika laras Kota Piliang demikian lagi itulah sumpah setia nenek
kita yang berdua dikaliakan dalam digantungkan tinggi tiada legang
dipanas, tiada lapuk dihujan selamanya , lalu sekarang tiada berubah .
ltulah mulanya maka menjadi pasak padan datang sekarang kini
adanya .
Pasal pada menyatakan adapun baiknya Laras Caniago Tuah
Penghulu nan Sekata , dan cilakanya dia mufakat tidak sekata , apabila
mufakat dapat kerja barang kemana dapat diberi Allah adanya Pasal
pada menyatakan adapun Laras ota Piliang orang beraja , apabila
hendak menyusun laras maka berkirim surat Datuk nan tiga kepada
andomo serta tuan kali PADANG Kanting kepada laras berdua di
atasnya daulat yang dipertuan barang apa-apa kerjaan . Maka dinamai
Laras nan Dua Pamuncak Alam di sungai Tarib Payung Panji di
Sarusuk Suluk erang di Padang Ganting cermin cina di Singkara k,
pihaning bakar tangkai alam di Pariangan (Pariaman) Padang Panjang
pasak kuci di Sarusuk cemeti di Tanjung Balai Silak, air pasak kukung
di sungai jambur kerajaan.
Mustajad nan tiga kota dikalu kandang sendi batu dalam lak raja
besar di bukit Batu Sangkar gajah gadang ditiga belas harimau
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campo dagam jua batipu . Adapun laras budi Caniago hamba yang
mulia oleh daulat yang dipertuan , adapun laras Kota Piliang hamba
di dalam daulat yang dipertuan. Maka beberapalah lamanya dunia
terkembang nagari bertunggui adanya. [Him.24] Pasal pada
menyatakan kemudian daripada itu , maka mufa katlah Datuk nan
betiga di dalam nagari Pariangan (Pariaman) Padang Panjang atas
bala i balairung Panjang di atas tajak mahajun alam di bawah
dewanggo nan bersisir bergandengan lekat permata dihiringan tajam
belatinya ia balai balairung Panjang mufakat akan berjalan menjalani
laut dan daratan ialah Datuk Ketumenggungan dan Datuk Perpatih
Sabatang serta Datuk Sari Maharaja orang nan betiga . Maka turunlah
ke sungai Suluk belum bernama Suluk, masa itu bernama Bayang
Taranjur Tiko Pariaman belum bernama Ti ko Pariaman Tobo
Pakadangan demikian juga hanyalah Padang hilalang babajaran pada
masa di masa itu . Maka terdengar Holanda sekalian banyak berlayar
dari negerinya tibo dengan Datuk bertiga, "Hai Holanda setan maukah
engkau membaca k/u/(a)limah syahadat, Asyhadu an iiEha illallh wa
asyhadu anna Muhammadan RasluiiEh ." Maka menya(h)ut satu
orang jendralnya, "Hai segala Melayu busuk, adapun /h/ibu bapak
kita pada masa nabi kita Adam alaihi wa sallam sekarang kini
kamu tiada suka jangan kami satu agama dengan kamu, kami orang
bangso putih ." Maka berkata Datuk Ketumenggungan dan Datuk
Perpatih Sabatang serta Datuk S/a/ri Maharaja, "Hai Holanda setan ,
kamu mengatakan seibu sebapa dengan kami siapa salah kata-kata
mengatakan kamu tidak seagama dengan kami hai Holanda setan
maka berperanglah kita di tengah laut ini." Dan lamanya perang
empat bulan sepuluh hari. Maka banyaklah kafir habis mati. Maka
merah lautan nan sedidis oleh darah segala kafir. Maka dapat
perahunya satu buah di tengah laut dengan beberapa pakaian yang
indah-indah yang tinggi harganya dan ringgit dan rupiah berpuluh
banyak petinya sudah habis dirampasnya semuanya. Maka tunduklah
kafir itu masuk agama Islam sekarang itu juga dengan membaca
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kalimah syahadat. Maka diberinya emas sepuluh koyan banyaknya.
Maka kembali datuk nan be(r)tiga ke daratan tibo di padang hilalang
yang bejajaran. Maka dinamai Tigo Pariaman Tobo Pakadangan sintu
lubuk halung sunur kuri taji. Maka ditinggalkan anak dua orang, satu
laki-laki satu perempuan, itulah yang dijadikan raja pada Satang
Rantau dinamai Tigo Pariaman. Maka beberapa lamanya dan
antaranya pada masa itu maka mengadu anak laki-laki yang bernama
Situnggal Satu itulah yang memegang pedang pusaka . Maka
beberapa lamanya maka kembali pulang Datuk nan tigo kepada
nagari Pariangan (Pariaman) Padang Panjang . Maka berpikirlah
disana umur pun bertambah-tambah jua Datuk ketiganya daripada

[Him.25] pusaka masa itu kepada anak sabaya sekaliannya .
Kemudian daripada itu maka beberapalah lamanya adanya .
Pasal pada menyatakan maka hendak mufakat Datuk nan tiga dalam
nagari Pariangan Padang Panjang di atas balai balairung panjang,
diatas tahta mahajun alam di bawah dewanggo nan bermisir
bergandengan lekat permata berhiringan tajam balat di kursi yang
keemasan, di atas lapik tilam pandak buatan orang Bangkali , datuk
ketiganya sambil berpikir ketiganya dengan mufakat atau kapahai
dan katinggal. Maka hendaklah nan berdua ke pulau Aceh lalu ke
Jawa, ke Semarang . Maka berjalan Datuk Ketumenggungan dan
Perpatih Sabatang ke batang rantau Tigo Pariaman . Maka perahu
itu terkalang di tepi pasir, sebab pasang sudah jauh menyentak
suruk. Maka berkata Datuk nan berdua kepada anak, "Hai segala
anak, marilah kamu akan menjadi kalang perahu , karena perahu
sudah terkalang di tepi pasir." Maka menyahut segala anak, "Takutlah
kami akan jadi kalang perahu , demikian besar perahu itu. Maka
berkata kepada segala kemonakan laki-laki dan perempuan , "Hai
segala kemenakan. maukah engkau sekalian akan jadi kalang perahu
itu''. Maka menya(h)ut segala kemenakan itu, "Jikalau demikian kata
segala nenek moyang, baik sekali kami menjadi kalang perahu".
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Maka berjalan segala kemenakan itu ke tepi pasir lengkap dengan
lapik tikar, disangganya akan mati saja. Maka bangun perahu itu di
tani sikatimuan dan jihin sikulambai segala rakyat lndrajati , itulah
ayahnya nenek Perpatih nan sabatang. aka bangun daripada
kalangan; maka dihela orang bersama-sama . Maka tergeser
kemenakan itu daripada perahu; perahu pun terluncur kelautan
adanya. Maka berkata menteri besar, ialah Jati Silang Pandai, Hai
segala datuk-datuk rang besar, dan sekali-kali jangan dipulangkan
pusaka kepada anak, melainkan kepada kemenakan semuanya".
Maka berkata Datuk Perpatih nan sabatang, "Hai menteri besar, sekali
gawal beribu ampun , karena sudah dijaput segala anak tiada mau
akan jadi kalang perahu, itulah sebabnya maka elok pusaka datuk
ku kembalikan , sawah, ladang , emas, perak, jawi (lembu), [Him.26]
kerbau , dengan sekalian pusaka, utang piutang daripada mamanya
turun kepada kemenakannya, karena baik saja nan itu sukakan oleh
kemenakan kepada kejahatan tiada sukanya, sebab itulah pusaka
Datuk pulangkan kepada kemenakan". Maka rapat papat semuanya
nan se isi pulau Perea Alam Minangkerbau ko (Minangkabau) mufakat
dengan kerapatan bagi adat pusaka dipulangkan kepada kemenakan,
dikalikan dalam, digantungkan tinggi sampai ke alam Minangkerbauku
selama-lamanya, hingga iko ke atas mufakat, dan bersumpah setiah
atas perbuatan bagi adat. Lalu sekarang kini tiada berubah-ubah
adanya . Maka dizahirkan kepada laras nan dua kota Piliang dengan
budi Caniago . Maka berlayar Datuk Ketumenggungan jua, Datuk
Perpatih sabatang perahu dipapah Sikatimuan serta jihin Sikulambai
bukit kebesaran atuk Perpatih sabatang berlayar sampai ke Aceh
Surambi Makkah, lalu ke Jawa, ke semarang ; maka kumbali ketiko
Poriaman berbalik ke alam Minangkerbau (Minangkabau), tibo sekali
di dalam nagari Pariangan (Pariaman) Padang Panjang . Maka Datuk
Ketumenggungan memohonkan bicaro kepada Datuk S/a/ri Maharaja
D1raja ke dalam laut batu di Langgundi medan yang sudah . Maka
berkata Datuk S/a/ri Maharaja Diraja, "Hai anak cucu aku, pegangkan
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petaruh hamba wangku, karena hamba akan berpulang ke
rahmatullah Taala ." Demikianlah kata nan dikatakan pada Datuk
Ketumenggungan ... Baik-baik engkau memeliharakan isi alam dan 1si
nagari baik-baik, engkau memelihara akan anak kemanakan pikirkan
benar sesungguh-sungguhnya supaya engkau jangan ken/i/(a)
sumpah nenek kita Nabi Allah Adam Alaihi wa sallam, karena nenek
kita jadi khalifah Allah dalam dunia ini dan sebagai pula akan dipakai
pada engkau u(m)pama lautan tiada penuh oleh air, umpama bumi
ini tiada penuh oleh tumbuh-tumbuhan, demikian lagi engkau jadi
penghulu pada Laras Kota Piliang . Jikalau kemana-mana pekerjaan
sekali-sekali jangan engkau memakan habis jangan engkau
menebang merobahkan, jangan memancung memutuskan karena
bicaro tiada sekali tibo, pendapat tiada sekali dapat, sebagai lagi

[Him.27] nan dipakaikan kasih engkau kepada segala isi alam atau
luhak atau nagari seperti nabi kasih pada segala umatnyaltulah bicaro
pikirkan benar baik-baik. Adapun hati palingan Allah , palingan setan
naraco , palingan emas. Maka baik-baik peliharakan lidah dan kakimu
dan matamu. ika tertarung lidah dan tangan emas padahannya . Jika
tertarung kaki dan matamu pada aki hinai padahannya . Jika tertarung
akan penyembahan badan padahannya dan tanggungan persen
badanmu seperti demikianlah ibarat kata hamba. Memutih padi orang
mengilang, menyisik padi dibaliknya. Dibalik dibalah benar hujan di
langit tanggungan persen badanmu seperti demikianlah ibarat kata
angin sama direntang berbalik jua ke pangkalnya sebagai lagi ibarat
hamba berdantung gegar di lautan cando kilat kelabunya langit
memutih , cando angin timur berpesong lembubu di utaro, pikirkan
benar sungguh-sungguh sebagai lagi ibarat hamba." Kata Datuk S/
a/ri Maharaja Diraja . Jika berkata-kata jua orang tahu bagai santan
campur tengguli, jika berkata-kata jua orang tidak tahu bagai alu
pencukir duri baik-baik engkau akan mencari kata pusaka, karena
pusaka dia banyak ragu dia lama lupa, itulah mulanya maka turun
kata nabi kepada anaknya Fatimah, "Hai Fatimah, barang apa katamu
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nan dikatakan pikirlah dangku dahulu." Kemudian maka berkata
angku, "Adapun orang isi alam dan orang isi nagari dan laut, atau
laras ahal nan menaruh tahu seorang sekuat pun tiada dilarang
seorang menaruh kata pusaka, karena kata pusaka terlalu ." Kata
Datuk Sri Maharaja Diraja akan mengabarkan kepada segala alam
dan laut. Adapun ilmu dua perkara , satu ilmu diambil dengan kiasan,
kedua ilmu diambil daripada guru adanya .

Pasal pada menyatakan adapun luhak nan tiga perkatanya . Pertama
Luhak Tanah Datar, kedua Luhak Agam , ketiga Luhak Ranah
Limapuluh, airnya manis. ikannya banyak , bumin ya tawar, dan

[Him.28] seperti demikian hamba Allah ibaratnya. Adapun luhak nan
tua ialah luhak Tanah Datar, nan menengah luhak Agam , nan ialah
luhak Ranah limapuluh , ialah sudah alam berisi manusia luhak nan
tiga . aka didirikan penghulu tiap-tiap nagari semuanya akan jagi
khalifah oleh raja, akan meluluskan hukum yang sebenar-benarnya
pada tiap-tiap nagari , dan menegahkan orang berbuat kejahatan
buatan manusia dalam nagari , seperti ibarat kata hamba berseru
angin jua gempa melenggang kayu dalam rimba, bergulung ombak
di lautan , berpesong cendawa angin timur, pikirkan benar semuanya
oleh orang ahli akal , sebagai lagi ibarat hamba se/1/(r)atus bedil
berbunyi menyan1bar ikan di lautan, berkoko(k) ayam dalam dusun
seperti ibarat kata hidayah Melayu jawi melanguh , dibajaknya kerbau
mengaw1ni pasangan kuda meringih dikekangnya, itulah nan kita
basukaan . Maka beberalah lamanya adanya .

Pasal pada menyatakan hingga empat, lima bulan anataranya maka
datang pula satu buah perahu dari lautan kepada nagari

lima

kaum dua belas kota mendapatkan di bukit Gombok membawa
kayu tataran naga . Maka berkata nakhodanya kepada Datuk Sri
Maharaja , "Hai orang alam Minangkerbau (Minangkabau), marilah
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kita bertakukan kayu tataran nag a ini." Maka sekalian isi nagari
dan luhak nan keluar ketiga luhaknya semuanya ke tengah medan ,
yaitu ialah dusun tua. Maka dikata nahodo/h/nya , "Hai orang alim
Minangkerbauku (Minangkabauku) yang cerdik dan johari, laut
bicaronya". Ada pun kayu nag a bakik ini mana pangkalnya, dan
mana ujungnya . Bertaruh kita limau pokoh kati emas akan
banyaknya, ambil ilmu perahu kami kalau berteko oleh orang cerd ik
di pulau ini. Maka menyahut menteri besar, ialah Cati Silang Pandai ,
"Baiklah kata nahodo itu". Maka memohonkan bicaro kepada daulat
yang dipertuan ke dalam Iaut batu . Berkata Datuk Sri Maharaja
Diraja , suruh [Him.29] kati dahulu sama tengah , diukur sama
panjang; maka dilipat dahulu begitu . Maka ditimbang oleh Run ,
sudah mana yang berat, itulah pangkalnya. Maka tibo Cati Run
sudah ke tengah medan, maka disuruh jodo taruhnya nahodo/h/
orang laut. Maka dilawan taruh semuanya di luhak nan tiga , dan
taruh sudah berlawan. Maka berkata Cati Run, "Sudah hai nahodo/
h/ besar, kalau berteko di kami, kayu Tataran Naga Bakik ini apa
hukumnya" .

Maka

menyahut nahodonya , "Kalau terteko

pangkalnya, ambil olehmu taruh ini, isi perkara perahu kami. Maka
ditariknya kayu Tataran Naga Bakik itu oleh Cati Run . Sudah maka
diukurnya panjangnya dengan tali , maka dilipat dua dahulu kilab
ini,

maka ditimbang sama tengah , mana yang berat itul ah

pangkalnya . Maka beroleh malu nahodo besar orang laut, segala
isi perahu tinggal di sungai emas ; nakhoda besar pulang ke lautan.

Pasal pada menyatakan di atas taruh kemenangan oleh laras nan
dua . Yang sebahagi pulang ke Pariangan (Pariaman) Padang
Panjang, nan sebahagi di bahagi tiga . Sebahagi tinggal di lima kaum
dua belas kota, sebahagi ke sungai tarab, sebahagi ke tanjung sungai
Ngiang. Maka lama pula antaranya adalah em pat lima bulan cukup
satu tahun lamanya.
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Pasal pada menyatakan maka datang pula satu perahu dari lautan
membawa angsa dua ekor. Seekor jantan, seekor betina , ka(n)dangnya sama keduanya, rupanya sama keduanya, perjalanannya
sama keduanya, paruhnya sama keduanya, kelakuannya sama
keduanya, sedikitpun tiada bertukartukar dan berubah akan rupanya
atau barang kelakuannya mendapatkan ke tanjung sungai Ngiang
ke pangkal bumi namanya. Maka tibolah di sini, maka keluar orang
isi alam dan segala isi luhak dan isi nagari semuanya rapat papat
ke tengah [Him.30] medan di pangkal bumi. Maka berkata nakhodo
besar kepada menteri besar ialah Cati Silang Pandai, IIHai orang
alam Minangkerbauko (Minangkabau), marilah kita bertakok-takokkan
angsa ini mana yang jantan dan mana yang betina bertaruh dua
puluh kati emas taruhnya. Kalau bertakok ambil olehmu taruh kami
ini." Maka berkata menteri besar, IIBaik(la)h kata nohodo itu." Maka
memohonkan dahulu bicaro kepada Daulat yang Dipertuan ke dalam
laut batu di Langgundi medan yang sudah . Maka berkata S/a/ri
Maharaja Diraja beri makan dahulu keduanya, mana yang kuat makan
itulah yang jantan ." Maka kembali ke tengah medan . Maka ilawan
taruh oleh Laras nan Dua dan sudah berjodo dua /dual puluh lima
kati emas .
Maka ditarik mundam yang Iebar beserta makanannya. Maka diberi
makanlah angsa itu keduanya . Sudah lama makannya yang jantan
yang kuat makan ini." Maka malu nakhoda orang laut, maka tidak
termakan sirih pinang. Maka diambil sampan dua buah lalu berjalan.
Maka segala perahunya di kaki bukit. Maka lalu nahodo itu ke Bukit
Batu Patah, maka bersumpah setia/h/lah di sana/n/ segala isi perahu
serta nahodonya itu nan bahas tidak lagi kita keluar ke Minangkerbauko akalnya lanjut daripada kita. Maka nahodo kembali pulang
ke lautan adanya .
Pasal pada menyatakan lama pula antaranya adalah empat, lima
tahun antaranya. Maka Datuk Ketumenggungan pun pulang ke Luhak
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Tanah Datar. Datuk Perpatih nan sabatang pun pulang Solak Silabo
berbuat rumah di bawah kayu nan Tiga sudah menaruh [Him.31] cupa
gantang dan berkelakuan tiap-tiap

nagari pakaian yang majlis.

Sepeninggal Datuk Perpatih sabatang, nenek Datuk Perpatih sabatang
tinggal di Solak Selayo di tepi air adanya Pasal pada menyatakan
pada ketika hari guruh putus hujan terlalu lebat pada semalam hari
gadanglah air hampuh besar hanyutlah semaut salimbado bergolikan
batang gadang-gadang hari hampir Ike/siang . Maka keringlah air
yang gadang itu waktu subuh terbit. Maka berjalan nenek Datuk
Perpatih sabatang pergi sembahyang subuh dan sudah selesai
daripada sembahyang, maka hendak kembali pulang ke rumah . Maka
tagak di tepi air memandang tepi yang semak-semak limburan air
gadang dilihat tersangkut satu orang kanak-kanak perempuan sekiro
dianya lagi hidup. Maka ditarik kanak-kanak dibawa pulang ke rumah
disuruh simpan baik-baik kepada orang yang menjaga rumah. Maka
nenek Perpatih sabatang bermain-main di halaman kain dan baju
serta sirwal gadang terhampir di halaman atas rotan adanya. Lama
sedikit antaranya, maka datang seorang indo jati laki-laki , dianya
bertanya kepada nenek Perpatih sabatang mengatakan anak dia
Datuk Perpatih sabatang yang mendapat kata orang. Maka berkata
Perpatih sabatang, "Adapun beliau tidak disiko, beliau baru sebentar
iko berjalan , iko pakaian , beliau terhampir jua . Maka memandang Indo
Jati kepada pakaian segala gadang. Maka Indo Jati menaruh takut
gentar sebab kani pigantar dan pigaring oleh ilmu Datuk Perpatih
sabatang. Maka berkata Indo Jati, "Kalau lambat beliau datang tidak
ternanti pada hamba, rumah hamba pun jauh. Adapun anak hamt.a
kalau dapat pada beliau baikah [Him.32] peliharakan sajalah baiJ<baik, mudah-mudahan esok hari bertemu jua pada hamba. Maka Indo
Jati kembali ke hulu . Adapun kanak-kanak itu rupanya baik, dinamai
Sirwan kampung, maka lama pula antaranya, maka sudah lapis balir,
dan bertambah-tambah juga elok Sirwan kampung . Maka kembanglah
anak itu di dalam nagari Solak Selayu adanya. Pasal pada menyatakan
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lama nenek Perpatih tinggal di Solak Selayu . Maka Datuk Perpatih
sabatang hampir kembali. Maka berpesan kepada laras budi Caniogo
rapat penghu(lu) seorang sakut nan selaras budi Caniago, maka
hadir semuanya . Maka berkata Datuk Perpatih Sabatang , "Hai segala
penghulu aku, pegangnkan pitaruh hamba oleh orang berbicaro akan
selapan patah perkara; pertama, kasih engkau pada nagari engkau;
kedua, kasih engkau kepada isi nagari ; ketiga , kasih engkau kepada
orang kaya-kaya; keempat, kasih engkau kepada orang berilmu dan
alim; kelima, kasih engkau kepada orang tukang; keenam , kasih
engkau pada segala penghulu; yang kemudian ketujuh, kasih engkau
kepada orang mempunyai bicaro, itulah nan tinggi alam dan tinggi
nagari kesalapan makhumin engkau sabaran Allah serta tawakal ,
maka pe(r)gilah dangku sepeninggal hamba supaya selamat
pekerjaan engkau selama-lamanya, maka menyerulah engkau kepada
Allah ." Maka menangis alam semuanya nan tiap-tiap seorang satu
nagari, karena bekas be(r)gantung hampir kemati, bekas berpijak
hampir taban . ltulah sebab hibo hatinya tiap-tiap laras budi Caniagohai
orang berakal unjuk [Him.33] bicaro membagi lagi ibarat hamba akan
dipakai di dalam alam, sebab malu orang kepada kita hai segala
yang berbicaro atas enam perkara; pertama , kuat melawan atas
perkara jalan yang berbetulan dengan hadits; kedua kuat berbelanja
atas segala pekerjaan dalam yang kebaikan; dan ketiga, berbaiki
bagu nagari kuliling kota ; keempat, kuat akan menguasakan kerajaan
dalam nagari; kelima, berhati suka; keenam, kuat menyelesaikan
yang ku sut dalam nagari. Maka bertambah-tambah baik perangai
dan kelakuan yang amat majlis. Maka terpakai oleh orang berbicaro
pada luhak atau pada alam atau pada nagari niscaya dapat menjadi
penghulu yang pilihan di dalam sepenuh-penuh luhak dan panglima
besar dalam alam lagi ikutan tiap-tiap luhak atau dalam nagari dan
sebagai bagi amanat hamba akan segala yang berbicaro atas empat
perkara akan dipakai. Pertama , jangan engkau berdengki-dengkian;
kedua, jangan engkau hina menghinakan ketika jangan tolong-tolong
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pada kerja maksiat; keempat jangan engkau masung-masung orang
berkelahi sama Islam itulah nan sebenar-benarnya bicaro dan sebagai
lagi amanat hamba sebab perkara olah-olah dalam nagari kelakuan
manusia dua belas perkara . Pertama, kuat menyuruhkan orang
berbuat baik pada buatan segala manusia ; kedua, kuat kerja
kebaikkan menegahkan atas kerja kejahatan; ketiga, banyak harta ;
keempat, banyak mengajar yang baik kepada segala isi nagari; kelima,
kabar hatinya suka pada orang banyak; keenam , dan kerjanya lebih ;
ketujuh , semuanya lebih ; eselapan, belanjanya lebih ; kesembilan,
tiada suka dipuji orang; kesepuluh , pandai berbicaro; kesebelas ,
pengasit1 penyayang; kedua belas, faseh lidahnya berkatakata dengan
lunak , lembut keluar katanya adanya .[Him.34] Pasa l pada
menyatakan sebagai lagi amanat hamba, "Hai segala isi alam kuatlah
engkau beriman kepada Allah Taala senantiasa tagak jangan lemah
engkau mengerjakan dia itulah kesudahan alimu adat. Jika berat
menanti ringan, jika sempit menanti lapang sebab itulah maka
ditumbuhkan pula pikiran li inkari sirajul qalbi, bermula pikiran itulah
pelito hati, Adapun pandang hati terus ketujuh petalo langit, dan
tujuh petalo bumi. Sebab itulah nan lebih pada orang ahli akal pada
isi alam atau pada isi nagari. Adapun dalil sampit lapang turun firman
Allah Taala dalam Kur'an Wa in kEna dzE 'usratin fanEzhiratun il
maisaratin , sejakku ada kamu mempunyai kesukaran maka mati
olehmu kepada kemurahan itulah dalilnya yang menjagakan kata ini.
Maka lama pula antaranya maka mati nenek Perpatih Sabatang ,
bertempat di solok Salayu . ltulah pitaruhnya kepada budi Caniago
selama-lamanya terpakai oleh alam adanya Pasal pada 111enyatakan
dan tatkala nenek Ketumenggungan hampir kemati. Bertanya segala
penghulu, dan raja-raja , dan orang besar-besar. Maka menghadap
pula laras Kota Piliang , tiap-tiap kota dan nagari , maka rapat
semuanya. Maka berkata Datuk Ketumenggungan kepada laras Kota
Piliang dan laras Caniago Palinggan , "Pitaroh hamba atas sembilan
patah perkara oleh raja-raja dan penghulu Pertama, didirikan kerajaan
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di bukit Satu Patah ; kedua, didirikan kerajaan di Sungai Tarib dinamai
Pamuncak Alam ; ketia, didirikan kerajaan di Sura Aso; keempat,
didirikan kerajaan di Padang Ganting; kelima, didirikan kerajaan di
Sumanik; keenam, didirikan kerajaan di Satang Rantautiko ]Pariaman
tubuh pakadangan , ialah Cati Silang Panda i; ketujuh, didirikan
kerajaan bandara Padang, siapa anak jinak Holanda syetan akan
me(ng)isi emas manah pada kita ; keselapan, didirikan kerajaan pada
tanah supaya anak lalu pera hu[Him.35] pada kita , dan didirikan
seorang pada nagari Rambahan Pandakinan supaya jinak hamba
rakyat yang dipertuan naik haji ke Mekah dan Madinah; kesembilan,
didirikan kerajaan pada nagari Palembang , pada nagari sepuluh
tujuhnya yang didirikan seorang di tanah Aceh supaya orang naik
haji boleh lalu dari Aceh ke Mekah dan Madinah adanya.
Pasal pada menyatakan sebagai lagi amanat hamba, "Hai laras Kota
Piliang , sekali-sekali jangan engkau bercerai-cerai dengan laras
budaya Caniago, karena laras budaya Caniago itulah nan me(ng)isi
cukai tapawi adat kemuliaan balai balairung panjang budaya Caniago
yang me(ng)isi tempat kita dud uk dengan kebesaran kita , adapun
payung nan putih laras budaya Caniago yang mendirikan kebesaran
kita , sebab itulah engkau jangan bercerai-cerai sepeninggal hamba,
hai laras Kota Piliang itulah engkau pegangkan amanat hamba,
adapun segala bicaro yang dikekalkan oleh Datuk Ketumenggungan
dan Datuk Sri Maharaja ialah mamak Pasal pada menyatakan adapun
undang-undang nan sembilan pucuk terbahagi atas tiga bahagi.
Sebahagi tinggal di benua Ruhum (Rum), sebahagi turun ke benua
Cina , sebahagi turun ke pulau Perea tanah barat alam Minangkerbau
(Minangkabau). Nan tinggal di benua Ruhum (Rum) itulah nan dipakai
orang Mekah dan Madinah serta pulau di tengah lautan anaj undangundang nan sembilan pucuk itu adanyaNan turun undang-undang
itu sebahagi ke benua Cina , itulah yang terpakai di benua Cina
sehingga nagari Siam ribu jua lapis [Hal.36] banyaknya nagari , dan
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sebahagi turun ke Minangkerbauko (Minangkabau) undang-undang
itulah yang terpakai pad kita, lalu sekarang kini anaknya undangundang nan sembilan pucuk itu, satu pucuk undang-undang lima
ratus anaknya, ialah be(r)sarikat akan memakaikan dia lima ratus
jatuh undang-undang itu ke nagari Keling Hindustan, lima ratus jatuh
ke nagari Aceh surambi Mekah, lima ratus jatuh ke nagari Bangkal
Holanda syetan negerinya lrof itulah nan dipakai lnggris Holanda,
nan lima ratus jatuh ke nagari Masyrik, nan lima ratus jatuh ke nagari
Magrib, lima ratus jatuh kepada nagari sebelah utara, nan lima ratus
jatuh kepada tiap-tiap pulau di tengah lautan , nan sekuliling bukit
Aksa . Adapun Bukit Aksa sampai ke langit tingginya itulah nan
menahan ombak laut biamrillah adanya.
Pasal pada menyatakan adapun undang-undang itu terlalu baik
namanya. Apabila takluk undang-undang itu kepada raja-raja itulah
tambo raja namanya membilang nama pegangan menahu pangkat
hamba ra(k)yatnya dengan perintahnya . Apabila takluk undangundang itu kepada alam ialah pitu namanya. Apabila takluk undangundang itu kepada penghulu adat lembaga namanya . Apabila takluk
undang-undang itu kepada orang banyak ialah pusaka namanya.
Apabila takluk menanti raja menyelesaikan yang ku sut pada isi alam
atau nagari ialah cupa gantang namanya. Apabila takluk undangundang itu kepada perempuan cupak tiada boleh lukut undangundang itu kepada orang besar-besar dan orang Apabila takluk
undang-undang itu kepada orang muda dan orang kanak-kanak
pakaian dan permainan namanya. Apabila takluk undang-undang

[Him.37] itu kepada orang bajanjang naik bertanggo turun namanya.
Apabila takluk undang-undang itu kepada Luhak Caha ya nagari
namanya. Apabila takluk undang-undang itu kepada perang penaluk
segala dunia Pari Pagar namanya . Apabila menjaruh menjaram
namanya. Apabila takluk undang-undang itu kepada orang menjadi
saudagar bungkal nan piawai teraju nan berbetulan namanya. Apabila
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takluk undang-undang itu kepada orang menjadi tukang perkakas
besi, pahat, beliung, gergaji namanya . Apabila takluk undangundang
itu kepada orang Gubalo Kandang yang teguh tali itu kepada orang
berhuma bertanam-tanam pagar namanya . Apabila takluk undangundang itu kepada orang memakai patut memati namanya. Apabila
takluk undang-undang itu nya . Apabila takluk undang-undang itu
kepada orang yang pandai menyurat kalam dengan sekian yang
tajam namanya . Apabila takluk undang-undang itu kepada segala
alimu dan alim fikih, maulano, khotib dan bilal imam pendito bidarang
namanya dalam alam . Apabila takluk undang-undang itu kepada
kib(l)at Allah cahaya alam dan tiap-tiap nagari tempat sujut pada
segala hamba Allah namanya . Apabila takluk undang-undang itu
kepada orang pandai obat tawarorang berbicaro serta tahu menga(r)ti
seberat dan ringan, tinggi dan rendah dan berbetulan adat dan sara
bijaksana namanya . Apabila takluk undang-undang itu kepada orang
pandai mencak pedang belabek dan parisan namanya bagai adat
muda-muda. Apabila takluk undang-undang itu kepada orang
bergelanggang ramai sabung perkara ragam main-main berhuru-huru
dalam nagari , gendang, serunai, gong , (ng)mongan, rebab, kecapi,
sadam bangsi Cina surat suri dendang nyanyi, pakaian adat dunia
namanya. Apabila takluk undang-undang undang-undang itu kepada
orang berlayar datang angin tunggal sauh di bungkal layar namanya .
Dan seperti yang tersebut [Him.38] itu ialah berbetulan kata orang
tua-tua yang telah terdahulu tersuruh dan tersurat semula jadi
melainkan kiasan olehmu kebawahnya pada kata orang tua-tua turun
temurun ganti berganti lalu lalu sekarang tidak berubah dan bertukartukar segala kata ini . Laranglah orang menaruhkan dia pada selaras
mahal seorang itulah nan dipakai alam lalau ke Tanah Mekah dan
Madinah , lalu nagari Aceh Surambi Mekah di dalam pasisir barat laut
dan lagi pula apabila takluk undang-undang itu kerbau Jawi bajak
seekor, pasangan namanya . Apabila takluk undang-undang itu kepada
kuda pelana pena(k)luk segala dunia gato pelana namanya. Adapun
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terlaku sukar lagi payah sebab itulah larang orang menaruh dia.
B~rangsiapa

menaruh dia seperti menaruhkan intan, itulah nan besar-

besar pusaka alam. Kalau kanak yang baru pintar akalnya lanjut
sekalipun, niscaya dapat menjadi penghulu dalam alam atau luhak
atau dalam nagari. Adapun akal tiada sekali tibo pendapat, tidak
sekali datang melainkan nan mendapat knan lebih akalnya adanya.
Pasal pada menyatakan terkemudian itu maka menuju nabi Allah
Adam khalifah Allah pada Bukit Jabalkubus Maka diturunkan Allah
Taala mangkuto kepada Nabi Allah Adam Khalifah Allah serta securik
cemandong kiri padang malari. Maka diturunkan Nabi Allah Adam
Khalifah Allah pada padang Dzul Karnain serta mengerjakan anak
cucunya Sutan Hidayatullah seperti firman Allah Taala dalam Qur'an
(.... ulumuddin muhiqan Muhammadun shallallahu 'alaihi wasallam
sayyidi 1-mursalin wa 1-'aqibatu li 1-muttaqin, amin ya rabba 1-'alamin
?). Maka firm an Allah Ta'ala dalam Qur'an (Ar-rahman ..... inn j'ilun fi
1-ardli khalifatullah ?) . Aku jadikan cahaya aku dan manusia akan
menyembah aku di dalam dunia ini.
Maka diturunkan Allah Taala lagi burung seekor lagi pandai berkatakata kepada [Him.39] Sutan Hidayatullah Iskandar Dzul Karnain
khalifah Alllah fi 1-'alam huhan berdaulat al-aqibatullahi Ta'ala 'ala
Adam, upama burung itu mencari tanah dan daratan yang bernama
Pulau Silanggopuri, berlayarlah Sutan Hidayatullah mencari tanah
daratan serta kelengkapan menteri jatih. Hatta berapa lamanya serta
kelengkapan penghulu dan hulubalang dunia tuan Bungsu padarat
Simanggung Anjilni Klaming Sipahat Simaharja Hitam, dan Samangan
hulubalang Maharaja lndah , dan Maharaja Bungsu manati menteri
Janih.
Hatta berapa lamanya maka diturunkan Allah Taala tanah daratan
yang Pulau Silanggopuri nataro Palembang dengan Jambi akan
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tempat rajg yang usali anak Sutan Hidayatullah. ltulah yang dipertuan
yang. ditu,runkan Allah Taala keapda orang gamawang itulah yang
dipertua,n yang bernama Sutan Iskandar Zulkarnain di khalifah Allah
fil ~lam h1..1han berdaulat japat Allah Taala ala Adam berkata, "Siddal
nama negerinya berkunei besi yang amat ijo warnanya dipandang
Q1prah... ~arnanya, dipandang putih warnanya, dipandang kuning
warnanya tiada didapat ditentang nyata lebih sekali daripada bulan
jo matabari itulah kebesaran raja nan bertiga bersaudara dan
melimpahkan adat dan kemurahan kepada segala hamba Allah dan
kepada segala raja-raja yang dibawahnya mengambil berkat dan
safaat dan kebesarannya berkat safaat Muhammad Habiburrohman
ialah sutan yang budiman lagi setiawan kepada segala hamba Allah .
Maka terbitlah mata air di dalam surga jannatun naim. Maka tumbuhlah
tanam tanaman di dalam bumi ini. Maka hiduplah segala hamba
"

Allah sebab berba/h/u-ba/h/uan yang amat harum dipakai yang mulia
adalah laksana am bar dan kesturi . Berkat daulat kepala harta sutan
.b~rtiga

Y'.lt:l9
I

bersaudara, ialah sutan yang bernama Sutan Sri

'

Maharaja Alif yang kerajaan di dalam nagari benua ruhum [Him.40]
dialam maligai yang keemasan ribu dan laksa nagari dibawahnya
adalah enam puluh ribu luhak, gadangnya luhak seperti luhak Pulau
l

I

Perea ini raja ruhum juga memberi amakan Mekah dan Madinah, lalu
sekarang, dan seorang Sutan Sri Maharaja Dapang nan turun ke
benua Cina di atas tahta kerajaan maligai yang keemasan yang
kebesaran ribu dan laksa dibawahnya, dan tiada bertentu bilangan ,
dan unjungnya nagari benua Siam . Dan seorang yang bernama Sutan
Sri Maharaja Diraja yang turun ke Pulau Perea tanah barat alam
Minangkabau di Pagar Ruyung yang kerajaan di Balai Jinggo atas
istana yang kesaktian dan kebesaran amin syam amin ya rabbal
'alamin , salam Allah Taala .
Adapun daripada itu kebesaran dan kemuliaan yang dipertuan
beberapa banyaknya ialah sutan yang menaruhkan kaampat dan
kayu kaamat dikaret di dalam permanikamnya yang sekarat tinggal

pada raja benua Ruhum, nan sekarat tinggal pada raja benua Cina,
nan sekarat pada raja Minang Kabau , ialah Sutan yang menaruh
mangkota sangkahani jadi sendirinya dikurniakan Allah Taala ialah
Sutan yang menaruh burung yang bersangguh emas pandai berkatakata dengan manusia dikaruniakan Allah Taala ialah sutan yang
menaruh cangko emas jadi sendirinya dikaruniakan Allah Taala ialah
sutan yang menaruh padi, jadi sendirinya dikurniakan Allah Taala,
sutan yang menaruh tenun sipenyentak meminta sendirinya langkang
sekali setahun dikurniakan Allah Taala jadi sendirinya, ialah sutan
yang menaruh emas sajatah-jatih patah dilijak pandagangan jadi
sendirinya, ialah sutan yang menaruh padang camidang giri jadi
sendirinya dikurniajan Allah Taala, ialah yang menaruh pohon tataran
naga yang bertatahkan ratna mutu manikam jadi sendirinya di
kurniakan [Him.41] Allah subhanahu wa Taala ialah sutan yang
menaruh sampit pinan yang kepala batu manggatap-gatap sendirinya
dikaruniakan Allah Taala jadi sendirinya ialah sutan yang menaruh
gunung berapi tempat kuda sembrani Ura Perindu dan tempat burung
lirmati berhimpun ke sinan dan sarung tanggalung hitam jadi
sendirinya . Dikaruniakan Allah Taala ialah sutan yang menaruh bukit
Gombak jadi sendirinya. Dikaruniakan Allah Taala ialah sutan yang
menaruh Gunung Bungsu jadi sendirinya . Dikaruniakan Allah ialah
sutan yang menaruh jejak nabi tempat orang berniat berkaul jadi
sendirinya. Dikaruniakan Allah Taala ialah sutan yang menaruh emas
kodrat Allah, rupanya seperti manusia jadi sendirinya. Dikaruniakan
Allah Taala ialah sutan yang menaruh lantai batu kuburnya raja sungai
ngayang emas airnya zamzam tempat raja bermain-main petang pagi
jadi sendirinya. Dikaruniakan Allah Taala ia lah yang menaruh sungai
Tarba bunga setangkai tempat ng dipertuan kerajaan serta kebesaran
airnya berbelokbelok sendirinya . Dikaruniakan Allah Subhanahu wa
Taala ialah sutan yang menaruh lembing lamburan nan batataran
sagar jintan sarungnya bernama kayu kerutus jadi sendirinya .
Dikaruniakan Allah Taala ialah sutan yang menaruh keris long menari,
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jikalau disentak maharongung disarungkan maharini terpatah akan
juanya setahun guruh, setitik berpantang hujan, mati puluh matilah
piku karing yang segala anak sungai biasa nan bukan alang-alang
tambahan besi kursani mendencing-dencingkan dirinya sama jadi jo
nagari. Dikaruniakan Allah Taala ialah sutan yang menaruh lapek
hilalang jadi sendirinya. Dikaruniakan Allah Taala ialah sutan yang
menaruh gajah dayu belalainya merah, gadingnya putih seperti kapas
jinak bukan kepalang jadi sendirinya. Dikaruniakan Allah Taala ialah
sutan yang menaruh air laut tawar sampai sehari pelayaran jadi
sendirinya. Dikaruniakan Allah Taala ialah sutan yang menaruh
mongmongan jintan jadi sendirinya. Dikaruniakan Allah Taalaialah
sutan yang menaruh kursi emas selawas

[Him.42] daun hilalang jadi sendirinya . Dikaruniakan Allah Taala ialah
sutan yang menaruh sigagar rantu bunyinya seperti pucuk bulat ialah
tabuh sigagar bumi jadi sendirinya. Dikaruniakan Allah Taala ialah
sutan yang menaruh batu sangkar tempat binatang lepas jadi
sendirinya . Dikaruniakan Allah Taala ialah sutan yang menaruh balai
tebing teras jilatang parannya akar lundang bendurnya batang bayam
tabuhnya , pulut-pulut gandangnya saliguri jadi sendirinya.
Dikaruniakan Allah Subhanahu wa Taala ialah sutan yang menaruh
kerbau benuang sati , diamnya di bukit rimba bigau inyo nan jalangjalang jinek setahun mahalang gadang-gadang sedikit dari gajah
kecil, sedikit dari lembu jadi sendirinya. Dikaruniakan Allah Taala
ialah sutan yang menaruh ayam biring sangkonani satu kinantan
gombak bau satu telur, dua nyawa, siang marahap, malam marahai
nan makan kukunan menyaso air bunga kukunya sampai kelangit,
ialah biring sangkonani jadi sendirinya keduanya. Dikarunikan Allah
T3[lla ialah sutan yang menaruh bunga cempako kembang biru akan
permainan daulat yang dipertuan petang pagi ialah sutan yang
menaruh balai jinggo tempat daulat jadi sendirinya,dikurniakan Allah
Taala ialah sutan yang menaruh sebentuk cincin permata intan jadi
sendirinya , ialah sutan yang menaruh bungo sehari harumnya
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sarantau pelayaran belum juga putus jadi sendirinya , dikaruniakan
Allah Taala ialah sutan yang menaruh burung dara bulunya timun
barigkas bunyinya berbagai macam adang-adang bunyi rebab, adangadang bunyi gendang nobat, adang-adang bunyi kecapi, adang-adang
dendang rantau be(r)bunyi sadam bangsa Cina, sukalah hati daulat
yang dipertuan akan bunyinya berbagai-bagai, jadi dia [Him.43]
sendirinya dikurniakan Allah Taala kepada daulat yang dipertuan di
dalam nagari alam Minangkerbau ko (Minangkabau) selamanya Allah
Taala amin syam amin ya rabbul alamin .
Pasal pada menyatkan kemudian cinta ini kepada segala yang
dibawahnya ini serta tapak tangan daulat yang dipertuan di dalam
alam Minangkabau, ialah daulat yang dipertuan nan sati kami
kurniakan kepada orang yang membawa cinta ini, jikalau barang
kemana dianya pergi berjalan melainkan dipermulia juga olehnya
dan dipeliharakan baikbaik sekali-sekali jangan dibinasakan orang
ini, dan jangan dirusakkan , dan jangan dihiru birukan oleh orang
gadang hamba. Jikalau dibinasakan dianya hamba sumpahi hanya
dimakan kutuk kalamullah, dimakan Kur'an nan tiga puluh jus , dimakan
bisa kawi daulat yang dipertuan nan sati di dalam nagari alam
Minangkabau ko. Jikalau dianya berjalan kemana nagari Bantan atau
ke Palembang di dalam luhak Jambi atau ke Kampar kiri atau ke
Kampar kanan lalu ke Aceh surambi Mekah atau ke nagari luhak
bandar dalam dan sampai ke Riau dan lalu ke Hindugiri atau ke
Kajang dan lndopalam , dan lau ke pulau Pinang, lalu ke Siak, dan
sampai ke Betawi, atau lalu ke Moko-moko, dan Bangkahulu, atau
lalu ke sungai Paku , atau lalu ketiga belas atau lalu ke Padang
Pariangan, Padang Panjang, atau Pariamanatau ke timur dan selatan
dan utara, atau ke matahari hidup dan matahari mati, baik barang
kemana rantau dan bandar yang baik-baik, dan nagari yang diisi
orang sampai kelaut nan sedidis, lalu keombak nan mendabur,
melainkan jangan dibinasa orang ini , orang yang membawa cinta
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ini; atau hormati badannya, melainkan dipermulia juga. Jikalau tidak
ditepati seperti yang terkata di dalam cinta ini, padi tiada menjadi
anak buah, tiada kambang . Seperti firm an Allah Taala di dalam
Quran, Khalifah Allah akan jadi raja di dalam dunia akan ganti aku,
jikalau tidak dipermulia dia orang [Him.44] yang membawa cinta ini
dimakan bisa kawi daulat yang dipertuan nan sati, dan kepada segala
hamba rakyat aku nan jangan berubah-ubah selama-lamanya, selama
awan putih, selama gajah hitam, kepada orang gadang kami inilah
sumpah sati , dan Islam oleh alam . Tamat alkalam, nama aku
sahayanya-.

Pasal pada menyatakan perkara bagi adat dan sara' dan lembaga
yang terpakai tiap-tiap alam. Ketahui olehmu oleh alam . Hai segala
memegang adat dan lembaga dalam atau dalam nagari. Adapun
kata banyak perkaranya katakata raja, kata melimpahkan, kata
penghulu , kata menyelesaikan, kata alum, kata hakikat, kata pegawai,
kata berujung, kata orang, kata berbalu, kata hulubalang, kata
mendareh, kata perempuan, kata merendahkan dirinya menurutkan
kata suaminya seorang , seperti hadits Melayu, Cubadak di tengah
padang sebelah diambi kagulai cupak segala hulubalang beroleh
kata daripada pegawai Demikian lagi ibarat tua Cubadak ambil kagulai
puasa , apakan cupa' segala pegawai beroleh titah daripada raja .
Jikalau nagari kita tiada menaruh raja, maka ikutlah kata hadits
Melayu , - Orang membawa teraju, orang Bagudat membawa telur itu
dimakan dalam puasa ; rumah basandi batu ad at bersandi syara',
halur itulah akan ganti raja. Datang pula hadits Melayu, - Mencampo
kehulu , kenailah udang di seberang, apakan cupa' segala penghulu
permainan surat undang-undang.

Pasal pada menyatakan atas perkara undang-undang atas empat
perkaranya: Satu undang-undang nagari namanya . Kedua undang40

undang dalam nagari. Ketiga undang-undang luhak. Keempat undangundang dua puluh. lnilah baginya undang-undang adanya.[Him.45.]
Pasal pada menyatakan undang-undang nagari, ba' seperti hadits
Melayu - lnggris, berkarat kuku dikarat dengan siraut perautan batang
tuahnya. Elok nagari atas mufakat suku berbuat pari kampung nan
batuah ba' apa kata nan tua, elok dipakai disinilah orang nan cerdik.
Artinya, mudanya di sanan orang yang bingung. Artinya , tidak menurut
sepanjang adat nagari adanya.

Pasal yang kedua pada menyatakan adapun undang-undang orang
dalam nagari, salah junjung memberi pampes, salah bunuh memberi
dinah, salah makan memuntahkan, salah mengembalikan, sasi surat
terlangkah kembali, salah kepada Allah minta taubat, gawal mahubai
cabuh dibuang, adil dipakai. Berbetulan berbayaran bersalahan
berpatutan, ghaib bikalamullah . Berbuat ketengahkan seorang baragih
menarik mengumbalikan menyalang, mehantarkan utang, bayar
piutang, terima jauh berhambatan , amping bertarikkan adanya .

Pasal pada menyatakan atas perkara tarik, yaitu atas lima perkaranya.
Pertama , tarik itu usul. Kedua , tarik itu cabut. Ketiga, tarik itu
sangkutan. Keempat, tarik bermusuh . Kelima , tarik itu karuh . Adapun
tarik, maka sama dikerjakan kemudian daripada tunggu dan tunggui
tiada berbayar berutang nan berbetulan atau enggan berpatutan
nan bersalahan atau berjanji tiada mendapati janji suatu surat kiriman
pun tiada datang. ltulah maka patut dikerjakan segala tarik itu adanya.

Adapun maknanya hajat itu suatu kematian atau sehari-hari itu atau
dua hari atau orang berjago berkelahi dalam nagari itu atau air gadang
tiada boleh menyeberang atau segala-gala yang galau dalam nagari
dan jikalau tiada diperoleh yang segala demikian itu hajat tiada boleh
sah dikerjakan segala tarik itu.
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Pasal pada menyatakan undang-undang yang ketiga. Adapun
undang-undang luhak itu bak kata hadis Melayu mencapak tibo.

[Him.46] ke hulu kenailah pintu di dalam kaca dicacak jerami di
randang daun ampalas talang nan dipatah-patah sekujur dalam
perahu . Luhak berpenghulu rantau beraja tagak tiada tersundak
melenggang tiada terpampas terbelintang patah terbujur lalu salah di
raja wajib badan mati, salah di penghulu berutang .

..
Adapun tagak nan tiada tersundak melenggang tiada terpampas dua
perkara. Pertama, masa nagari berdamai-damai. Kedua , nagari masa
perang. Adapun masa nagari tagak nan tiada tersundak melenggang
tiada terpampas dua puluh empat perkaranya . Pertama , orang ilmu .
Kedua , orang pahi mengaji. Ketiga, anak penghulu . Keempat,
kemenakan penghulu . Kelima, segala penghulu . Keenam, perjamuan
jadi guru . Ketujuh, khatib . Keselapan , imam. Kesembilan, perempuan
khatib . Kesepuluh, jamu berjaput. Kesebelas , juru bercaput. Kedua
belasorang berpersamandan kubu Jawi. Ketiga belas , orang beribu,
Keempat belas , orang beranak. Kelima belas, orang berbapak.
Keenam belas, orang bersaudara satu bapak. Ketujuh belas , orang
pandai obat. Keselapan belas, orang dijaput akan berbuat rumah
atau pakaian . Kesembilan belas, orang dijaput akan berkandang .
Kedua puluh, orang dijaput akan berkuda . Kedua pu luh satu, orang
dijaput akan berserunai. Kedua puluh dua, orang dijaput akan bersalin.
Kedua puluh tiga , orang dijaput lama mengaji. Kedua puluh empat,
orang sakit lama berdagang di nagari. ltulah menyatakan keadaannya .

Pasal pada menyatakan masa nagari ingat masa perang tagak nan
tiada tersundak melenggang nan tiada terpampas di nagari masa
berperang bedil berletus kalah bersilang-silang berdarah tangan
sepuluh perkara . Pertama, orang alam . Kedua, orang pahi mengaji.
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Ketiga, raja, Keempat, jamu berjaput. Kelima, jura berjaput. Keenam,
ora~g

beranak. Ketujuh, orang berbapak. Keselapan , orang imam.

Kesembilan, khatib. Kesepuluh, orang pandai obat atau orang bersalin
adanya .

Pasal pada menyatakan atas undang-undang yang keempat perkara
bernama undang-undang dua puluh . Adapun undang-undang dua
puluh dibahagi tiga sekali selapan sekali dua belas maninggal undangundang nan dua belas maninggal undang-undang nan selapan
dimakan undang nan dua belas tiada sah , di undang hilir sah, di
undang mudik [Him.47] dan maninggal undang-undang nan selapan
dimakan undang-undang nan dua belas tiad a sah . Di undang-undang
hilir dan undang-undang mudik.

Adapun yang bernama undang-undang nan selapan . Pertama , dugo
dugi. Kedua, sumbang salah. Ketiga samun sakah. Keempat, maling
curi adanya.

Adapun yang bernama undang-undang dua puluh atau dua belas.
Pertama ialah terkajar, tertunduk, terbiti , tercancang , tergasa , terikat,
terkungkung , dari pada ujung tali lalu ke pangkal tali tentang kabat
salahnya , adanya .

lnilah suatu pasal pangguruan , bermula hormat adat berguru lima
kupang .

Pasal pada menyatakan adapun yang bernama undang nan dua
belas. Pertama samun sakah rebut rampas merampas menjabat istri
orang lain rindu, artinya ridu disana suka mata gila hati kepada
perempuan orang atau sumbang salah upas racun maling curi dago
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dagi mania membakar manikam membunuh atau perempuan gila
kepada suami orang atau laki-laki kepada anak orang,a tau istri
orang gila me(ng)hambat di jalan rimba. Kesebelas suka masuk
kampung orang seperti firman Allah Taala, tadkhul buytan

ghaira

uytikum, jangan kau masukkan akan rumah orang daripada me(ng)isi.
Kedua belas me(ng)isi dalam nagari Kabah nagari, artinya wadalin
dalamnya itu yang bernama undangundang dua belas pada adat
dalam nagari , yakni barang siapa melalui pekerjaan yang demikian
itu aniaya namanya Dan yang dilalui itu teraniaya namanya artinya
yang aniaya-aniaya itu lawan segala penghulu , lawan segala menteri ,
lawan segala pegawai, lawan segala hulubalang, lawan segala orang
banyak dalam nagari , itulah mulanya segala penghulu itu . Maka
dikatakan payung panji dalam nagari atau dalam alam, artinya
menolong dan akan mendindingi yang teraniaya itu , yakni maka
adalah penghulu itu pertambatan suku itu akan mendirikan akan
kenyataan segala pekerjaan itu penyabatkan teraniaya itu, tertanda
ketigo talacuk terpukul , keempat putus tali, kelima tabing tacik,
keenam seketika anggang lalu atah jatuh , itulah tertando terbati
namanya yang dikata siang sersuluh matahari bergalanggang mata
orang nan banyak, ketujuh berjalan bergegas-gegas , kesalapan
pulang berbasah-basah, kesembilan berjual murah-murah , kesepuluh
dibawa pi ti k dibawah langu , kesebelas tabing tertabur ke langit,
kedua belas kacindungan mata orang nan ban yak dalam nagari ini.
ltulah tertando terbeti namanya yang dikata terang malam bersegi
bulan kil at kemilat cahanya bintang turun dari langit jatuh ke bumi
ini adanya.
Pasal pada menyatakan maka yang anam . Yang pertama jalan
kepada dangal teduh namanya , dan yang kemudian jalan kepada
dangal camu namanya, tuduh itu jatuh timbangan dan jatuh camu itu
kepada sumpah keduanya yang dikata tercancang teragis yaitu kenai
senjata tubuhnya atau kain cabi-cabi, yakni trtangko dalan nagari
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atau diperbantahkan tertando terbati, telalah terkajar diketahui orang
banyak dalam ngei, itulah buatan adat yang telah terpakai dalam
luhak nagari lima puluh, atau dalam nagari Mekah dan Madinah
yang telah terpakai daripada orang tua-tua yang perlu dipegangi
segala panghulu pertabibpan tiaptiap suku masing-masing pada
tiap-tiap nagari yang sejahtera pelihatnya tiada bersalahan dalam
seluhak nagari lima puluh dalam nagari Mekah yang telah sudah
terpakai daripada orang tua ganti berganti, salin-bersalin,
turuntemurun , datang sekarang kini tiada berubah-rubah seperti kata
hadits kala payama bilhadat, artinya, tiap-tiap nagari berdiri dengan
adatnya yang kiwai pada lainnya benar tiada bersalahan , seperti
yang tersebut itu. Kemudian dariada itu cancang memberi pampis,
bunuh memberi belas, salung memulangkan utang berbayar piutang
berterima, hilang mengganti , sasat surut, gawal mahubah, inilah
perbuatan adat dalam nagari. Adapun kemudian daripada itu pula
ialah yang mencancang akan memberi belas berutang akan memberi
yang [Him.49] berpiutang jua akan menerima, nan me(ng)hilangkan
jua akan mengganti , yang gawal jua akan ma/h/u bahi olehmu akan
kata ini. Adapun penyabutkan undang-undang yang dua belas itu
ialah hanya tertandu terbiti jua. Maka sebutlah segala daula tertandu
terbiti itu gaib segala daulanya itu artinya batal. Adapun arti tertandu
terbiti itu diperoleh suatu pakaiannya itu tandu biti namanya. Pada
adat dalam nagari dan pada kitab Allah dan pada hadis qudsi ,
Alhukmu in lam yadzkur fkitbillh fahukmut thagh-t, artinya tiap-tiap
hukum itu jika tiada tersebut dalam kitab Allah, maka yaitu hukum
segala berhala namanya di dalam api nan bernyalo-nyalo pada
akhirnya adanya .
Pasal pada menyatakan adapun kemudian daripada itu ketahui
olehmu hai segala orang ahli akal atas perkara undang-undang yang
delapan itulah hukum segala penghulu pertabipan tiap-tiap suku
masing-masing dalam nagari ini salah daripada salah cancang
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memberi pampas salah bunuh memberi dinah atau memberi balas.
Kedua, salah makan memuntahkan. Ketiga, sesat suruh terlangkah
kembali salah tarik mengembalikan. Keempat, gaul mahu

baik

menyelang memulangkan . Kelima, nan diberikan hilang saja lalu ke
tanah lekang . Keenam, utang berbayar piutang berterimaKetujuh ,
nan berbetulan berbayaran bersalahan patutan seorang beragih
menarik mengembalikan. Kedelapan, cabuh dibuang, usul dipakai.
ltulah hukum undang-undang yang delapan pada adat dalam nagari
ini adanya.
Pasal pada menyatakan daerahnya suatu dicari dengan bicaro.
Kedua, istiadat. Ketiga, amal dan usali. Adapun adat telah biasa
dalam nagari ini suatu cari dengan bicaro. Kedua, adat istiadat.

[Him.SO] Ketiga, amal istiamal, artinya sungguh pun hukumnya
demikian itu dicari jua dengan mulanya datang kepada akhirnya.
Maka dapat dihukumkan orang maling orang atau harta dapat dan
tandu biti orang dijual orang. Maka dapatlah mendendo dan
membunuh , artinya jika datang seperti katanya itu berapalah akan
dendo, yaitu pertama, sudah ditebus, maka didaulkan malingnya.
Maka mufakat suku nan empat, lima, enam , tujuh dengan beberapalah
dendonya seta/h/il sepaho lima emas , lima kupang, lima busu
sekupang sepihak empat kundi demikianlah dendonya orang maling
itu . Maka disuruh cam(bu)k orang maling itu engan orang yang
dimalingnya itu dan dipasungnya oleh saudaranya yang dijual itu
tujuh hari, maka dendonya itu sepuluh emas tengah tiga emas lima
kupang, lima busu sekupang sepi ha k empat kundi demikianlah
dendonya. Maka beremas hidup tidak beremas mati. Maka hukumnya
orang aling kerbau dapat tandu biti orang yang maling itu. Jika
beremas hidup, jika beremas tidak mati yaitu beli kerbau orang itu,
pulangkan jua atau kerbaunya yang dimalingnya, maka dendonya
sepuluh emas tengah tiga emas lima kupang lima busu sekupang
sepihak empat kundi. Jika orang maling jawi pun demikian itu juga
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dendonya segala yang empat kali. Jika orang maling ayam dendonya
tengah tiga emas, lima kupang, lima busu sekupang sepihak empa
.

kundi. Jika orang maling itik perpati sekalipun demikian ua dendonya
atau segala burung yang jinak karena tahu. Ketiga, di malam dan
siang itulah tiada mati orang yang maling itu dan jika orang memaling
pada itu. Jika beremas tiada beremas mati karena padi itu kehidupan
segala alam. Maka dendonya seta/h/il sepaho sepuluh emas tengah
tiga emas lima bekupang lima busu sepihak empat kundi. Jikalau

[Him.51] orang Cubadak sekalipun demikian jua dendonya. Dan jika
tiada memberi emas, maka dikantongkan Cubadak itu pada
lehernya, baa berjalan-jalan sepanjang kuliling kota, dan eperti orang
berarak bersorak sorai berkuliling nagari. Jika orang memaling tebu
atau pisang, maka dendonya sekupang sepihat empat kundi ,
karena makanan sekalian alam; maka jangan dipukul orang maling
itu. Jikalau ora(ng) memaling kerambil maka dendonya lima kupang
lima busu' sekupang sepihak empat kundi, karena akan pehormati
makanan. Jikalau orang memaling perkarangan atau titahan atau
lahan atau jirat atau yang kena jirat maka dendonya lima busu'
sekupang sepihak empat kundi. Bermula yang empat kaki

lain

daripada kerbau dan jawi dan kuda dan kambing sama jua dendonya;
barang yang salah demikian tafsirnya ; itulah menyatakan hukum orang
salah, maka hukumnya itu pada adat yang telah terbiasa dalam
nagari ini ; dan hukum kitab Allah sekalipun demikain itu jua
disempurnakan, dan dengan hukum kitab Allah alaihi alam adanya.
Pasal pada menyatakan ketahui olehmu hai segala saudara kami ,
bahwa sungguhnya atas pekerjaan dunia atas selapan perkara :
Pertama berakal. Kedua berilmu. Ketiga cerdik cendikio. Keempat
alim arif. Keenam budiman . Ketujuh bijaksana . Kesalapan bodoh
dan bingung. Bermula melihat akal dan maknanya , dan artinya ilmu
itu tahu dizahir dan batin, artinya cerdik itu lakunya hendak aniaya
saja, artinya cindu kayo maukan ganti dan mengganti maukan
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engenai, artinya budiman itu jikalau orang-orang berkata-kata
kepadanya terdahulu tahunya daripada menjawab an artinya arif itu
perbantahan tidak patut dipakai pada egala orang berakal, dan jikalau
tidak arif orang bina, jikalau arif orang cilaka, dan artinya bijaksana
itu akan mengetahui kebaikkan, kejahatan barang sebagainya,
menjawab kata orang kepadanya [Him.52] lagi murah mulutnya
berkata-kata kepada saudaranya dan kaumnya serta lemah lembut
keluar katanya adanya.

Pasal pada menyatakan akal. Bermula akal itu tiga perkara bagi
akal. Pertama sejengkal akal, kedua , dua jengkal akal , ketiga, tigga
jenkal akal. Bermula manusia sejengkal akalnya seperti orang
mehakekatkan dirinya lebih daripada sekalian manusia. ltulah orang
yang takabur. Adakalanya akalnya dua jengkal seperti orang yang
menhakekatkan dirinya tiada lebih dan tiada kurang daripada segala
manusia yakin Allah Taala, itulah orang yang berakal dua jengkal.
Adakalanya tiga jengkal akalnya seperti orang yang mehakekatkan
dirinya tiada tahu dan tiada kuasa dan tiada bergerak dan tiada
sekal iannya itu melainkan dengan dikehendaki Allah Taala , itulah
orang ang sempurno akalnya yang telah patut kita amalkan. Hai
segala hamba Allah perbuat olehmu akan sabar dan pikir sabda nabi
Allah salallahu alaihi wasallam al fikru Qalbi , artinya pikir pelito hati.
ltulah sebab diperbanyak pikir dan sabar supaya anak selamat hidup
kita daripada dunia lalu kepada akhirat adanya .

Pasal pada menyatakan adapun martabat raja atas sepuluh perkara.
Pertama suka lagi budiman , banyak segala harta lagi baik rupanya,
kedua akalnya, ketiga berilmu , keempat berani lagi kaya, kelima tua
kala , keenam tua kala serta yakin, ketujuh tetap akalnya, kesalapan
sabar sebelum memberi segala kehendak rakyat, dan kesembilan
suka hatinya kepada segala hamba Allah rakyatnya, kesepuluh tahu
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akan pangkat segala hamba rakyatnya dan tiap-tiap luhak dan nagari
adanya.

Pasal pada menyatakan orang menjadi raja atas empat perkara.
Pertama adat, kedua bijaksana, ketiga tetap berkata-kata , keempat
gagah lagi berani , itulah hendaknya akan diketahui segala perkara
itu, dan jikalau tidak tahu (Him.53] niscaya binasalah nagari. Sebagai
lagi me(ng)haramkan yang haram dan hendaklah menjauhkan segala
pekerjaan aniaya pada segala manusia dan hendaklah berbuat amal
dan kasih kepada segala pendeta dan kepada segala fakir dan miskin
dan segala dagang dan anak yatim dan segala orang kaya-kaya dan
segala menteri dan hulubalang demikianlah hendaknya yang dipakai
dengan perintah menjadi raja . dapun yang membinasakan kerajaan
itu perkara satu zalim, kedua aniaya kepada segala manusia adanya.

Pasal pada menyatakan istiadat segala raja-raja dan jika tidak dengan
adilnya maka adalah seperti air yang besar ia berisi dengan isinya
air sungai. Jika tidak ia dengan isinya belum lagi dapat bernama
sungai yang besar. dapun akan sempurnohannya itu air sungai yang
besar yaitu lengkap ada di dalamnya serta dengan isi perkara sungai
yang besar dan demikianlah segala raja-raja yang adil yaitu jangan
zalim karena rakyat itu jangan cerai berai ke sana dan ke sini
adanya.
Pasal pada men ya takan atas martabat penghulu atas enam
perkaranya. Pertama, berakal. Kedua, berilmu. Ketiga, kaya . Keempat,
murah daripada pihak harta, murah daripada berkata-kata. Kelima ,
jago. Keenam, sabar hatinya kepada segala handai dan taulannya
dan saudaranya dan kaum kerabatnya adanya.
Pasal pada menyatakan atas martabat orang menjadi hulubalang
atas empat perkara. Pertama , berani. Kedua , jago. Ketiga, tawakal
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pada barang pekerjaannya. Keempat, murah lakunya adanya.

[Him.54] Pasal pada menyatakan syarat orang menjadi orang mualim
atas empat perkara. Pertama, sabar hatinya. Keduanya, tahu akan
keadaannya dirinya Muhammad nya . Ketiga, masa mulutnya berkatakata . Keempat, suci tubuhnya dan daripada hadis dan najisnya pada
/a/ayatnya serta pakaiannya lahir dan batin supaya terpelihara pada
kejahatan . Maka masyhurlah mualimnya itu adanyaPasal

pada

menyatakan adapun martabat anak laki-laki tidur siang, berjago malam
lagi pula senantiaso memakai senjato yang tajam . Jika memegang
taguh, jika menimbang sama berat. Jika berkata peliharakan lidah ,
karena lidah itu harimau manusia kama qola nabi shala'alam alsana
Allah la'an khalaktul kalal. Jika memandang peliharakan mata, karena
mata seteru manusia karena atas mata itu iblis berdiri itulah . Maka
banyak manusia binaso atas pe(ng)lihat(an)nya itu . Jika berjalan-jalan
peliharakan kaki itu , karena kaki itu musuh pula bagi kita karena ia
membawa berjalan-jalan ke sana dan ke sini, demikianlah tafsirnya .

Pasal pada menyatakan atas martabat orang muda-muda atas lima
perkara. Pertama , baik akan rupanya. Kedua , suci akan pakaiannya
dan tubuhnya . Ketiga , manis mulutnya berkata-kata. Keempat, takut
senantiaso kepada sahabatnya dan taulannya . Kelima , menaruh ilmu
alim dunia dan lmu akhirat pun tahu basa-basa orang dengan tertib
yang majelis kepada segala orang tua-tua . Demikianlah tafsirnya
adanya.

Pasal pada menyatakan martabat manusia pun seorang manusia
tahu ia mengikut dirinya dan tiada tahu ia mengikut orang yaitu
kesudahannya kuranglah manusia, artinya akalnya . Adapun

yang

tahu mengikut diri dan mengikut rang, yakni ambil baik pada dirinya ,
baik pula pada orang. Apabila jahat pada dirinya , jahat pula pada
orang. Maka itulah sebenar-benar akal namanya. Adapun yang tahu
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mengikut orang tiada tahu mengikut [Him.55] diri, yaitu mencela
orang tidak mau dicela kerjanya. Amarah tiada baik yang demikian
.

itu. Manusia mengikut dirinya tahu ia mengikut orang tiada tahu,
yakni telabur baiki tiada ia mengikut, yaitu Allah seteru Allah dan
Nabi Muhammad rasul Allah demikianlah tafsirnya.

Pasal pada menyatakan atas martabat manusia enam perkara.
Pertama, orang namanya . Kedua, orang-orang namanya. Ketiga,
tampan orang-orang namanya . Keempat, angkuh orang-orang
namanya. Kelima, yang bernama orang namanya. Keenam, sebentarsebentar orang namanya. Adapun orang tahu ia pada baik dan
jahat, tinggi dan rendah itu saja. Adapun artinya orang-orang itu
lakunya seperti gambaran dan berhala suatupun tiada padanya.
Adapun artinya tampan-tampan orang itu upama kelihatan dari jauh
lagi belum tentu rupanya manusia yang sejenis orang entah orang ,
entahpun bukan tetapi sejenis orang rupanya.

Adapun angkuh-

angkuh orang upama kayu saja digerak ia bergerak, ditahan ia
tertahan. ltulah angkuh-angkuh orang namanya . Adapun yang
bernama orang uju orang uju /u/ hilir orang hilir itu saja adanya .
Adapun yang sebenar-benar orang itu tahu ia pada zahir dan batin
lagi tahu di hamba dan Tuhannya , demikianlah tafsirnya .

Pasal pada menyatakan adapun kita segala hamba Allah , maka
hendaklah diketahui akan rasa makanan, yaitu rasa nasi. Jika belum
akan mengetahui akan rasa makanan nasi kepala segala rasa
makanan , yaitu belum mengetahui ilmu akal yang sempurno akal
manusia. Sabda Nabi shala alam afqola al-nas ba 1-qola. Adapun
kita segala hamba Allah yang berbicaro, maka ketahui olehmu yang
empat perkara seperti kata hakim di benua Ruhum kesudahan ilmu
itu bijaksana supaya terpelihara daripada hiru-biru daripada [Him.56]
segala bahaya insya Allah Taala . Qola ibn Abas radliallah anhu,
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bermula kepala akal atas tiga perkara. Pertama memaafkan segala
kesalahan manusia, kedua merendahkan dirinya pada orang yang
kurang martabatnya daripadanya, ketiga berbicaro dahulu kemudian
maka bertutur fil alamin Qola ibn Abas radliallah anhu. Bermula bebal
itu tiga perkara, pertama berkata-kata dengan tiada memberi mufakat,
kedua membesar-besarkan dirinya, ketiga mehinakan orang yang
mengerjakan suatu kebaikkan serta tiada ia mengerjakan. Qola ibn
Abas radliallah anhu menyatakan tafsirnya adanya.

Pasal pada menyatakan tando orang berakal atas sepuluh perkara,
lima yang zahir dan lima yang batin . Bermula lima yang zahir, pertama
berdaya-daya dirinya, kedua menahan amarah , ketiga merendahkan
dirinya , keempat bermurah-murahan , kelima berbuat akal yang saleh.
Bermula ilmu yang batin , pertama berkata-kata dengan kebaikkan ,
kedua berbuat ibadat senantiaso takut akan Allah , keempat
membesar-besarkan dosa/nya/ dirinya, kelima senantiaso menahan
dirinya batan al-'ara anin, keterangan syekh Nurudin .

Adapun perhiasan manusia pun tiga perkara. Pertama berilmu serta
tiada dalamnya menyalahi mengerjakan hukum sara' , kedua marah
padanya tanya serta tiada dikatakan akan dia, ketiga sangat usahanya
mengerjakan segala pekerjaan yang kebaikkan serta tiada ia menulok
dunia melainkan akan Allah Taala ditetapnya, itulah tafsirnya.

Pasal pada menyatakan akan kelebihan manusia lagi bertunjuk dan
pengajar pada segala kita hamba Allah, tua dan muda, kecil dan
hesar, hina dan mulia, miskin dan kaya, laki-laki dan perempuan,
labihkan jaga daripada tidur, lebihkan sabar daripada bebal, lebihkan
rajin daripada malas, lebihkan duka [Him.57] daripada suka, lebihkan
lapar daripada keyang , lebihkan baik daripada jahat. Bermula lebih
keyang daripada lapar niscaya hilang akal. Dan apabila lebih lalo
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daripada jago niscaya hilang bicaro. Adapun bicaro dibawa jago
barangkali lebih malas daripada rajinnya, dan telah datang hina dan
papa barangkali kusang, hilanglah mulia apabila lebih suka hilanglah
budiman apabila banyak suka hilanglah utusan dan jika hilang utusan
niscaya binaso tukang , dan ika kurang tukang niscaya binaso kayo,
dan jika kayu tumbuh rugi , ingatlah olehmu dikata ini karena banyak
dalamnnya. Maka inilah yang terpakai oleh segala kita hamba Allah
oleh alam, demikian tafsirnya adanya.

Pasal pad menyatakan adapun utang pada orang menjadi menteri
anam perkaranya . Pertama mengikut kata , kedua bapusahkan tanda ,
ketiga ber patampinkan emas perak, keempat manangki dangul ,
kelima menyatakan dangul dengan jawab, keenam mahelakan kepada
.

raJa .

Pasal pada menyatakan adapun undang-undang samun ialah
berpandan berpakuburan bertunggu bamparas darah nan tertabur
langu nan berurung tanah nan lambang , itu lah tafsirnya adanya.
Adapun nan wajib pada malim dua perkara . Pertama mengikut suruh
Allah , kedua menjauhi larangan Allah darasulullah, demikian tafsirnya .

Pasal pada menyatakan perkara jawat. Adapun perkara jawat ampat
perkara . Pertama diiyokan bapak jawab nan diiyokan jatuh kepada
kabaih. Kedua ditidakkan bapak jawab nan ditidakkan jatuh kepada
suatu kepada napi kedua jatuh [Him. 58] /kedua jatuh/ kepada apakala
napi jawat dangul serta hukum , apabila pasal jawab da'wa serta
usul, ketiga dientahkan bapa jawab tanda entahkan jatuh kepada
sikota. Apasalah beroleh saksi memberi secukupnya lembago sefakat
berketerangan. Adapun jawat nan disahkan bapa jawat nan disahkan
dengan sumpahnya diamnya, bapa jawab nan pada jawab diiyakan
suatu dalil, kedua hadis, ketiga kias, keempat jama'. Adapun ilmu
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kita ketiga kalam segala orang yang berakal. Adapun keluar daripada
syara' empat perkara, satu lapar, kedua mehina , ketiga kias, keempat
jama'. kedua usul, ketiga tanda biti , keempat kenyataan . Demikianlah
tafsirnya .

Pasal pada menyatakan adapun dangul atas empat perkara . Pertama
dicemokan, kedua disapakan, ketiga didaulkan, keempat dicelakan,
itulah tafsirnya.

Pasal pada menyatakan perkara jawat empat perkara . Pertama
diiyakan, kedua ditidakkan, ketiga dientahkan, keempat disahkan,
demikian tafsirnya .

Pasal pada menyatakan adapun sangkatinya atas empat perkara .
Pertama kata artinya seperti malingah tatandalah tabeti , kedua
kata-kata artinya hukum saksi atas simpan umul sumpah atas
samukil , ketiga kata mengata artinya berutang sepuluh rial tetapilah
hamba byar atau menunggu akan sepuluh rial emas hamba dua
belas rial sanan , keempat basangkita kata yang bernama kata artinya
suatu pun tiada dijaput, demikianlah tafsi rnya .[Him.59] Pasal pada
menyatakan adapun keputusan sengketa atas ernpat perkara .
Pertama dengan hukum, kedua dalam lembago karena takut,
keempat berhi lir-hilir saja , tafsirnya alur patut dialur patut atau beralur
berpatutan yang tiga ini, apa maksudnya ingat-ingatlah kamu karena
banyak dalamnya hai yang menda'wa dan yang menjawat dan
segala penghulu . Apabila patut keluarkan hukum antara siasat
keduanya seperti yang dijanj ika n apabila dalur dipatut keluarkan
hukum antara siasat keduanya . Barang siapa mukil dimakan hukum
artinya beralur berpatut dimakan hukum sajar alnatak, artinya dimana
ganting, dimana putus, dimana biang , dimana tabu , demikianlah
tafsirnya.
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Pasal pada menyatakan adapun hukum empat perkara . Pertama
hukum ad at yang berkekalan dengan syara' tiada dapat ditinggalkan .
.

Kedua hukum kitab Allah yang kawai. Ketiga hukum sajar al-natak.
Keempat hukum Allah artinya bersumpah, demikianlah tafsirnya .
Pasal pada menyatakan adapun kata betul benar dijawab kata salah,
tiada benar dijawab. Apabila datang tunggu kepala koto kembalikan
kepada persauhan tandanya dan tempat katanya sumandaul atau
simenjawat, apabila datang musih menteri sama penghulu atau kali
anak raja kabarkan daulnya, dan jawabnya dan siasatnya lagi , dan
hukumnya jangan bertuku-tuku sama hakim, apabila bertinggalan
sa habat sama-sama hakim dengan tiliknya menteri supaya
dibenarkannya , apabila berbetulan daulnya dan [Him.60] jawabnya
tiada dapat melalukan hukum antara keduanya meng(h)arap
berbetulan tiada berlawanan daulnya dan jawatnya tiada bertepatan
hukumnya da'wa itu dan jawabnya banyak disanan orang bersalahan
apabila mukil keduanya kembalikan kepada persahan tandanya dan
kepada taku kayunya dan tempat katanya . Adapun jawab nan sahkan
tiada lagi bersalahan . Adapun jawab ditidakkan jatuh dua ahatamanya ,
satu jatuh kepada napi, kedua jatuh takal , artinya berkehendak
napijadi nakal tiada berfaedah jawab yang dalam itu . Adapun jawab
dientahkan jatuh kepada sakoto, artinya tiada jawab padanya
melainkan pada lembago jawatnya , adapun jawab diiyakan jatuh
diamuhkan kata, suatu mengatakan kata berbayir, kedua mengatakan
kata membayar. apabila dikehendaki hukumnya nan berbayar maka
jatuh disinan bukan kini pada sangkit artinya barangsiapa yang
disebut. Apabila dikehendakinya jawab oleh hakim, atau saksi , atau
taka kayunya , atau nagari tempat membayar saksi pun habis taka
kayu pun hilang tempat pun hilang atau gaib daripada lamanya tiada
lagi dalam pengenal. Apabila betul hukum musuh disana atau
jawabnya dengan napi. Apabila suka hati patut dibayar kalau tidak
suka hati tiada patut dibayar, sahabat mengambil hukum atas
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simenjawat. Apabila jawat yang membayar jatuh kepada takal artinya
berkehendak da 'wa yang didaulkannya jikalau ada seperti
membayarlah kamu yang takal kalau tidak sepertinya tiada membayar
oleh alim, demikian tafsirnya .[Him.61] Pasal pada menyatakan adapun
lembago jangan dibuang karena itu adat penghulu atau raja , jangan
sumbang martabatnya yang salapan. apabila sidik lawannya arif,
apabila midik lawannya budiman , apabila cerdik lawannya johari ,
apabila cando kiyo lawannya bijaksana . Artinya yang salapan itu sidik
pangkitaan, arti midik pamaling, arti cerdik kebencian orang, arti cando
kiyo saudagar arif, arti manti budiman, artinya penghulu johari raja
bijaksana, arti kali mengetahui sah dengan batal , mengetahui sunat
dan fardu, halal dan haram. apabila adalah seorang-orang melayu
biaso tahu ia pada martabat yang tersebut itu , tahu ia memaafkan
laparnya dan maknanya, dan maksudnya, dan bertepatan lapar dan
maknanya, dan kias dan jama' dan maksudnya seperti firman Allah
Taala idzfhakama bainan nfs fahkum-bil 'adli. artinya , apabila kamu
hukumkan antara manusia dengan awal hukum yang adil alkalam,
al-ajal syani kalam al-ajal , artinya serta orang berilmu sebenarnya
Allah ma'al sh-sfbirCEn, bahwa sungguh Allah Taala serta hamba
yang sa bar. Sabda nabi "(idzfzhaharal ghadlaba faqad dlf'a 'ilmuhu)".
maka apabila terb it amarah mereka itu maka hilang ilmunya oleh
alam . Pada menyatakan ahli akal upama gatah asyajin bodi , upama
gatah terpalut, kata takut kata tak lalu , kata bangis kata tapa , berkata
riang tapa terlapau kata , kata humum kata binasa , kata kasihat kata
membun uh , malu dia orang gawallah da'wa pun daulnya , berusul
berasal berkenyataan, inilah tafsirnya citaannya. [Him.62] Pasal pada
menyatakan segala cimo. Adapaun jalan kepada maka jadi orang
kenai cimo, seperti kata hadis orang melayu atau orang dikoto tua
lalu ke sawah membawa suluh , adapun banyak tando cimo seperti
kata ialah tengah tiga puluh . Pertama berjalan berderas-deras, kedua
pulang bersama-sama, tiga berjual bermurah-murah , keempat dibawa
piki dibawa langau, kelima tertabang tertabur, keenam kacundungan
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kata orang nan banyak dalam nagari, ketujuh sama serumah,
kesalapan sehampir rumah, kesembilan sehampir batilik rumah ,
kasapuluh sehampir sawah, kasebelas , sehampir kandang,
keduabelas sehampir parit, ketigabelas sehampir diam, keempatbelas
sehampir duduk, kelimabelas sama tidur, keenambelas sekalang hulu ,
ketujuhbelas sama pergi, kesalapanbelas sama datang, kasembilanbelas seketika engkau lalu atah jatuh, keduapuluh datang tengah
pergi tengah malam, keduapuluh satu tiada ketahuan nan dihantar
nan dijaput, keduapuluh dua meminta sirih pun tiada, keduapuluh
tiga meminta pinang pun tiada, keduapuluh empat rupa pun tiada
kelihatan jejak pun tiada kesanan perginya, keduapuluh lima keluar
belukar masuk belukartandanya cimo di nan banyak [Him.63]
demikian tafsirnya.
Pasal pada menyatakan tanda jahat seperti kata had is orang melayu
bercaka-caka (berkelahi) orang nan empat lautan orang Payakumbuh ,
berapalah banyak tanda jahat ialah tengah tiga puluh. Pertama talalah
takajar, kedua tatajan tatakut, ketiga tacancang tatukur, keampat
terbuat taragas, kelima dapat berjual , keenam dapat baragang , ketujuh
dibawa pikit dibawa langau , kasalapan dibawa ribut dibawa angin,
kasambilan berjalan berbasah-basah, kasepuluh berjajak beruntahuntah, kasabelas berbahun baambacang , keduabelas basurih

..

basipasin , ketigabelas seketiko engkau lalu atah jatuh akal pun jatuh
anak raja ditimponya, keempatbelas muangan terbang mamungun
talilir seorang , lalu kelimabelas badabur darah didado, keenambelas
kemurahan darah di muka, ketujuh belas berjalan berangu-angu ,
kasalapanbelas berjalan berdaras-daras , kasambilanbelas
malenggang-lenggangkan dirinya seperti buah delima , keduapuluh
berjalan berbasat-basat, keduapuluh satu berjual murah-murah ,
keduapuluh dua putus tali, keduapuluh tiga tabing tacik, keduapuluh
empat zahir dari ikor koto lalu ke kepala koto dikawinkan orang
keluar nagari, keduapuluh lima bertangkai nan batampo maka
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dicancang atau bertali maka dihiri-hiri. Jikalau tiada yang demikian
itu tiada sah dalam undang-undang. Demikianlah tafsirnya. [Him.64]
Pasal pada menyatakan da'wa, adapun da'wa atas lima perkara.
Pertama maarif, kedua manjahur, ketiga tatkala, keempat ambaham,
kelima amkal. Adapun da'wa yang maarif jawatnya atas asibat dan
napi. Adapun da'wa yang manjahur tiada dapat dihukumkan. Adapun
da'wa yang ambaham ininya iyan manjamal. Adapun iyan manjamal
itu artinya palu memalu, hajablah dia artinya orang yang
mempunyainya tangan sumpah serta keduanya lurung utang. Adapun
da'wa tatkala terkemudian umpamanya seperti mendaulkan tatkala
namanya sumpah atasnya. Adapun da'wa amkal seperti mendaulkan
hart a tiada berpati, tiada harus dihukumkan. Adapu n da 'wa
manjahurtiada harus dimanjahur itu tidak dikenal. Adapun yang maarif
itu harus dijawat dan dikenal karena maarif itu lengkap barang
bagainya, demikianlah tafsirnya .

Pasa l pada menyatakan adapun jawat itu atas empat perkara.
Pertama asibat, kedua napi , ketiga talak, keempat sakoto. Adapun
enggan menjawat dawa orang apabila dihakekatkan jawat tiada harus
menghandaki usul atas yang mendawa sumpah atasnya . Adapun
bahasa talak menjawat akan putus atau lepas maka jawat talak.
Adapun talak mendawakan piutang, itulah tafsirnya.

Pasal pada menyatakan adapun utang atas orang menjadi kepala
koto itu empat perkara. Pertama [Him.65] singkat, kedua talangki ,
ketiga musih , keempat banding. Adapun banding itu atas tuga perkara.
Pertama, banding sai, kedua banding memacah, ketiga banding
memutus. Demikianlah tafsirnya .

Pasal pada menyatakan atas perkara orang menjadi manti enam
perkara: Pertama mengatakan kato. Kedua bepersauhkan tando.
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Ketiga berpatampinkan emas. Keempat menakutkan da'awa dan
jawatnya. Kelima menalangki da'awa. Keenam membawa kepada
raja ·atau hukum atau hakim, demikianlah adanya.
Pasal pada menyatakan adapun perkara manti sebelas perkara :
Pertama adaka la manti kalak. Ketahui adakalanya manti gagah
gagawi, adakalanya manti sembahyang simawi , adakalanya mAnti
buruk, adakalanya manti elok, adakalanya manti kutuk, adakalanya
manti segerah , adakalanya manti ekor kambing, adakalanya manti
memutus perkara . Adapun manti gagah gagawi manti antara lawan
jua kawan , tetapi hatinya adakalanya hendak memutuskan perkara ,
adakalanya hatinya hendak memacuh. Adapun sembahyang simawi
manti mendengar-dengarkan atas perkara orang, adakalanya berbuni
sedikit-sedikit akan berkata bersangat-sangat hatinya takut jadi
kuranglah buninya. Adapun artinya manti buruk, apabila kata akan
putus pun tidak pergi lagi, maka disudahkan oranglah segala tibo
kata itu, iapun tiada beroleh tahil emas, karena tiada menyudahkan
perkara menjadi sepanjang hari berbantah jua dengan perempuannya,
karena buatan tinggal sepanjang hari bapaan , tiada beroleh tahil
emas manti yang [Hal.66] lain ada beroleh tahil emas sepuluh dua
puluh satu manti. Adapun manti hulak maulu juar kepada dua orang
berkasumat itu, berilah hamba emas sekian anak hamba man ingkan
perkara anak hamba carikan budi dan akal kepada segala penghulu
yang pilihan di dalam luhak atau nagari; itulah katanya, sudahnya
orang itu seperti bunga dadap tiada gunanya sahabat tahu segala
orang di dalam nagari akan lakunya itu. Dan jikalau tiada tahu orang
selamat itu boleh emas. Adapun manti kotok itu pada sehari-hari
menunjukkan akan sepangkal kata , mengatakan kepada segala
penghulu di dalam nagari atau luhak. Setelah daulat kepada nan
sebelah jadi berkasumat orang itu, perkara hampir sudah, tiada jadi
sudah. Maka katanya berilah hamba emas anak hamba, segerakan
segala penghulu yang pilihan di dalam luhak ini kepada kita, sebab

59

akan pitnah itu jadi berkasumat, orang itu pecah-pecah dan lalu
berkelahi, dan hiru biru, dan yaitu sepanjang tahun sangat sekalikali dosanya manti koto, itulah tafsirnya. Adapun manti sagiro artinya
sebagaimana petang dan pagi ia sangat susah melihat orang
berkasumat dan lalu pacahpacah hendak dikira-kirai akan pohon
pangkalnya pada tiap-tiap hari dengan pikiran tiada juga dapat. ltulah
pahala manti yang terlebih besar sekali. Adapun ikor kerbau atau
ikor kambing bunyinya sedikit-sedikit, adakalanya sudah katanya
olehnya adakalanya tiada kurang tahu kepadanya orang nagari,
karena katanya mahal kaluarnya lagi kurang beroleh tahil emas,
demikian tafsirnya.
Adapun manti ekor kerbau itu panjang kucipas, artinya panjang
suaranya lagi [Him.67] pantas berbicaro lagi riang habis segala
perkara hukumnya adat dan syara . Apabila kata berdaulak pulang
kepadanya maka diputuskannya , apabila mendengar ia banyak
beroleh tahil emas banyak keluar katanya serta panjang suaranya
petang dan pagi ia tiada berhenti berbuat, upama ekor kerbau itulah
tafsirnya . Adapun manti saja upama sandi, manti saja apa kata
orang diikutnya saja. Jikalau mudik orang mudik itu senantiaso begitu
jua akan membawai orang saja, itulah manti yang terlebih bingung
sekali-sekali lagi kurang beroleh tahil emas , karena tiada tahu
berbicaro , tetapi ia dijadikan orang sandi saja. Jikalau galak orang
inyo, jikalau terkuat-kuat orang terkuat inyo, jikalau datang orang
lain kepadanya akan bertanya baapa perkara kata ini kepada orang
maka jawatnya , "Entah tiada hamba tahu hamba utang memegangkan
kata orang saja ." Jadi terbahak gelak orang melihat laku perangainya ,
dBmikianlah tafsirnya orang yang bingung . Adapun manti raja kepada
inyo saja hendak diikut, jikalau disalahi oleh orang yang berkasumat
jadi dibatahinya terlalu berkawan-kawan ia kepadanya orang yang
salah betul, nanti sebabnya boleh kita pikir kata dahulu sahari dua
hari ini. Jikalau kita beroleh banyak segala penghulu-penghulu yang
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di dalam luhak ini sekarang ini juga kita lawan, demikian tafsirnya
katanya manti raja . Maka senanglah sedikit orang yang berkasumat
itu adanya.
Pasal pada menyatakan utang atas segala orang menjadi hakim
salapan perkaranya . Pertama[Him.68] menilikkan saksi , kedu a
menjatuhkan hukum, ketiga menyamakan orang nan dua berkasumat,
keempat takut akan Allah , kelima membau kali , keenam
menyampaikan tandu , ketujuh sebenar-benar seperti kata firm an
Allah Taala, "Wa idzfhakamtum bainan nfsi an tahkum- bil 'adli .
Artinya , apabila hukumkan kamu antara segala manusia, maka
hukumkan oleh kamu dengan benar oleh alam, demikianlah tafsirnya
adanya . Pasal pada menyatakan masa dahulu kala , masa kecil-kecil
Nenek Ketumenggungan dengan Nenek Perpatih Sabatang . Adapun
Nenek Ketumenggungan jo Nenek Perpatih Sabatang seibu saja
tidak sebapak. Adapun Nenek Ketumenggungan berdua bersaudara
dengan adiknya Puti Randah itulah anak raja yang usali yang
Dipertuan Daulat S/a/ri Maharaja di Raja nan bertempat di laut
batu di Langgundi medan yang sudah masa kecil-kecil Nenek
Ketumenggungan dengan Nenek Perpatih Sabatang bercaka jua
itulah luka kepala Perpatih Sabatang tapau sambil ke kanan kemudian
bertanya Perpatih Sabatang kepada ibunya , "Siapa bapak hamba ."
Maka jawab ibunya, "Engkau dapat di dalam mimpi hamba, jikalau
engkau hendak bertemuan dengan bapak engkau , berjalan engkau
masuk rimba gadang . Habis rimba akan terjelai tiada

mendengar

alang berkuli-kuli lama sangat antaranya ." Maka berkuli-kuli bunyinya
alang . Maka itu ibunya sebapaknya . Maka dipegangkan oleh bapanya
anak Hindu jati. Maka diamlah Perpatih Sabatang serta bapaknya
berapalah lamanya berajar perkara bahasa dan ilmu yang gaib-gaib
dan sudah terpaham semuanya adat perkara agama dunia akhirat.
Kemudian kembali Perpatih [Him.69] Sabatang kepada rantau
Pariaman hendak berlayar ke Siluang lalu ke Betawi. Nakhodonya
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suka membawa sampai maksudnya lalu ke Betawi dan ke Tanah
Siluang. Kemudian kembali Perpatih masuk nagari Pariaman Padang
Panjang. Maka dapatlah pangkat kebesaran dinaikkan orang menjadi
penghulu di dalam sepanuh-panuh luhak yaitu penghulu yang pilihan
bernama Datuk nan be(r)tiga gelar Perpatih Sabatang yang kuasa
kepada laras Bodi Caniago . Demikianlah ceritanya adanya .
Pasal pada menyatakan adapun kata tiga perkara . Keluar katanya
mencari kawan. Kedua keluar katanya mencari lawan. Ketiga , keluar
katanya tiada berlawan . Adapun artinya mencari kawan dan jikalau
ada emas perak sekalipun, yaitu akan me(ng)habiskan kata itu artinya
keluar katanya mencari lawan buruk baik keluar jua l<atanya. Maka
hampir musuh kepadanya artinya keluar katanya tiada berlawan dan
yaitu memeliharakan hati orang dengan lunak lembuh keluar katanya
dengan lamak manisnya. ltulah kata nan tidak berlawan, artinya lurus
berbetulan adat dan sara itulah nan baik kita pakai pada alam dunia.
Demikian tafsir kata itu adanya.
Pasal pada menyatakan perkara hukum banyak baginya dan
perkaranya ada kalanya hukum dengan syahadat, yaitu sabit segala
dau layat. Adakalanya hukum dengan sumpah yaitu nafi jua berdaul
itu ada kalanya hukum sajarun nathiq, yaitu dimana biang , dimana
tabo , dimana ganting, dimana putus. Adakalanya hukum kampung
seperti orang memalu ular. Ular dipalu jangan mati nan pemalu
jangan patah tanah dipalu jangan limbang . ltulah ibaratnya hukum
hukum kampung . Jikalau manis dilulur, jikalau pahit diludahkan tetapi
hukurr, jangan dibuangkan karen a diambil dengan keredoan [Him. 70]
dan kaum keluarganya sepert1 kata firman Allah Taala walijari dzi 1qurba wal-jari janbi, artinya sekampung hampir dan sekampung
jauh dan kata nabi S.A.W. lttashilul arham, artinya perubungkan jua
kasih sayang dalam sekampung jangan diberikan pencarian . ltulah
hendaknya akan tafsirnya adanya.
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Pasal pada menyatakan adapun hukum adat ialah beturus berbetulan
besasab bajaramai berpandan berkaburan jauh boleh ditunjukkan
hampir boleh dikalikan. ltulah hukum adat.
Pasal pada menyatakan akan mahajun da'wa dan lainnya . Adapun
mengabarkan dengan melela orang lain utang. maka yaitu i(ng)kar
namanya . Adapun mengabarkan dengan me!e!a orang !a!!1

!:! ?!-:~

yaitu syahda. Adapun mengabarkan melela orang lain dan dikatakan
melela dirinya , maka yaitu da'wa namanya . Bermula hukum fardu
kifayah , maka meminta hukum dua orang berkesumat banyak kepada
laki-laki lagi terbanyak hak Allah Taala. Maka haruslah me(ng)hukum
dua orang yang patut atau kali dan jikalau me(ng)hukum dua orang
hakim atau dua orang kali atas dua orang berkesumat atau terbanyak
sahlah hukumnya keduanya . Jika ada kedua dengan mufakat atas
me(ng)hukum itu dan berkekalan rida keduanya dengan hukum itu .
Demikian tafsirnya adanya.
Pasal pada menyatakan segala hakim dan sudah padu bicaro bulat
boleh juga dengan mufakat bersama-sama segala hakim dan sudah
padu bicaro bulat boleh digulatkan pipih boleh dilayangkan [Him.71]
tibo dari balai. tibo di rumah menyarungkan . ltulah ibaratnya segala
hakim-hakim mau atau memadu hukuman dan menjatuhkan dia. Adapu n
pusaka hukum jatuh suatu dipagunya. Kedua dilihat di musih di binding
di bijing serantau hilir dan serantau mudik serta didirikan siapa lihat
daripada si menda'wa, dan sandaran lihat daripada si menjawat,
jikalau mufakat keduanya putus singkat, jikalau bersalahan dimufakati
jua dijaning pula. Ketiga dipikir hukum jatuh itu karena sehari ribut
raya namanya , dua hari angin kapu-kapu namanya, tiga hari lunak
lambuh namanya. itulah pusako pikir, dan janjinya, itulah tafsirnya.
Pasal

pada menyatakan si mendaawa sama dalih . Adapun

si

mendaawa orang yang menyalahi akan katanya pada zahirnya ,
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bahwa ada harta pada tangan orang lain, dan kan milik bagi dirinya
atau bagi warisnya atau bagi wakilnya, itulah artinya menyalahi
katanya bagi yang zahir. Adapun si menda'wa atau si menda'(wa)
'alaihi orang yang mufakat akan katanya bagi yang zahir seperti
bahwa ada harta pada tangannya atau pada anaknya atau pada
wakilnya atau pada warisnya, kemudian dijawat dengan nafi atau
dengan asibat.
Pasal pada menyatakan adapun daawa itu beberapa banyak dan
beberapa jenisnya dan beberapa baginya, beberapa banyak
perkaranya, dan jikalau daawa itu emas dan perak disyaratkanlah
menyatakannya keduanya dengan kadarnyadan hurai dan kuli dan
orang yang berbilang, dan emas yang bertahil. Dan jikalau didaawakan
itu makanan yang bersukat atau bertahil atau berbilang , disyaratkanlah
menyatakannya keduanya dengan gantang dan tahil dan bilang, dan
sehat dan pecah, baik dan buruk, supaya ma'ruf mendaawakan
semuanya , dan dijawatnya [Hal. 72] dengan nafi , karen a bahwa sah
dihukum . Dan jikalau didaawakan itu mato bendo seperti kain baju,
disyaratkanlah menyatakan bilang itu dan helainya dan jenis kain,
serta menyatakan jumlah kimatan harganya . Dan jikalau didaawakan
itu bumi , seperti sawah, disyaratkanlah menyatakan luasnya, lebarnya
dan jihat yang empat, dan banyak piringnya dan tand o pegangnya
atau dibeli atau pusako atau jinjing latihnya atau hila jahinya, atau
dan jikalau didaawakan itu ladang disyaratkanlah menyatakan bitalak
nya dan luasnya dan lebarnya dan tuju batu galang batang pasu
padan . Adapun sebab kita bermilik suatu janjang latih keduanya
dibeli, ketiga diberi orang atau dimiliki atau dipusakai . Adapun pusaka
membel1 sawah. ladang , hutan. tanah bacako baris batako kayu,
badulang air. serta tahu saksi dua tiga orang memakan tako kayu
itu ; itulah syarat sah beli hutan, tanah , sawah , ladang . Adapun sawah
sah miliki ijab dan qabul berlembago bahasa bermiliki. Adapun syarat
sah sando dianjak-anjak, dan syarat piutang ditunggu-tunggu , itulah
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adat sando pagang, dan adat piutang. Adapun mensahkan milik
sawah, ladangpangali tertako jahi berhela. itulah adat di dalam nagari
atau laras atau luhak, itulah tafsirnya oleh alam . Adapun pusako
miliki berlembago ; adapun halasnya segadang-segadangnyo, milik
tengah tiga real dibawanya, lima kupang dibawanya itu, lima busuk
sekurang-kurang selapan uang atau empat orang dimakan segala
bapak yang patut memakan dia: itulah pusako miliki dalam nagari .
itulah tafsirnya.

Pasal pada meyatakan segala rukun daawa itu atas empat perkara :
Pertama si mendaawa . [Hal. 73] Kedua si mendaawalih . Ketiga
mendaawa hibah . Keempat lafaz daawa . Bermula daawa pada luput
menuntut, dan pada syara mengabarkan dengan wajib milik dirinya
utang atas orang didaawa itu : demikianlah tafsirnya adanya .

Pasal pada menyatakan sega la hukum . Adapun segala hukum
beberapa bagi : Pertama humum adat namanya. Kedua hukum syara
namanya . Bermula keduanya itu adakalanya hukum dengan ilmu ,
artinya pengeta(h)uan di segala hakim, adakalanya hukum dengan
ijtihad, artinya yang betul dengan kira-kira segala hakim dengan dalil
dan perintah , dan adakalanya hukum dengan bainah , artinya saksi
atas yang mendaawa . yaitu sabit segala daawanya itu sumpah atas
si mendaalaih itu . Dan jikalau tiada saksi atas si mendaawa sumpah
atas si mewakil. Berkata nabi sallallahu 'alaihi wasallam, Ubayyinuhu
'ala 1-muda'i wa 1-yaminu 'ala man ankara lam takun ubayyinatahu
'alayya inkna 1-munkiru mutqiyan billahi, ba'ida 'an ladzdzati d-dunia .
Fa in kana 1-munkiru hamiyan qariban ila ladzdzati d-dunia lam yahkum
bi 1-halafi 'ala 1-munkiri bihi turaddu 1-yaminu 'ala 1-mudda'i Artinya,
Bermula ba 'inah atas orang mendawa sumpah atas orang yang
mewakil, jikalau tiada bagi orang mendawa itu ba'inah . Jika ada
orang yang mewakil itu berbuat taat lagi takut dengan Allah Ta 'ala
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lagi menjauhkan daripada lezat dunia. Dan jikalau orang yang mukilah
itu pasik lagi durhaka lagi conderong kepada lezat dunia, tidaklah
dihukumkan dengan bersumpah atas si me~akil, tetapi ditolakkan
.#

sumpah itu ats si mendaawa dengan ijtihadr llakim yang betul pada
kira-kiranya; adakalanya hukum syajarun nthiq , arti(nya) dilarangkan
bersengketa dimana ganting, dimana putus, dimana biang, dimana
tabu . [Hal.74] Pasal pada meyatakan hukum syara. Adapun hukum
syara ialah berhadits berdalil nan berpasal. Bab nan balapadala ba'ni
nan berkia berjama nan baqut bertahu, itulah tafsirnya hukum syara
adanya oleh a lam.

Pasal pada meyatakan adapun putus kesumat dengan berdamaidamai dan lepas utang dengan bayaran atau diridokan orang yang
punya hartanya atau warisnya , dan kumbali sando dengan tahu
rakyat dan putus sengketa dengan hukum memadu hukum dengan
siasat melakukan hukurn dengan mufakat menjatuhkan hukum
dengan isarat menyudahkan sengketa dengan taku jua akan
tafsirnya oleh alam .

Pasal pada menyatakan adapun hukum jatuh sengketa sudah tidak
boleh diu lang laik jikalau dilebihi ancak-ancak dikurangi sia-sia . ltulah
undang-undang memakai adat. Adapun serta memakai adat jangan
melupakan Allah serta berhati sabar mengeluarkan kata lemah lembut
mulut manis lidah pesihat lagi tahu dibahas-bahas orang hati orang
jangan syak harap dilabo badanlah luluh orang panjiarang gadang
kami itulah nan jangan dilupakan jikalau kita hendak memakai adat.
ltulah tafsir oleh alam kurang periksa malu tumbuh mulut keluar
diagak-agak jangan menyakiti hati orang diturut-turut nan di orang
anak pegawan nan di awak dijaput-japutt hati orang nak menurut
hati awak, itulah serta memakai adat. Demikianlah tafsirnya oleh
alam adanya .
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Pasal pada menyatakan asal permulaan usul menyatakan permulaan
awal · mula-mula akhir kesudahan zahir nyata batin tersembunyi
bermula sekaliannya itu hendaklah diketahui pada berkata-kata .
Demikianlah tafsirnya oleh a lam. [Him. 75] Pasal pad a menyatakan
martabat kato yaitu atas tiga baginya . Pertama, terkata tiada disengaja
mengata dia. Kedua , kata yang dikatakan artinya disengaja
mengatakan dia. Ketiga, sebenar-benar kata artinya dipikir, maka
dikatakan dengan sempurno pikiran jua karena sabda Nabi Alfikru
sirfjul qalbi, artinya bermula pikir itu pelito hati. Alqolbil khli 'anil fikri

If

dlau,a . Artinya hati yang sunyi daripada pikir tidaklah terang

baginya . wal 'alam al fikir tan fikir dan fikir imam , artinya bermula
atas pekerjaan daripada pada pikir yang teguh sidik dalam hati ,
kedua imam artinya pikir yang teguh dalam hati jua. Demikianlah
tafsirnya oleh alam adanya.

Pasal pada menyatakan atas pemeriksaan bicaro . Adapun
pemeriksaan bicaro dan jikalau sara sekalipun diambil juga dengan
mufakat seperti firman Allah Taala Wasywirhum fil amri, faidz'azamta
fatawakkal 'alallfh, artinya mufakatlah engkau akan orang banyak
bermula pekerjaan mereka itu mufakatlah engkau an tara mereke itu .
Maka apabila engkau hendak melalukan atas pekerjaan, maka tawakal
engkau atas Allah Taala. Maka itulah serta memakai adat jangan
melupakan Allah dengan menyebut-nyebut jua Ia ilahaillallah serta
dengan meminta tolong jua kepada Allah dengan ikhlas hati jua oleh
alam itulah tafsirnya .

Pasal pada menyatakan martabat orang gadang yaitu empat perkara
baginya. Pertama, gadang bersusuk, yaitu menyusah orangdalam
kampung itu diam di gadangnya tidak ada orang tan gadang takabur
sepanjang hari namanya. Orang Jolong duduk dini teka pun dini
tidak menenggang hati orang jadi binasolah nagari itu di dalam
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[Him. 76] korong kampung itulah tafsirnya gadang bersusuk. Kedua,
gadang juo bingung, yaitu orang Ambung-ambung, orang Bagambagam juo pekatan, orang-orang Banam-banam juo bicaro tidak
tahu di buruk tidak dihina muliainya diam di gadang saja jadi
binasolah nagari atau di dalam korong kampung karena adat tak
terpakai oleh alam, demikianlah tafsirnya . Ketiga, gadang juo cerdik
yaitu menyusah orang dalam kota hendak maaniaya saja sedikit
tidak amuh kanai, inyo diam di cerdiknya saja cerdik makan atas
tidak inyo amuh dimakan orang karena di cerdiknya demikianlah
tafsirnya oleh alam . Keempat gadang jo adil alamat nagari lapang
tidaknya amuh maaniaya menyuruhkan orang berbuat baik,
menegahkan orang berbuat jahat memagar nagari jagnan binaso
inyo diam diadilnya saja , itulah nan baik akan dipakai jikalau kusut
diselesaikan, jikalau silang dipatutkan tago batang rabah batang
tidaknya harap asal nagarijangan binaso . Selama hidupnya tidak
lupa diburuk baik, itulah tafsirnya oleh alam .
Pasal pada menyatakan tanda akal atas sepuluh perkara. Pertama
tiap-tiap berkata jernih muka . Kedua kasih akan orang sedikit
dikatakan banyak jua serta menyabut-nyabut jua . Ketiga tidak
memutuskan memberi manis artinya jika orang meminta jika sedikit
sekalipun mana-mana bicaro diberi jua . Keempat tiap-tiap berkata
dengan tafakur jua dahulu . Kelima tiap-tiap berkata-kata jangan
melupakan Allah artinya menyebut La ilaha ilallah Muhammad
Rasulullah atau Lhaula wal quwwata illbillh. atau Astagfirllah al-'azhim,
atau lnsya Allah Taala, karena takut akan membukakan aib manusia .
Keenam takut akan fitn ah. Ketujuh merendahkan dirinya daripada
0tang yang lebih padanya. Kesalapan tiap-tiap berkata manis mulut.
Kesembilan tiap-tiap berkata-kata bermain-main tangan seperti

[Him. 77] had is. Kesepuluh, memeliharakan lidah dan hati segala
manusia Islam serta menzahirkan salah dirinya kepada segala
manusia serta meminta ampun jua oleh alam, demikian tafsirnya .
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Pasal pada menyatakan pakaian sekalian alam. Adapun pakaian
sekalian alam banyak baginya dan perkaranya . Pertama, adat yang
.

kawi. Kedua, sara yang lazim puncawang yang dua itu adakalanya
atas kelakuan di dalam nagari kepada satu nagari daripada satu
nagari kepada satu nagari seperti utang piutang , selang menyelang ,
benar membenarkan daripada perbuatan dan perjanjian dan sambut
menyambut, berjagal beniaga dan samandan jcrwi dan kerbau dan
lain daripada itu banyak pula baginya dan jenisnya dan perkaran ya
oleh a lam adanya .

Pasal pada menyatakan adapun cawang sara itu sare'at, tarekat,
hakikat, makrifat, sah dan batal, halal dan haram, sunah dan fardu,
makruh dan hambaca .

Pasal pada menyatakan adapun pusaka nan dipakai nan diterimo
daripada nenek mamak atau daripada korong kampung atau daripada
nagari atau daripada satu nagari atau daripada satu laras atau daripada
satu luhak nan tidak berubah nan tiada berpindah. Adapun kebanyakan
tumbuh silang selisih daripada cawang adat itu juga sebab mengubahubah buatan dan berkisar-kisar mulut daripada mula-mula pekerjaan
dan tiadalah tumbuh silang selisih daripada cawang sara dan cawang
pusaka karena berpohon semuanya tiada lapuk dihujan, tiada lekang
dipanas dikalikan dalam, digantungkan tinggi nan setapak tidak undur
surat terlukis di batu namanya oleh alam.

ltulah tafsirnya .
Pasal pada menyatakan adapun pusaka nan dahulu diterima daripada
raja pusaka raja sedaulat [Him.78] orang besar, sehandik orang tua ,
seundang-undang penghulu sebuah hukum alim satu agama , menteri
sama sekata , hulubalang sama semau. ltulah undang pusaka di
dalam alam akan tafsir hadis Melayu adanya .
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Pasal pada menyatakan tatkala dahulunya di dalam pulau emas ini
nagari empat buah saja. Pertama, teratak, kedua dusun namanya,
ketiga kota namanya, keempat nagari namanya. Adapun orang akan
memerintah selapan orang saja. Pertama , penghulu ialah keli di nagari
namanya. Kedua , ialah orang jauhari ialah biaperi namanya . Ketiga,
orang arif bijaksana namanya . Keempat orang kaya-kaya namanya .
Kelima , orang saudagar namanya . Keenam . utusan ialah alim jin
pendeta . Ketujuh, hulubalang yang berani. Keselapan, orang gila
mabuk . / ltulah/ ltulah undang-undang nan dipakai lalu kepada
sekarangnya , bukannya mudah memegang nagari adat pusaka
bernegeri , beranak berkemenakan. ltulah adat lembagonya kalau
duduk berkira-kira melanjutkan kehendak hatinya, yaitu undangundang ba itu terbaris nan turun daripada raja tidak boleh diubahubah . Hai demikianlah pakaian alam ini.
Pasal pada menyatakan adapun undang-undang orang memakai
adat banyak perkaranya. Pertama , hendaklah berhati sabar tidak
elok orang pemberang . Orang pemberang hilang akal , orang
pembengis gadang kani bohong nan jangan dipakai orang bohong
menjaring ingin terasuk ada dapat tidak kalau kita di dalam adanya .
Pasal pada menyatakan adapun keluar kata tiga perkara . Pertama ,
keluar kata mencari kawan . Kedua , kata mencari lawan . Ketiga ,
kata tidak berlawan . Adapun

artinya kata mencari

kawan

mengambil akan perisau hati orang dan jikalau emas dan perak
sekalipun , maka me(ng)habiskan akan kata itu . Kedua , artinya
keluar kata [Him.79] mencari lawan tiada memeliharakan akan
perisau hati orang buruk baik keluar jua, maka hampir musuh
~~cpnd~r.y~ .

Ketigz,kat3 t!ada berlawan yaitu memeliharakan hati

orng dengan

pikir jua keluar katanya lurus berbetulan dengan

adat dan sara' itulah nan baik dipakai pada sekalian kita anak cucu
Adam , supaya beroleh mufakat pada ilmu
Demikianlah tafsirnya di dalam alam adanya.
70

dunia dan akhirat.

Pasal pada menyatakan adapun asal sangketa atas dua orang
berkasumat. Apa asal sangketa lidah kepala kota tubuh , sangketa
emas nyawa sangketa kata yang benar imam sangketa

taguh

pegangan artinya kata tidak beroleh ubahnya keasal. Maka bermula
kata artinyausul nan menghuraikan kata asal. Adapun kita segala
hamba allah hendaklah dipikir jua atas pekerjaan kita, jikalau kita
hendakberbuat pekerjaan peganglah seperti pepaiah orang iua , agak
benar sementaro belum lalu kalimat, sementaro belum habis karena
jangan menyeso pada akhirnya pekerjaan . Demikianlah tafsirnya oleh
alam adanya.

Pasal pada menyatakan nan biaso dalam dunia ini di bawah langit
nagko . Adapun kambing biasonya membebek jawinya biasonya
melanguh, kerbau biasonya manguik, ayam jantan biasonya berkokok,
murai biasonya berkicau-kicau, panghulu biasonya bermain surat
undang, dan tambo adat dan tambo alam, dan tambo panghulu, dan
tambo iaja-raja . Adapun orang alim biasonya mahukurnkan hukum
sara', dan hulubalang biasonya menjarah , dan menjarah juaro
biasonya malapis dan mamulang atau padan yang lebih perempuan
biasonya berperisaikan kapas benang, orang cerdik biaso banyak
tuturnya dan banyak segala perjabaran , orang bingung biasonya
mendengarkan saja, kanak laki-laki dan perempuan biasonya bermainmain saja, sodagar biasonya [Him.SO] bermain bungkal dan taraju ,
orang banyak biasonya bermain adil dalam nagari cabuh dibuang
usul dipakai, adat yang terpakai samandan dan samando yang telah
biaso pekerjaan kan manating berat dan ringan, manjaput jauh dan
hampir. ltulah nan biaso pada kita di dalam alam dunia.

Pasal pada menyatakan yang bernama undang yang dua Iapan,
duga-duga , sumbang salah , maling curi , samun sakah , upas ra cun ,
rabut rampas. Adapun artinya duga-duga artinya melawan ibu bapak,
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guru, raja, akan sampurno melawan akan ia, dengan tiada
sebenarnya . Bermula hukumnya berbunuh pada sara' dengan bunuh
kafir, dan pada adat ditabusi leher jo kepala atau dibuang keluar
pulau ini, artinya dugi melawan penghulu dan nenek mamanya akan
sampurno melawan dengan tidak sebenarnya. Bermula hukumnya
yaitu berutang berbunyi larangan penghulu seperti tabuh diagar artinya
sumbang berbuat maksiat dengan ibunya dan anak karib yang
maharam seperti zina dengan dia. Bermula hukumnya berbunuh jua
hukum sara' atau dibuang keluar pulau ini , artinya berbuat maksiat
dengan orang lain atau dengan istri orang hukumnya terbunuh oleh
suaminya satikam dua ratusnya satu tubuhnya, demikianlah pada
alam ini adanya.

Pasal pada menyatakan arti maling pada malam hari sama ada
lalo. Bermula hukumnya jkalau telah terkejar tak kurang mati , dan
jikalau telah terkejar tatando tabeti berutang. Adapun artinya curi
pada siang hari pada ketika lapang dan lalai. Bermula hukumnya
jikalau telah terkejar talacut, terpukul , terikat, terkungkung, berutang ,
artinya samun pad a padang [Him.81] yang Ia pang pad a rimba yang
dalam samun bertunggul darah tertabur langu berurung hilalang tidak.
Adapun arti sakah dalam nagari di kampung dan di labuh jalan raya .
Adapun artinya upas diperjamukan orang keluar mutah dan darah
tetapi up as bersiso dicobakan kepada ayam dan banteng. Ada pun
artinya racun dijamu pula tetapi memaning atau membunuh dalam
sekarang itu juga . Adapun artinya rabut dalam nagari atau kampung
di halaman atau tengah jalan atau labuh di tapian dengan ada sebab
karenanya mau dilakukan jo perangai mau karena cipas saja. Adapun
artinya rampas di dalam adat penghulu dan aoat nagari karena
melampaui larangan penghulu mau pada jalan raya atau di rimba
[atau di rimba] atau luar nagari karena tidak biaso yang demikian
itulah tafsirnya oleh alam .
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Pasal pada menyatakan sabitan orang dimalingi orang ada kesabitan
orang dimalingi orang itu tapakik tapiko tata berorang di kampung
teratas dinding terarak lanti dan kesabitan orang dicuri orang hiru
biru di balai atau di gelanggang atau di banjar peladangan ,
demikianlah tafsirnya .

Pasal pada menyatakan salah, adapun salah banyak perkara. salahsalah duduk, salah tegak, salah rupa, salah tampan , salah lalu , salah
calik, salah sebut, salah laku, salah perangai, salah pendengaran ,
salah makan bermula hukumnya itu sekaliannya disapu saja belum
dipukul diubahi dan jikalau tidak mengubah maka dipukul diubahi
pada salahnya itu oleh alam . Demikian tafsirnya adanya.

Pasal pada menyatakan segala perkara syahadat itu atas mpat
perkara . Pertama, syahadat melihat yaitu melihat syahadat itu sifat
yang dinaiki saki itu , artinya rupanya daripada jenis dan kadar sihat
dan [Him.82] pacah dan bilangan dan tahil dan hetanya dan
gantangnya dan masanya . Kedua, syahadat menanggung daripada
syahadat yang pertama dengan dikhabarkannya daripada jenis dan
kadar dan sifat yang tersebut itu jua kemudian membenarkan
membayarkan syahadat yang kedua itu dengan syahadat khabar itu .
Ketiga, syahadat sitapanah yaitu mengetahui orang banyak dalam
nagari sekurang-kurangnya empat orang adil dalam nagari
memasyhurkan ajapnya dan syaratnya sah syahadat sitapanah itu
pada sembilan bagi. Pertama nikah , kedua ada adil , ketiga nisab ,
keempat muat, kelima wilayat al-asas, keenam milik, ketujuh merdeka ,
keselapan waktu, kesembilan wilayat dan syahadat dan sahabat pula
dengan satipanah dengan mempunyai tangan sebab lama masa
makruf milik dan harus syahadat dengan tangan pada masa sedikit
dengan sitapanah pada yang disebutkan itu , karena lama masa
semuanya sukalah menyebutkan memula/h/i bi'ainihi, karena panjang
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mas a berlaku hajat kepada mak disebutkan dengan sitapanah .
Keempat, syahadat dengan luarnya pada darah atau pada harta
yang menunjukkan luarnya itu pada benar orang yang mendaui.
Demikian tafsirnya oleh alam adanya.

Pasal pada menyatakan bermula syarat orang jadi saksi enam
perkara. Pertama kalis, kedua merdeka, ketiga Islam, keempat alalat,
kelima adam tak hamba , keenam adam semuanya sahabat
sekaliannya itu serta memakai marut adanya.

Pasal pada menyatakan undang-undang cik itu bertimbang. Adapun
timbang itu orang yang memakai harta atau 'ain, seperti jawi kerbau,
itulah yang bernaa tim bang cik serta ditahuri harta itu , ada pun
mancikan orang nan dijual orang nan berkata , itulah yang bernama
timbang cik, yaitu kata orang dijual atau kata orang membeli,[Him.83]
jikalau yang dijual itu kanak-kanak atau bisu adanya dan ketahui
pusaka dan adat. Adapun kata pusaka baik perkaranya kata raja ,
kata berlimpahkan , kata penghulu , kata menyelesaikan , kata alam ,
kata hakikah , kata orang tua, kata berundang , kata pegawai , kata
berujung , kata hulubalang , kata mandaras . kata perempuan . kata
merendahkan dirinya, menurut kata suaminya seorang, kata orang
banyak , kata berbalo-balo. Adapun nan bernama pusaka di dalam
alam ini pusaka raja sedaulat, pusaka penghulu , sebuah hukum
pusaka alim , satu agama , orang tua saundang-undang, pusaka
menteri sama sekata, pusaka hulubalang sama samalo orang besar
sahandiko. ltulah pegangan di dalam alam ini nan di orang jangan
ditarik , nan diawak ja ngan diagihkan , jangan niago maniago ,
memegang pusaka itu. Demikian akan tafsirnya oleh alam adanya .

Pasal pada menyatakan orang tua di dalam nagari atau dalam suku,
ialah akan mengetahui cancang latih, coreng , bara tempat lembago
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tuang jangko balabas, cupak gantang, bungkal batul tarajo bayangbayang tarajo tiapalayangan, itulah pusaka orang tua .

Pasal pada menyatakan pusaka penghulu ialah akan mengetahui
luhak dan laras, sangkutan tiada sakah cermin nan tiado kabur, tali
nan tiado putus, lantas nan tiado goyah .

Pasal pada menyatakan kelakuan adat yang kita terima usaka
daripada nenek nabi Allah Adam alaihi sallam yang turun kepada
segala nabi dan segala raja-raja, dan segala penghulu , dan kali dan
beribu-ribu kali daripada nagari [Him.84] kepada nenek kita kini
ganti berganti, turun temurun lalu kepada kita sekarang kini tiada
berubah dan tiada berpindah pada pekerjaan daui dan jaut. Adapun
mendaui itu disertakan di hadapan segala penghulu dan kali . Maka
disampaikan oleh segala penghulu kepada simanda alih dengan suruh
jaut, jikalau ada layak makruf dengan nuh dan kadar dan jenis dan
lainnya daripada segala sarat daui itu dan jikalau meminta pikir
simanada alih pada memula/h/i jawab itu. Maka diberi pikir dengan
sekutika kepada akhir majlis tiada diberi pikir berhari karena utang
penghulu itu bepersauhkan tandu isyarat mengabat kata simanda
alih dan jaut si menda'wa dan kemudian tandulah bersauh. Maka
boleh diberi pikir timbul baliknya, jikalau ada mengendapkan berpikir
keduanya atau salah seorangnya dan jikalau meminta pikir pada
memberi tahil emas atau memberi sari hukum jatuh . Maka diberi pikir
dengan tiga hari dan jikalau hendak berpikir si menda'wa alih pada
menerima sumpah tidak diberi pikir dengan seketika jua . Maka
ditolakkan sumpah kepada si menda'wa dan jikalau ada sebab pada
meminta pikir itu seperti melihat suratan atau mendirikan bainah .
Maka pikir dengan tiga hari itulah adat nan pusaka nan kita terima
daripada orang tua-tua ganti berganti sampai kepada sekarang kini.
Adapun sekaliannya itu dan jikalau tiada rido si menda'wa dan
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penghulunya . Jikalau rido si menda'wa dan segala penghulunya
sahlah diberi pikir oleh alam . Adapun jaut hak bagi si menda'wa
karena jaut itu dikehendaki si menda'wa itu firman Allah Taala
(Watuhiqqu yauma jihdihi ai tmmihi ?), artinya bayarlah di kamu akan
haknya pada hari yang sempurno, artinya sempurno da'wanya si
rnenda'wa tiada boleh dikerasi akan seorang orang pada haknya .
ltulah tafsirnya adanya.[Him.85] Pasal pada menyatakan pusaka
orang alim ialah akan mengetahui sah dan batal. halal dan haram,
sunat dan fardu. makruh membaca al-amru bil ma'r-an-nahyu 'anil
munkariltulah pusaka alim lain daripada itu banyak pula oleh alam
adanya .

Pasal pada menyatakan adapun yang beperjodo(h)kan dakwa dan
jaut serta berpertampinkan emas perak hak segala menteri. Adapun
memadu dan menjatuhkan dia hak segala penghulu tiada patut aniayo
meaniayo pada seorang-orang karena kata hakim di benua ruhum
nan di orang jangan diambil nan dakwa jangan diagihkan. ltulah adat
pusaka nan dipakai segala raja-raja dan segala penghulu . Demikianlah
tafsirnya oleh alam.

Pasal pada menyatakan adapun adat dalam nagari atau dalam laras
atau dalam luhak. Apabila nan bercaya nan sekata dan berkesumat
berdamai-damai dan berperang nan berucap . Adapun nan biaso
sangkito yang rnenjadi perang tiada menjadi perang karena sudah
habis dengan letus bedil tetapi junjung hindup bertanjak, junjung
mati bertijakkan , itulah pusaka putus perang . Jikalau sama syair
yang menjabat tangan, kalau takut berketundukkan dan apabila alah
berpupun abu jua oleh alam adanya.

Pasal pada menyatakan adapun pusaka mengeluarkan tarik hambat
tahan suatu dengan kilang Iampo, yaitu diberi tando oleh orang
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berpiutang. Kedua, dengan tando bersawah. Ketiga, dengan tando
berhi~pun.

Keempat,: dengan tando gagah, yaitu tando lalu kepada

orang berpiutang. Kelima , dengan adat lembago pada yang tiada
patut kami hambat tahan pada pusaka adat penghulu nan bergombo ,
bergelang kaki nan berajak, upama pagaran nan berpagar, upama
ladang nan berpamatang , upama [Him.86] sawah nan berajak jan
ditempuh nan batawi jan ditabang, nan barabe jan diambil , tetapi
lain daripada sipangkal kata itu. Jikalau sipangkal kata itu tiada
bapiring bapamatang tidak batawi barabe pada mamangkit piutang .
Jikalau tando nan dikit beri pula limo kasinya serta undang-undang
namanya di dalam adat jua lembago , laki-laki sepuluh emas,
perempuan setahil sepaho daripada orang berpiutang jua diberi pula
akan pahamparan pari rantang daripada orang berpiutang jua adanya .
Jikalau tahan diberi namanya, atau kain yaitu daripada penghulu
nagari yang berutang itu. tetapi jikalau belum lapu nan ditahan dan
nan kita belum lagi boleh berbicaro . ltulah adat nan terpakai dalam
nagari atau tari menari pun yaitu jua daripada satu nagari kepada
satu nagari , atau daripada satu laras kepada satu laras, atau daripada
satu luhak kepada satu luhak, tetapi pada bandar tidak pusaka
mehambat manahan di dalam nagari bandar besar atau bandar kecil ,
demikian tafsirnya pakaian alam . Adapun nan biasa pda bandar
tempat berjaga, berniaga, atau dipakai balai tempat ramai ialah tempat
orang cerdik manganai , dan tempat orang bingu ng terkanai dan lalai ,
lengah kehilangan . dan lupa ketinggalan , dia banyak ragu, tetapi
jikalau tambah silang selisih di dalam pasar berniaga atau di dalam
pakan balai ramai atas tuanya akan mahukumkan siang jua atas
janang juaro hukum oleh alam adanya .
Pasal pada menyatakan perkaro alam luhak di dalam pulau emas ini
sehinggo Aceh kemari , itulah yang dinamai pulau tanah barat, pasisir
alam MinangKerbau, sebelas perkara . Pertama, luhak yang tua luhak
tanah datar, airnya jernih, ikannya jinak, buminya dingin . Kedua luhak
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Agam yang menengah, arinya keruh, ikannya liar, buminya angat.
Ketiga luhak ranah lima puluh yang bungsu, airnya jernih, ikannya
banyak, buminya tawar, itulah nan dinamai laras nan dua kota Piliang

[Him.87] dan Caniago di dalam luhak nan tiga. Keempat luhak nagari
Aceh yang bernama Sutan berpangkat Rahim anak daulat yang
dipertuan dari nagari Pagaruyung jua, itulah nan mula-mula menjadi
raja dalam nagari Aceh, melimpah sampai ke Analabuh dan mangkit
tampat tuan , demikian adanya. Kelima luhak nagari Bantan yang
bernama Sutan Mahibatu anak daulat dari nagari Pagaruyung, itulah
nan mula-mula menjadi raja di dalam nagari Bantan . Keenam luhak
nagari Jambi, su tan yang bernama Sutan Bagindo anak daulat
dipertuan dari nagari Pagaruyung jua, itulah nan menjadi raja dalam
nagari Jambi, malimpah sampai ke pangkalan Jambu dan kota
Serampas nan seluruh gunung mandi hari lingkaran gunung batuah,
itulah nan pucuk Jambi sembilan lurus . Dan ketujuh luhak nagari
Palembang sutan yang bernama lndah Rahim , itulah nan mula-mula
menjadi raja dalam nagari Palembang anak daulat yang dipertuan
Pagaruyung jua , malimpah sampai ke luhak Bandar dalam nagari
sapul uh tujuh. Kasalapan luhak Pariaman sutan yang bernama
Maharaja Dewa, anak daulat dari Pagaruyung jua, itulah nan mulamula menjadi raja di dalam luhak Pariaman , malimpah ka Tiko dan
ka Natal Sandal hilang . Kesembilan luhak Sungai Pagu sutan bernama
Bagombak Putih , anak daulat nagari Pagaruyung jua , itulah nan
mula-mula menjadi raja di dalam luhak Sungai Pagu sampai ka Ambai
Lubuk Gadang, dan bandar yang sepuluh Kambang Palangai.
Kesepuluh luhak lndogiri sutan bernama Sari Kali anak daulat yang
dipertuan dari nagari Pagaruyung , itulah nan mulamula menjadi raja
di dalam luhak lndopura, sutan bernama Muhammad Syah, anak
daulat dari nagari Pagaruyung jua , itulah nan mula-mula menjadi
raja di dalam luhak lndopura, malimpah sampai ke Mokomoko supaya
terang perkara luhak, demikianlah adanya .[Him.88] Pasal pada
menyatakan bahwa salam oleh alam, bahwa adalah surat tanda
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alamat titih daulat yang dipertuan dalam daerah nagari Pagaruyung .
Syah9an barang disampaikan Allah subhanahu wa Taala datang
mendapatkan kepada segala anak cucu kami yang istirahat alkhari
dalam satu-satu nagari , dan satu-satu luhak, dan seperti gadang
kamu anak cucu kami ini barang dimana bertamuan dengan dia ,
baik di laut atau di darat, atau di teluk, dan di rantau, atau di dalam
pasisir tanah barat ini henda klah berkasih-kasihan jua ada11ya, ltulah
usihat kami dari nagari Pagaruyung uga adanya , dari dunia pada
akhirat jangan syak pada kata kami ini . Jikalau syak pada dalil yang
manzakur ini, kami koto biso kawi tuanku dari nagari Pagaruyung,
maka janganlah kamu syak pada kata kami ini.
Pasal pada menyatakan tambo adat turun daripada nagari Pariangan
Padang Panjang dan daripada raja nan tigo silo. Pertama raja daulat
yang dipertuan di Pagaruyung nan bernama Raja Alam kerajaan di
Balai Janggo. Kedua daulat yang dipertuan raja di Bau bernama raja
adat kerajaan kepada laras Kota Piliang yakni raja kota Piliang . Ketiga
daulat yang dipertuan raja di Sampu Padus yang bernama Raja
lbadat nan kerajaan kepada nagari lima kaum dua belas kota kepada
laras Caniago.
Pasal pada menyatakan adapun yang bernama kota Piliang ialah
Tanjung Sikumbang , Kota Piliang , Kutiayir Melayu , Bendang , Panai ,
suku aji Mandai ling, itulah orang nan Sapariangan . Maka turunlah
laras kota Pil iang [Him.89] daripada nagari Pariangan Padang
Panjang kepada hukum bintalak dan Luhak Tanah Datar lalu ke
Singkarak dan Sandingbakar dan Tanjung Balit dan Selat Ayer
Silungkang Padang Saiboso lalu ke Kubung Tiga Belas. Solak Silayo,
Gogok Kota Enau Kawang Piyanggahan Kenari Mawar Panas
Sirukam Supayang Selili Alahan Panjang . ltulah Kota Piliang namanya
pada tiap-tiap nagari yang tersebut itulah tambonya oleh alam
demikianlah adanya.
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Pasal pada menyatakan adapun yang bernama Laras Caniago ialah
Sungai Tapar Sipanjang Lubuk Satang Manyalai Mandaiko Simagat
itulah nan bernama Laras Caniago. Maka turunlah Laras Caniago
kepada nagari Lima Kaum Dua Belas Kota lalu pula ke Gunung
Paninjauan . Maka turun Laras Caniago kepada Dusun Bedaho
dinamai Padang Belimbing Maribang Batung Gogok Kajarwai. Kacang
Rasam lalu pula kepada Kaji Rumin Sibarambang Batu Alang
Palangkih Kabun Kota Baru hinggo Karang Manjalulur Pematang
Panjang Ranah Sijunjung lalu pula ke Kota nan Sembilan dan Kota
Tujuh dan Kota Empat lndudur dan Pigu dan Sembilan Kota dan lalu
ke Solok Silayo Kota Enau Gawang Piyanggahan Kenari Mawar
Panas kepada Sirukum dan Supayang Selili Alahan Panjang tiaptiap nagari yang tersebut itu adalah Laras Caniago . Demikianlah
tambo alam .
Pasal pada menyatakan nan punya cancang latih sehinggo hari pun
mudik dan sehinggo Kahit Tandang Hilir Caniago Sungai Tapar nan
Caniago S!panjang serta nan lima nenek jua pun cencang latih orang
Sungai Lasi nan selaras Caniago demikianlah adanya .
Pasal pada menyatakan adapun nan punya cancang latih sehinggo
capangkit mudik sehinggo Kota Hilalang Hilir Caniago Penyali dan
Caniago Mudik serta nan lima nenek jua yang punya cancang latih
itulah orang [Him.90] nan tajun kepada Rantau Ulakkan, Palangkih
Puritahi Tabo, Pakandangan , Santri, Lubu Alung, Lubu Buajo ,
Panjangat, Kota Panjang, Kota Pulai , Koto Tengah , Bunga Pasang,
Lubu Binturan. Sungai Laras. Kampung Tinggal Gaji, Karung Gadang ,
Cupa, Binuang , Pauh Padang , itulah orang nan Selaras Caniago.
Demikian tambo alam adanya .
Pasal pada menyatakan maka turun pula Caniago Sungai Napar
dan Caniago Sipanjang kepada nagari Tarusan lalu ke Bandar nan
80

Sapuluh Kambang, Palangai lalu pula ke sungai Pagu, itulah ujung
Rantau Alam sungai Pagu orang beraja, ialah anak daulat yang
dipertuan dari nagari Pagaruyung. Adapun raja sungai Pagu, Cermin
nan tiada kabur oleh Caniago, Pacalai dan Caniago Mandaik. Adapun
raja Tarusan jadi pelito na tiada padam oleh Caniago sipanjang dan
Caniago Sungai Napar, karena Raja Tarusan anak raja daulat yang
dipertuan raja Sumpukudus, itulah nan raja ibadat.

Pasal pada menyatakan adapun Caniago nan tinggal tiap-tiap
dusunnya yang tersebut itu, Caniago Sungai

Napar, Caniago

Sipanjang , Caniago Pacalai , Caniago Mandaik, Caniago Simagat,
semuanya itu berkampung ke Solok ibu Caniago . Adapun nan
bernama Caniago dalam Solok bangkuang panawan baruh kurang
gadang haru sungai Napar kota darat. ltulah orang nan lima nenek
jua. Adapun nagari besar sebelum turun ke rantau dan berkampung
ke solok ialah dusun Badahu Padang Balimbing guguk Janawai,
Kacang Rasam Marimbang , Batung, gugu, Tanjung, Tandeke, Padang
Kalapa, dan pada masa itu Solak belum bernama Solak, namanya
Bayang Taranjur. Maka dipenuhkan oranglah nagari besar itu . Maka
segala orangnya nan tinggal di nagari itu berkampung ke Solak
Melayu, itulah nan pohon rantau ada bergugur Kota Anau , ada kenari
Muara Panas, ada Gaung Payanggahan nan turun kepada rantau ,
itulah nan daratnya segala nagari yang ada anak Solak di tanah
darat lalu turun kepada Pancung Tabal kota dahulu Pulut-pulut
Pagambaran Kapaucung Lubu Aur kota Marapah sampai [Him.91]
Kasalindo Pahinan Satang Kapas. ltulah rantaunya segala anakanak Solak di tanah darat. ltulah tambonya oleh alam .

Pasal pada menyatakan adapun segala Caniago nan masuk ke
selaras Kota Piliang itulah nan punya . Jikalau Caniago rantaunya
tidak berdarat tidaklah bernama Caniago Antah Berantah namanya .
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Adapun masuk Caniago kepada Laras Kota Piliang jadi lantak nan
tiada goyah dan pasak kunci oleh Kota Piliang . Adapun masuk Kota
Piliang kepada Laras Caniago akan jadi lantak dan pasak kunci
oleh Laras Caniago. ltulah pusaka nenek kita nan dahulu tidak boleh
diubahi lalu kepada sekarang kini tiada berubah-ubah dan bertukartukar. ltulah tambo oleh alam tafsir perbuatan nenek Katumenggungan
jan (dan) Nenek Perpatih Sabatang.
Pasal pada menyatakan adapun yang punya cancang latih hinggo
pauh Padang Tigo Pariaman , banyak nagari dibawahnya sehinggo
Air Bangis sekeliling air bangis ialah Caniago nan lima nenek punya
cancang latih adanya Pasal pada menyatakan adapun raja Tarusan
Haluan sambah dan pemangku raja Paganggam gandang nobat dan
pangganggam tombak bercermin merah , pangganggam padang
barcuti dan sandi haluan sambah manteri raja-raja nan sati raja
Linggang orang sigonatur orng cancang , dan pemangku raja-raja
magit orang Caniago simbagat, dan pangganggam dang nobat
limbago orang taratak sungai lindang orang Caniago kurung gadang ,
dan panggangam Padang cuti kajo malintang oang barung-barung
balanti , dan pangganggam tombak bercermin merah Maharaja Lilo
orang sungai Lindang, dan basandi haluan sambah raja tadi dan
inca-inca hitam orang Caniago Mandaik diam di sisinya sikayu batu
dan manti [Him.92] baginda orang Ampang Pulai orang Caniago
sungai Napar, dan Penyalai dan penghulu raja bergelar Tankimamat
orang Sungai Talang, orang Caniago Sungai Napar dan Imam Hakim
Raja nan Sati , orang Kutai Anyer. Adapun Raja nan Putih, Raja
Bandar Padang orang Tanjung saudara raja Lenggang nan jadi raja
Bandar Padang . ltulah pakaian masa dahulu nan tidak elok diubahubah. tidak elok berpindah-pindah karena yaitu pusako diletakkan
daulat yang Dipertuan raja di nagari, Raja nan Tiga Selo serta dengan
sumpah setia segala penghulu dengan cancang latih dan cancang
abu , dan cancang air, serta satih raja-raja biso kawi koto mamakan
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seribu siang dan dua ribu malam, karena lautan nan sadidis kayu ,
nan sabatang batu, nan sebuah tanah, nan sekapah atr, nan setitik,
itulah hulit yang dipertuan raja nan Tiga Selo. Jikalau diubahi pusaka
itu kanai sumpah biso kawilah serantaunya, demikian adanya tambo
oleh alam.

Pasal pada menyatakan Raja Tarusan ialah bernama Raja lbadat
tidak mamakan dando satih, tidak membunuh maaniayo manguaikan
nan baik, mahilangkan na jahat, karena pusaka daripada raja nan
Tigo Selo yaitu raja Sumpu Kudus, itulah Raja Caniago adanya .

Pasal pada menyatakan adapun pusaka daripada Raja Alam ialah
daulat yang dipertuan di Pagaruyung seperti nagari Bandar Padang
raja nan putih nan menerima dando satih, demikian tambo alam .
Adapun nagari Lubu Kilangan ka bawahnya hinggo tarusan ka atas.
Adapun Raja Agam penghulu Lubuk Kilangan kalau tumbuh silang
selisih raja Tarusan nan punya hukum tidak berhukum kepada raja
Bandar Padang , kalau tidak terhukum di Raja Tarusan meminta hukum
kepada penghulu dari Solok . ltulah [Him.93] pusaka nan tiada
lakangdi panas. nan tidak lapuh dihujan. karena dengan satih itu jua
meletakkan pusaka itu . Demikianlah tafsir di dalam surat tambo alam
adanya .

Pasal pada menyatakan yang perintah raja TArusan sahinggo Aur
Kulung hilir Raja TArusan punya perintah dan hinggo Aur Kurung
mudik Raja nan Sati Raja Linggang punya perintah . Adapun yang
memegang pusaka itu Datuk Kaya orang Cindakil , Raja Linggang
orang Si Guntur, Raja Lila orang Tarusan Rapat, penghulu nan
berampat sakoto hinggo Cindakil mukin , sehinggo bungsu tambalun
sampai ke Lubuk Kilangan kampung Baringin , itulah perintah Tarusan .
ltulah nan memegang tambo adat oleh alam .
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Pasal pada menyatakan adapun nan tinggal di darat Solak Caniago
haru Caniago Sipanjang, Caniago sungai Napar itu jua namanya di
kota darat Caniago panyalai , Caniago Bangkung, Caniago Panawan ,
dan Kurung Gadang, Caniago Mandaik, bingkuang Kecil , Caniago
Simakat. Adapun nan jadi penghulu di dalam Bingkuang Panawan
ialah Nenek Murai Batu , orang nan gadang bandaharo panjang dalam
Caniago haru sungai Napar Raja lntan, orang kaya besar bandaharo
kaya , dan di dalam Caniago haru sungai Napar, raja Indo bumi Sari ,
Maharaja Bandaharo Hitam, Raja nan dua, Raja kecil, Raja Api.
Adapun nan bernama Caniago di dalam dusun nagari yang Allah
itu ialah Badahu Kacang Rasam , itulah nan bernama Caniago dalam
dusun Padang Balimbing dan Tanjung Paku Canangkai Marimbang
Batung , Gugu Kajarawai, Kacang Rasam. itulah nan bernama Caniago
da lam du sun yang Allah itu . ltulah nan kambang dalam alam
Minangkabau. Adapun yang bernama kota Piliang di dalam dusun
nagari Allah itu Tanjung Tandik Padang Sigundi Majaku , dan Tarusan .
ltulah nan bernama Kota Piliang , itulah nan kambang dalam alam
Minangkabau, itulah tambo alam . [Him.94] Pasal pada menyatakan
atas perkara hukum banyak baginya . Adakalanya hukum bersamasama, adakalanya hukum yang lama, adakalanya hukum gamakgamak, adakalanya hukum akat-akat. Jikalau amuh kepala kota lalu
hukum itu . Adapun hukum bersama dengan mufakat segala penghulu ,
jikalau sepakat lalu hukum itu , jikalau pecah tidak lalu hukum itu .
Adapun hukum hadu selamanya itu ialah hukum pusaka sama ada
hukum pada adat itu pada sara'. Adapun pada adat ialah bersebab
berjarami batiru batuladan, jalan nan pasar baturut sumur nan jarnih
basua. Adapun pada sara' nan berhadis, nan berdalil, nan berkias
berjama' . ltulah nan lurus kepada segala penghulu, dan kali, dan
baribu-ribu kali pada Arab, (dan) ajam. ltulah tafsir bagi hukum adanya .
Pasal pada menyatakan martabat orang jadi gadang ampat perkarta.
Pertama , gadang bersuso, upama hadis melayu orang padang pahi
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mamucu malukah jo bingkai tudung gadangnya , gadang bersuso
menyusah orang dalam kampung. Kedua, gadang jo cerdik, upama
hadis melayu baladang tepi kasik di pagar jo batang basah
gadangnya, gadang jo cerdik alamat nagari akan susah . Ketiga,
gadang jo bingung , upama hadis melayu orang Silungkang kota nan
Barung kuda di rumah Bandaharo gadangnya, gadang jo bingung
orang ambung-ambung jo pakatan orang bana111-banam jc b:caro.
Keampat, gadang jo adil bakata hadis melayu orang Silukang nan
batadil lalu bersunting bunga kacang gadangnya gadang jo adil,
alamat nagari akan lapang . Demikianlah akan tafsirnya oleh alam .
Pasal pada menyatakan cerdik. Adapun cerdik senantiasa kaya
bermasak mandukan tetapi diam mandunya itu ada membawa ia
sa na kepada kebaikan bahwa sungguhnya hatinya nakal senantiasa
sohari ini. artinya [Him.95] berkehendak ia sisir hatinya hendak aniayo
juo pada sisir hatinya mau pada orang yang lainnya . Oleh alam
demikian tafsirnya adanya .
Pasal pada menyatakan cendokio. Adapun orang ce ndokio atas dua
khalimat ya kni ada yang baik ada artinya cendokio itu enggan ia
daripada takanai karena takut atau terlebih ingat dan lagi pun teguh
pegangannya dan enggan ia menganai karena takut ia akan aniayo.
Tetapi orang cendokio itu atas dua khalimat yakn i ada yang baik ,
ada yang jahat bermula hatinya orang ce ndokio itu saja hanya oleh
a lam .
Pasal pada menyatakan orang sidik itu tahu ia melulu skan
bencananya dengan barang suatu bencananya kepada orang supaya
sampailah barang suatu kehendaknya oleh alam .
Pasal pada menyatakan midik. Adapun artinya midik tahu ia kepada
pohon sekalian pekerjaan barang suatu kelakuannya oleh a lam .
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Pasal pada menyatakan bebal . Adapun artinya bebal itu menahan
dirinya seperti batu. Jikalau ada ia dihisi tiada ia lambat dan seperti
benang hitam . Ada ia disasah tiada mau putih adanya oleh alamPasal
pada menyatakan sabar. Adapun sabar itu yaitu ibu sekalian akal
adanya oleh alam.

Pasal pada menyatakan tawakal. Adapun artinya tawakal itu, maka
yaitu sempurno hatinya sekalian pekerjaan adanya oleh alam.

Pasal pada menyatakan sidik . Adapun arti sidik itu yaitu benar yang
dikuasanya seisinya pada sara dan pada adat, dan ada kalanya
sampai ia kepada kebesaran dan ada kalanya tiada sampai ia kepada
segala [Him.96] maksudnya adanya oleh alam .

Pasal pada menyatakan orang bungkuk betul. Adapun arti bungkuk
betul itu . maka yaitu menyaruhi barang suatu pekerjaan dalamnya itu
seperti baginya Allah pekerjaan itu oleh alam .

Pasal pada menyatakan karinah . Adapun arti karinah itu maka yaitu
berbaik mahampirkan mufaat kepada dirinya dan banyak menjauhkan
mularat daripada dirinya supaya lulus barang maksudnya karena ia
hendak mengambil faedah atas pekerjaan itu oleh alam.

Pasal pada menyatakan samar. Artinya samar itu , maka yaitu tiada
harus diterimakan daripada barang suatu yang ada padonya, mau
pada sara , mau pada adat oleh alam adanya .

Pasal pada menyatakan arif. Adapun artinya arif itu, maka yaitu ia
barang kerjanya saratnya tetapi adatnya mereka itu camburuhan
daripada arifnya tiada mengapa supaya ingat ia akan kerjaannya
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saratnya hendaknya berdaya-dayakan dirinya oleh alam. Pasal pada
menyat~kan

budiman . Adapun artinya budiman itu yaitu senantiaso

mengikut dirinya , yakni mendidingi daripadanya dan segala anak
kemenakannya dan segala isi rumahnya, kampung halamannya
dengan piilnya , yakni senantiaso merentangkan parik pagar serta
menunjukkan dan mengajari anak kemenakannya daripada enggan
ia anak kedatangan kata oleh alam adanya .

Pasal pada menyatakan bijaksana . Artinya bijaksana itu yaitu tertinggi,
yakni tahu ia akan memitas pekerjaan . Syaratnya itu yakni
didahuluinya pekerjaannya syaratnya supaya dicarikannyalah yang
syaratnya itu. Artinya segala adunya dengan orang lainnya supaya
jangan sampai segala maksudnya syaratnya itu padanya oleh
alam .[Him .97] Pasal pada menyatakan da 'wa yang makruf dan
jawatnya nakli. Adapun da 'wa makruf dan jawatnya nakli, maka yaitu
jikalau ada ia saksi itu padonya . Arti pada simenjawa t. maka
demikianlah wasil ia saksi itu . Maka ditolakkan alur sumpah kepad a
si menda'wa dan tiadalah harus ia sumpah itu di simanjawab sekalikali oleh alam .

Pasal pada menyatakan hukum makruf jawab sakoto. Adapun hukum
makruf jawatnya sakoto, maka yaitu dengan dalil sahlah sendirinya
inyo da'wa itu dengan hukum kisa oleh alam adanya .

Pasal pada menyatakan da'wa yang bungkuk betul. Adapun lima
real di da'wakannya sepuluh real. Apabila kita jawat dengan napi
berdiri-diri padonya saksi akan tetapi baiklah kita syaratnya dan
serupai jawat itu, da'wa itu dengan jawat yang demikian itu. Bermula
lepas jawat itu , pada sara tiadalah lazim akan diaku yang sepuluh
real dan pada adat. Jika utang sepuluh real itu tiada ia dan apakala
ia berutang ia maka disanderakan Allah jawat kita, demikian lah
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lafaznya, dan jika ia berutang sepuluh real tilik setengahnya pun
tidak . Maka apabila demikianlah lafaznya da'wa itu dan lafaznya
jawatnya itu , maka tiadalah wajib atas menghendaki saksi simandaul,
karena jawat itu di luar jawat amat itu. Bermula yang demikian dibuang
dihukumnya seperti lafaz yang mengata di dalam kitab fikih "shuhha
biyamnihi 'alaihim", artinya dibenarkan dengan sumpah atas keduanya
oleh alam demikian akan tafsirnya adanya.

Pasal pada menyatakan syarat menjawat da 'wa pada barang
sebagainya . Adapun syarat menjawat barang sebagainya, maka yaitu
seperti ibarat orang yang bercatur burung lamanya semata jua yang
mengenai dia akan tetapi pada syaratnya ia orang berilmu sebenarnya
itu jangan amarah kalau-kalau amarah hilang ilmu. Adapun ilmu
[Him.98] seperti angin , dan budi seperti getah taput. Maka janganlah
amarah oleh alam demikian tafsirnya .

Pasal pada menyatakan da'wa bahagi , barang bahagi. Adapun bahagi
da'wa itu , maka yaitu empat bahagi. Suatu bahagi da'wa itu yang
makruf, dan kedua bahagi da 'wa itu manjahur, dan ketiga bahagi
da'wa itu bungku betul , dan keempat bahagi da'wa itu mardahika ,
dan seperti da'wa yang makrup itu disertakan di da'wa dengan mata
bando jenis hartanya itu . Maka seperti da'wa manjahur itu . Maka
tiada ia disertakan daulnya dengan suatu juapun adanya . Maka batal
hukumnya itu oleh alam adanya .

Pasal pada menyatakan bahagi jawat. Adapun bahagi jawati itu ,
'!13ka yaitu empat perkara. Suatu napi, dan kedua asibat namanya,
dan ketiga nakal namanya , keempat sakoto namanya . Adapun artinya
jawat napi itu maka tiada ia pada jawat, artinya tidak jawatnya . Adapun
jawat asibat itu maka yaitu ada ia pada jawatnya . Adapun artinya
nakal itu maka yaitu tiada ia memulai pada jawatnya. Adapun artinya
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jawat sakoto maka yaitu menjawat artinya napi pun tiada, asibat pun
tiada dijawatnya. Maka itulah jawat yang empat perkara .

Pasal pada menyatakan hukum da'wa yang makrup dan jawatnya
napi. Adapun da'wa yang makrup itu dan jawat napi maka yaitu
seperti lapaz kitab yang mengata pada muhtashar al-jirsi , maksudnya
bil wjibi wa 1-hukmi. Wa innamsummiyat bi 1-wjibi ka annahu maujdun ,
wahukmuhu huwa 1-'aqlu , wa in k nat bainahu 'ala 1-muda 'i ...
wabiyamnihi li 1-muda', wa in kna 'adamu bainahu

'ala 1-muda'i

shidqun biyamnihi 'ala 1-mufkiri. artinya. suatu yang dimaksud dengan
wajib dan hukum . dan hanya sungguhnya dia namanya dinamai akan
dia akan wajib seolah-olahnya dihukum itu. Dan bermula hukum itu
yaitu akal jua adanya . Dan jika ada saksi atas orang menda'wa itu
maka ditolakkan ia sumpah itu atas orang menda'wa itu . Dan jika
saksi [Him.99] tiada atas orang menda'wa itu maka ditolakkan ia
sumpah atas orang yang mukil itu oleh alam .

Pasal pada menyatakan ilmu pada segala kita orang johari. Adapun
manusia akan patut jadi penghulu tengah dua puluh martabatnya .
Pertan1a menyerah, kedua sampai, katigo budiman, kaampat pangkat
baik, kalima hulubalang pada segala tempat yang brsuatu , kaanam
benar, katujuh perhimpunan , kasal apan tahu akan persalahan ,
kasambilan mengira-ngirakan kata yang benar, kasapuluh menurut
kata yang telah dimufakatkan dengan segala saudaranya , kasabelas
mendengar, kaduabelas melihat, katigabelas arif, kaampatbelas
mamadakan. kalimabelas jago awal al-kalam asal pertama kata, asal
wasin al-kalam al-sawal, dan kedua kata usul walkalam al-awwal
kalam al akhir kata yang pertama kata yang kemudian akbar al
kalam halaka r-rh wa akbaru 1-maddi halaka anfusi, artinya, besar
kata binaso nyawa, perusuhan binaso tubuh adanya. bikamalil 'aqli
bi arbana sanatan bi'umrihi, sampurnolah budi kita dengan empat
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puluh tahun umurnya adanya. Wabiaqalli 1-aqli manizdda min arba'na
sanatan, yakni kurang akalnya barang siapa bertambah daripada
empat puluh tahun adanya. man qara'a wa afhama, melainkan orang
yang membaca ia akan Quran dan mamaphumkan ia akan maknanya.
wa'al matu 1-mu'minu arba'a asbban. Bermula tanda mukmin itu ampat
perkaro. Pertama sabar hatinya , kedua suci pakaiannya dan
sekaliannya yang haram-haram , ketiga suci hatinya darisirikan munafik
pada senantiaso hari ini, dan kaampat tahu ia akan pada zahirnya
dan batinnya, dan pada awal dan akhir pada hamba dan Tuhannya.

Pasal pada menyatakan alamat ini jika manis jangan dilulur, dan jika
pahit jangan dibuangkan . Bermula yang manis itu pada mulut, dan
pahit itu pada hati. Bermula alamat yang ampat itu Dabbatun
murtafi'atun , artinya kendaraan yang maha tinggi. Wa drun wsi'atun,
artinya negeri yang maha luas. Wa tsaubun jamlun , artinya pakaian
yang maha baik. wa sirjun munrun, artinya pelito yang amat terang
adanya . [Him.1 00] Pasal apada menyatakan bermula kandaran yang
maha tinggi itu yaitu akal padanya.
Pasal pada menyatakan nagari yang maha luas itu yaitu budi padanya.
Pasal pada menyatakan pakaian yang maha baik itu yai tu berbanyak
sabar padanya .
Pasal pada menyatakan pelito yang amat terang itu yaitu ilmu
padanya .
Pasal pada menyatakan bermula orang jadi menteri 1tu atas empat
perkara . Pertama menteri di bawah. artinya habis bawah kayu tinggal
batangnya . Kedua menteri katau, artinya habis daun tinggal ranting,
habis ranting tinggalah dahan. habis dahan tinggalahbatang , habis
batang tinggalah gugur ke bumi jatuh tubuhnya . Ketiga menteri gaga
gamampai , art inya barang suaranya tiada pengindah padanya.
Keempat menteri syamat, artinya bersambat-sambatan akan selamat
atas pekerjaannya lnsya Allah Taala , seperti kata setengah arif najrah,
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al-hukmu min s-su, al artinya kalau hukum daripada siasat jua adanya .
Adapun menentu hukum itu yaitu empat saksi. Adapun asal itu
permulaan yang pertama, dan usur itu memegang permulaan dan
kenyataan usur itu tahu ia disando pegang atau barang sebagai.
Adapun saksi manako kayu mamakan tahil emas ia seperti kata
setengah arif 'dila illbil ilmi. lmmun 'dilun khairun min matharin wbilin .
Wa immun zhlimun syarrun min faqdin tud . Artinya tiadd adil
diperolehnya melainkan dengan ilmu adanya, artinya imam adil
terlebih baik daripada hujan yang maha lebat, dan iman yang aniayo
terlebih jahat daripada senantiaso jua adanya. Alhadits. dilun s'atun
khairun min 'i bdati arba'na sanatan, artinya adil sekutiko itu terl ebih
terbaik daripada berbuat bakti akan Allah empat puluh tahun adanya .
Alhadis al-khaufu firrun, wa 1-firru tsbitun nafsihi , artinya yang takut
itu lari ia, dan lari itu tetap ia pad a dirinya jua adanya. [Him.1 01]
Pasal pada menyatakan adapun manusia itu atas lima martabatnya
yang kebilangan dalam dunia ini suatu tuah . Ad apu n tu ah itu
memeliharakan negerinya jangan kesakitan . Kedua pendeta , adapun
pendeta itu mengiru-ngirukan yang benar supaya tahu pada yang
salah seperti halal dan haram , sunah dan fardu , sah dan batal , zahir
dan batin, awal dan akhir, dan hamba dan tuhannya; dan ketiga segala
menteri yaitu memerintahkan sekalian pekerjaan adanya . Keempat,
hulubalang , adapun hulubalang itu berdiri pada segala yang tebus.
Kelima , kaya, adapun yang kaya itu meliputi segala yang kurang
adanya . Al-hadits . Halakat 1-mul- ku min tarki 1-'dati , artinya binaso
segala raja-raja sebab meninggalkan hukum Kitab Allah Taala .
Wahalakat 1-min tarki 1-kitb, artinya binaso kadi (ha kim) sebab
meninggalkan hukum kitab Alah Taala . Wahalakat sy-syuykhi min
. .

tarki sh-shalti, artinya binaso segala orang tua-tua sebab
meninggalkan sembahyang dan sop an. Wahalakat 1-qaryati yal'abna min tarki lmuwfaqati , artinya binaso kampung sebab meninggalkan
sekata. Wahalakat sy-syabbi min tarki 1-adabi, artinya binaso orang
muda sahabat meninggalkan sopan . Wahalakati 1- ... min tarki 191

artinya, perhubungkan olehmu akan kasih sayang dengan keluarga
supaya banyak tanda akan kebaikan adanya. Demikian tafsir oleh
a lam adanya.

Pasal pada menyatakan alur itu empat perkara . Pertama , alur hakim .
Kedua, alur adat. Ketiga , alur gurilah. Keempat, alur asam, artinya
Perpatih Sabatang . Adapun alu r hakim itu ialah berbetulan dengan
alhadis, dan dalilnya, dan kias, dan jama'. Ada pun alur ad at itu ialah
piutang pada segala orang dalam nagari. Adapun alur rasam perpatih
itu adalah ia sahuta ng sapiutang . Adapun al·ur karenah itu adapun
jika baik maka baik ia kata. mahal baik jua orang baik jua kita baik,
mahal yang duo yang benar itu tentulah atau tetaplah pada benar,
itupun duo mahal menanglah kata baik diperbaiki , binaso kata
dibinasokan sah kaya disahkan kata , dua diharuskan suatu asal
kedua usul , ketiga saksi , kaampat siasat. ltulah perbuatan hukum

[Him.1 02] lahayat badayat permulaan dan kesudahan hukum ad at
wa ghairihimbid'atun , artinya. satu hukum , kedua adat, lain daripada
itu bida'ah segala yang berbetulan itu adat namanya, yang bersalahan
hukum atasnya wa 'dul karm ltaghyru, janji yang mulia jangan beroleh
wa 'dul karm kadainul gharm , orang yang mukil seperti utang orang
berutang , (al-zim 'al) sabli 1-hudtarak- sabl zh-zhalmi (?), artinya
tetaplah engkau pada jalan yang betul , engkau tinggalkan jalan yang
sesat, jangan engkau kata-kata , walta ltafita baina n-nsi mina dzdzammi wa 1-madhi waltastamsi , artinya , jangan engkau berpal ingpaling dengan manusia daripada cela dan puji adanya . waltakhaf
ghairallhi. artinya , jangan engkau takut akan lain melainkan Allah .
Bermula Allah Taala jua yang amat besar adanya.

Pasal pada menyatakan yang bernama duru yai tu undang-undang
yang dualapan perkara . S/u/atu , sa mun tando biti dilabuh di
galanggang . Kadua, maling tando biti. Katiga berjual orang tatambang
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tacik. Kaampat salah tando biti, salah cancang taragas. ltulah undangundang yang dualapan perkara dinamai pada menyalah ilmu kata .
jika dibubut panjang, jika dirantang luas. cari ingat-ingat akan kata
itu , karena banyak dalamnya oleh alam, yakni jika demikian jangan
engkau berpaling daripada pohon kata asal hukum dengan kitab
Allah Taala akal yang baralagui dengan akal yang patut dengan
sara' . lain daripada itu ampat perkara kapulang hukum wal-kitab was
sunnah wal-kias wal-ijama ', artinya suatu yang baralgui dengan kitab
Allah Taala akal. Kadua yang baralgui dengan hadis nabi kita. Katiga
yang baralgui akan segala pandeta . Kaampat baralgui mufakat segala
orang besar-besar yang takut akan Allah Taala dilainnya daripada itu
bukan hukum datanglah seperti dalil mengata ..... , artinya dalil Allah
mereka itu segala manusia ke dalam naraka jahanam ya ng bernyalonyalo dan lain dari itu hukum laghrur namanya , lalunya 'ala nau 'aini
bermula lurunya itu dua bahagi suatu darah namanya. Kedua , lurunya
kata namanya demikian Allah hukum berbetulan, berbayaran
bersalahan apa nan patut dengan hukum adanya. [Him.1 03] Pasal
pada menyatakan lain dari itu nyawa sengketa jua adanya . Adakala
kawan manusia itu atas empat perkara suatu cerdik. Kedua cen dokio.
ketiga budiman, keempat arif. Adapun cerdik lancar tiada baik, yakni
tiada dipanggang setengah . Ketiga itu sudah terdahulu adanya .
Adapun cendokio itu memakan amah berbuat anggam tidak mau
berusahakan pekerjaan inyo jua . Adapun biopari itu yaitu belum dikata
orang akan dia sudah tahu ia biopari itu adanya . Adapun budiman
itu mau ia akan terdahulu. enggan ia terkemudian adanya . ln ilah
pasalnya cendokio yaitu pintu kurung kampung adanya . syahtu 'ala
1-muda'i wayamnu 'ala 1-munkiri, artinya saksi atas ya ng menda'wa
dan sumpah atas yang mewakil dan tiada saksi atas menda'wa itu .
·

Maka sumpah itu atas si mewakil dan jika ada ia saksi itu atas yang
menda'wa, maka sumpah atas si menda'wa 'ala insnin khaffan fa
ankara fal yamnu 'ala 1-munkiri, artinya barang siapa mendaul itu ,
jika seorang, dua orang dengan sumpah jua serta menyumpah yang
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didahulukan itu . Jika kita ketiadaan saksi keduanya kemudian, maka
mewakil keduanya serta dibahagikan ia sumpah atas keduanya
dlabthu 1-insni min 1-lisn drun, artinya nyatalah segala manusia itu
daripada lidahnya ini seriwani terlalu banyak kenalnya baiklah kita
amalkan akan dia , barang siapa mengamalkan ia akan dia , tiada ia
berkeputusan rarakinya datang kepada anak cucunya tiada akan
habis dan demikianlah lagi segala daul yang banyak . Adapun
diperbuatan kesudahan daulnya ini melainkan yaitu atas tiga perkara.
Pertama , diketahui haknya yang didaulkan itu . Kedua , diperoleh
sal<si yang adil. Ketiga , terbanyak adanya daripada tando dan atas
atau emas jua adanya . Adapun misa lnya dimakan sumpah dan daul
atas itu karena ti ada diperoleh saksi yang adil pada mendaul itu atau
karena bersumpah yang mendaul itu haknya yang didaul tetapi
diperoleh saksi dengan luurnya .

Pasal pada menyatakan adapun yang makanan sumpah pada daul
itu suatu dengan saksi [Him.1 04] luurnya diperoleh luurnya pad a
nyawa . Adapun yang menyelesaikan luurnya itu suatu karena padonya
jangan luurnya . Kedua. dengan tiada punya tangan keduanya atau
saksi. lnilah hukum yang betul oleh alam .

Pasal pada menyatakan , adapun sah saksi itu suatu asal hukum dan
adat suatu daripada sahabat yang meagihkan hukum tempat makruf.
Kedua , diperoleh limasifat. Ketiga , diperolehnya kata alur namanya,
itulah syara tn ya adil. KeempaC saudaranya pada sebab yang
menagihkan dan tetapi seorang adil , sehingga tiada diperoleh dan
adapun suatu pikirnya seorang manusia itu ialah yang patut dikerjakan
pada hukum kitab Allah Taala suatu sah . Kedua , sebab pada adat
sumpah serta usul jua yang patut dikerjakan pada adat sumpah
satia/h/ pelihat kedua pendengaran . Ketiga , tegenggam jua yang
patut dikerjakan dan pada hukum kitab Allah Taala oleh alam .
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Pasal pada menyatakan berkata Tuhan bagi manti suatu menanya
alahkah yang dikerjakan oleh manti segiro jawat kata itu. Ada pun
kami kerjakan itu salah satu dalam yang dua perkara jawat kata
asal. Kedua, usor sebab jikalau dikatanya usor atau sebab itulah
Tuhantuan manti dimana diam atau kudrat menterikah atau serta
hukumkah . Jikalau dikata diam kamu kudrat hukum hinggo jawat
kata itu dimana tempat tuan-tuan supaya kam1 s1ngga(h) dan jikaiau
dikata diam kami pada keduanya seperti ibarat nyatalah itu , ialah
anak kagak dua-dua seekor jangan dipanggangkan tagak kami
be(r)dua-dua itulah nan jangan dipanggangkan adanya . Seperti kitab
Allah shahha taj-zaini 1-amraini, artinya tiada sah me(ng)haruskan
dua pekerjaan adanya oleh alam . Jikalau katanya menteri segala
pekerjaBn itu serta kepala pada kami atau belumkah , maka jawat
kata ini. Adapun kata-kata kami serahkan pada segala menteri oleh
a lam adanya . [Him.1 05] Pasal pad a menyatakan utang kepada
menteri itu atas empat perkara . Pertama, menyampaikan daul. Kedu a,
menyampaikan jawat. Ketiga, bersauhkan tanda . Keempat, membawa
al-f'il perbuatan kami pada tentu kami serahkan kepadanya oleh
alam adanya .

Pasal pada menyatakan seperti sail Tuhan hazalarat anur dan syahud
yang amat nyata pada sekalian alam terlalu rata jika dipandang atau
asal kata suatu nyata dimanakan salah sekalian kata sebab pandang
atau asal tiada nyata inilah tiada benar segala kata oleh alam .
Demikianlah akan tafsir kata itu.

Pasal pada menyatakan adapun syarat melihat salah dan benar
hukum seorang kali pertama siasat dimana kehendakmu meninggalkan hukum kitab Allah . Adapun ia serta menghendaki hukumkah
jangan hendak meninggalkan hukumkah atau memberi sarat menghendaki hukumkah jangan diringan akan hukum kitab Allah . Adapun
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jika ia serta menghendaki hukum yang benar. maka nyatakan ia
kepadanya hukum yang telah lalu dikata itu dan jika belum benar
hukum itu dimanakah akan dicarikan hukum yang benar daripada
itu. ltulah hukum atau tiadakah hukum atau tiadakah hukum mau ia
baiklah dan jika enggan iada ini serta menghendaki yang benar oleh
alam. ltulah baiknya serta hendak meninggali dia daripada hukumlah
ia hanya dan tetapi jika tidak dijawat akan hukum yang benar oleh
alam. ltulah baiknya tingga l daripada ia kemudian itu dan jika mau
dicarikan hukum yang benar itu, maka suruh jawat akan pulang dan
hukum lebih daripada itu . Maka dilihat daul dan jawatnya keduanya.
•

Maka siasat kepada yang benar itu dan jikalau tiada dicarikan oleh
hakim yang lebih daripada itu dan jika baik katanya, katakan oleh
kita padonya hukum yang benar daripada itu dan jika belum baik
dimana patut haluran yang baik kali yang datang itu kehendaknya
hendak hukum sahlah oleh alam. [Him.1 06] Pasal pad a menyatakan
adapun makna banding hukum pertama tanyakann pada kali yang
datang kita kehendakkan hendak mahukum kita itu pada orang dan
jika hendak serta melihat salah benar itu dan jika barang apa oleh
alam , demikian tafsirnya .
Pasal pada menyatakan alimu kita kalam pada segala orang yang
berakal benar nan berhadinya nan berdalil nan berkisa, berjamang
nan berlapar, bermakna nan berasal, berusur nan bercupak, bergantang nan berturih tauladan nan bersasap, berjerami adanya oleh
a lam .
Pasal pada menyataka n babnya atas perkataan dunia supaya
mengetahui yang bernama dunia dan mularatnya itu dan jika tidak ia
akan mengetahui akan artinya dunia dan mularatnya itu kuranglah
terpasal dan terhal mereka itu selamanya. Maka seperti demikianlah
kata Syekh kita yang mulia itu , yaitu Syekh Abdullah Wa'fani Ali
Aljawi Rahmatullah Alaihi. Maka hendaklah diketahui dunia dan akhirat
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itu supaya betl.!l aka I di kita kepada Allah Taala Ia n-nabiyyu shallallahu
'alaihi .wasallam, "(ad)d unya jfatun qadraha thalbuhkilb-na , artinya
bermula dunia itu busuk, bermula menuntut di(a) anjing dan banteng
adanya. Adapun yang bernama dunia kepala takabur bersaru-saru
diri maka itulah kepala dunia namanya. Adapun mata dunia itu loba
dan tamak, dan telinga dunia itu lemah segala-gala dan hidung dunia
itu ingin dan nafsu, dunia itu mengupat-upat dan lidah dunia itu atau
kasar akan kata orang, dan tubuh dunia itu dengki. dan parut dunia
itu bimbang , dan hati dunia itu hiru-biru dan kurang akal dan hampa
/du/dunia itu aniayo dan rusi dunia itu cemburuan sama manusia

[Him.1 07] dan belakang dunia itu kabaktian , dan hadapan dunia itu
durhaka akan Allah, dan perhiasan dunia itu banyak harta yang
haram , dan adu dunia itu mamadakan dan rial dengan pembayar
atau pemberi Tuhan , jikalau sedikit sekalipun pada ya ng halal. Dan
senjata dunia itu menjelacela orang, hulubalang dunia itu hianat dan
dengki, dan kanan dunia itu gusar. dan kiri dunia itu mukil , dan kaki
dunia itu mukil juga, dan rumah dunia itu rial , artinya kasukaan dan
pagawai dunia itu. dan pagawai dunia itu fitnah , dan gandu dunia itu
dasyah , dan kasih dunia itu lalai , dan pelito dunia itu lupa akan Allah
Taala, dan pakaian dunia itu mengadu-adu dan melebih-lebihkan
sahabat dunia itu , segala yang haram-haram dan bapak dunia itu
bergila-gila. dan ibu dunia itu berbanyak-banyak suka, dan saudara
dunia itu jahil , dan suami dunia itu bohong , dan anak dunia itu
mabuk, dan cucuk dunia itu khilap, dan makanan dunia itu kalikir,
dan minuman dunia itu bulu iblis artinya kencing iblis, dan gambaran
dunia itu campur baur laki-laki dan perempuan tiada malu . Maka
itulah yang sebenar-benarnya dunia namanya pada perkataan
Tahsyana lakal adanya. Adapun sekalian manusia segala hamba
Allah Taala jikalau terpakai yang demikian itu , maka hidupnya cilako
jua salamanya, dan matinya bersaksi jua selamanya, dan tempat
neraka jahanam bid'ah selamanya oleh alam bi 1-sawab. Ia n-nabiyyu
shallallahu 'alaihi wasallam, "Wa amma n-nsu 'alsittatin mratabat,
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'lamufl \Va r-ru'y, syuj'un, waghaniyyun wamisknun vvasyaikhun",
artinya , Adapun manusia itu enam perkara martabatnya, salah satu
daripada yan g enam itu . S/ u/atu alam , kedua makruf, ketiga
hulubalang , keempat kaya, kelima miskin, dan keenam tua. Maka
inilah pengetahuan orang jadi menteri , dikeluarkan daripada kitab
Bitahkimati 1-at-b (?)dinamai akan dia ilmu istiadat dunia, dan
memadai daripada sekalian kitab, karena itu terlebih besar daripada
adat Nabi SAW. dengan adat yang terpakai adanya .
Pasal pada menyatakan ketahui olehmu hai Thalib pari menentukan
asal kata kepada adat dunia pada segala orang ya ng berakal. Adapun
asal kata ini dua perkara . S/u/atu mangalal , kadua ajabutar malaikat.
Sifat [Him.1 08] pun dua perkara . S/u/atu baik keadan dunia , dan
kedua jahat. Kemudian daripada itu segala kata yang tersebut itu ,
itulah jika segala orang yang johari dijadikan anam belas perkaranya .
Pertarna sidik, kedua midik. ketiga cerdik, keempat cando kiyo, kelima
arif. keenam budiman, ketujuh johari , kesalapan bijaksana . Dan
barang yang sedemikian itu s/u/atu bebal , kedua sabar, ketiga tawakal ,
keempat sukur, kelima sadat , keanam kurinah, ketujuh sama,
kesalapan bungku betul. Demikianlah diartikan akan mardahika kata
ini tiap-tiap segala kata yang demikian itu dikira-kirai oleh alam hai
sekalian orang yang berakal. Dan yaitu pertama sidik maluluskan
akalnya, kedua midik melihatnya dibaliknya yang dilihat itu. dan ketiga
cerd ik itu hendak menganaikan jua kerjanya , dan keempat cindo
kiyo itu enggan ia kanai dan menganai , kelima arif itu mendapat
bahagi yang gaib, keenam budiman itu pandai menaruhkan , ketujuh
bijaksana itu pandai ia melalukan tawakal daripada sekalian bagi
pekerjaan itu adanya. Adapun johari tahu pada halnya harga jenis
dan kurinah itu , lagi pun baik kabar dan cerita daripada berjalanjalan , seperti dilihat daripada bagi nagari itu, lagi pun sependapat
orang tua-tua yang telah terdahulu . Adapun saudagar itu pandai
mendapat labo. Dan jikalau di dalam yang gaib sekalipun pada barang
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sebaginya adat perkara jual beli adanya. Adapun bijaksana itu tadi
bapalintahkan suatu pekerjaan itu . Adapun syamar itu diam ia pada
cawang kata, yaitu tiada memutuskan ia baginya atau bagi adat
tiada ia mau mufakat pada orang banyak, lagi pun ia sependapat
dirinya ia pada adat adanya. Dan baik babal itu yaitu tiada mau ia
beraja mau pada adat mau pada sara' dan tiada mau mufakat pada
orang banyak, lagipun ia sependapat dirinya saja adanya . Adapun
sabar itu adakalanya benar daripada pekerjaan itupun. Adapun kata
bungku betul itu diam pada dua nagari orang, itulah daripada sidik.
Bermula kata sidik kata benar adanya . [Him.1 09] Pasal pad a
menyatakan bermula pohonnya akal itu sekaliannya empat perkara .
Bermula sebab empat perkara pohon akal itu karena empat pula
baginya, yaitu sari'at, tarekat, hakikat, makrifat adanya . Dan empat
pulang, lainnya daripada itu suatu bijak , kedua nakal, ketiga tawakal,
keempat berakal. Dan disimpankan ia akal yang amat bagi itu kepada
tiga bahagi, yaitu satu wajib , kedua jabi , ketiga mustajil. Bermula
yang tiga itu disimpankan ia kepada pucu ida itu yang lima , artinya
pendengaran, pelihatnya , pajauhannya, peripacinah , serta diperhubungkan pucu ida itu lima itu kepada dalil barhan , artinya kepada
kata Allah dan Rasulullah , dan kepada sekalian mahluk Allah Taala ,
kemudian mengambil ibarat telah mereka itu, dan apabila mengambil
ibarat mereka itu daripada sekalian perkara itu dan kekallah hidayah
Allah Taala , artinya cahaya dijadikan Allah Taala pada hati mereka
itu serta menauhidkan ia cahaya itu akan Tuhannya, dan berpegang
ia akan tali yang teguh, artinya kepada sifat Tuhan yang tujuh perkara ,
yaitu sifat ma ' nawiyyah adanya . Karena firman

Allah Taala

Wa 'tashim-bihablillhi jam'an, artinya, berpeganglah kamu dengan tali
yang teguh, tali ahi matsnwafurd, artinya, berdirilah kamu baik-baik
Allah saja padahalnya biaperi berdua dan seorang, seperti al-hadis
Nabi man 'ajaza 'an ..... artinya, barang siapa lemah ia daripada
mendapat segala yang didapatinya maka yaitu pendapat adanya.
Bermula kita ketahui sekalian yang tersebut itu maka dinamai orang
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akan dia akan amal al'akal dan ahli adat, dan ahli sara' pada
perkataan nahsyan al'akal jua adanya, demikian tafsirnya.
Pasal pada menyatakan barjujung akal itu yaitu sepuluh perkara
dihimpunkan, nan sepuluh perkara itu yaitu awal lawannya akhir,
kedua zahir lawannya batin , ketiga jahat lawannya baik, keempat
ada lawannya tiada, [Him.11 0] dan kelima ia lawannya entah karan
Allah Taala menjadikan ia akan segala makhluknya dua-dua ujah
yaitu 'aras kedua kurisi, dan satu aluh kedua kalam , dan satu syurga
kedua narako, dan satu langit kedua bumi , dan satu bulan kedua
matahari . dan satu laut kedua darat. dan satu siang kedua malam,
dan satu laki-laki kedua perempuan. dan lainya daripada sekalian
makhluk Allah Taala perkara dua-dua , dan dijadikan dengan wajib
takluk sifatnya yang enam perkara bilangannya, yaitu, aluh dan kalam,
dan kodrat dan iradat, dan sami' dan basir yaitu sifat makna namanya.
Dan barang siapa mengetahui sekalian yang berakal itulah tersebut.
Maka dinamai akan dia akan segala amal bicaro adat namanya,
pa ngkat sekalian akal jua adanya . Jikalau ditilik kepada asalnya
menjadi tiga perkara yaitu . Tuhan kita Allah Taala dan nabi kita
Muh amm ad, dan sekalian in san puluh karen a martabatnya tigo
hadisnya , wah adis artin ya makam tiga daulat al-kadim dan johar alkadim . Dan kemudian ditilik kepada yang satu yaitu sifat wahdaniyah
adanya oleh a lam .
Pasal pada menyatakan sekalian sengketa dakwa dan jawat dan
segala menteri. Adapun martabat menteri itu yaitu enam perkara.
Satu manggagah . kedua baparjudukan dakwa dan jawat, ketiga
baparsawahkan tando b1ti, keempat bapartampin emas dan perak,
kelima manalangkai saksi. keenam hukum adanya.
Pasal pada menyatakan adapun hutang hakim itu dua taifah, satu
mencoba saksi , kedua menjatuhkan hukum. Adapun dakwa yang
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manjahur yaitu jangan engkau kenai dan jangan engkau jawat dan
jangan banding sekali-sekali tidak melainkan dawal yang makruf itu
yaitu lengkap ia dalamnya. Adapun dakwa yang manjahur itu yaitu
tiada ia membawa akan asal kesudahannya adanya .
Pasal pada menyatakan bermula jawat itu empat perkara ujahnya.
satu diiyakan, kedua ditidakkan, [Him.111] ketiga dientahkan , keempat
disahkan . Dan lain daripada itu pulang , satu asal , kedua usul , ketiga
tando biti, keempat kenyataan adanya . .
Pasal pada menyatakan bermula bahagi daul itu yaitu empat perkara .
Pertama dicemo(oh)kan, kedua dicelakan . ketiga disapokan , keempat
didaulkan adanya .
Pasal pada menyatakan keputusan sengketa itu yaitu empat perkara .
Pertama , berhukum, kedua dalam lembago, ketiga karena takut,
keempat berhilir-hilir saja adanya.
Pasal pada menyatakan adapun sengketa itu yaitu empat perkara.
Pertama kata-kata ingat-ingat dikata itu karena banyak dalamnya .
Satu pulang lalu ingat-ingat, jalo-jalo menjago jangan lupa dikata
penggal barang sebagainya adanya oleh alam .
Pasal pada menyatakan nan me(ng)hilangkan akan akal itu , yai tu
tiga perkara . Pertama karena takut, kedua karena babal , ketiga karena
malu adanya.
Pasal pada menyatakan bermula balik akal itu yaitu budi. Adapun
akal dan tawakal bija bermula bija itu upama rimbang . Adapun tak
dapat tiada pada segala kita hamba Allah Taala , yaitu pertama adat,
kedua sara bermula. Lain daripada itu yaitu bid'ah yang sesungguhnya
jua adanya karena terkata di dalam kitab Raudlu datin (?)lain pasal
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basara wabasara, lain pasal bi'datin lau kna minn, pasal lisukk nihi
bithalqin (?), artinya bermula adat, jikalau ada ia tiada bercerai dengan
sara dan sara itu tiada bercerai dengan adat. Jikalau ada ia bercerai
manjadi adalah adat itu batin namanya karena sabda Nabi Adam
Waquwwatu 1-'dati bimuwfaqati 1-ulamwabaqiyyati kitbillhi Ta'alaartinya

[Him.112] kekuatan adat itu yaitu dengan mufakat sekalian ulama
yang terdahulu dan senantiaso berbetulan dengan kitab Allah Taala.
Adapun yang bernama itu yaitu nan berjadinya berdalil, nan berkias,
nan berjama', nan berlapar bermakna, nan berpasal berbab. Ada pun
yang bernama adat itu nan bercupak bergantang nan bertawangan
berlembago , nan bersasap berjaramai, nan barjanjang naik batanggo
turun nan berturih bertauladan nan berpandan pakuburan adanya.
Adapun cupa di air dan gantang itu sumur yang jernih, bersawah
jalan nan pasar, nan baturut nan pasar nan babaso jauhnya. Adapun
nan berjanjang naik batanggo turun dibahagi dua. Satu berjanjang
naik itu yaitu dimana diamnya ialah sigantar gunung itu, ekor kepala
namanya . Bermula nan ekor bicaro yaitu penghulu namanya, kepala
bicaro itu yaitu harta orang nan hilang turun itu yaitu tiga perkara
adanya. Satu raja luka kepala dan baling dabu disatir sahalai serta
seayam kambing atau ayam tiada kerbau adanya . Kedua sutan luka
kening sekalian muka seayam mati kerbau tiada pampas dan tiada
pisah sekali-sekali. ltulah hukum luka kening segala muka adanya.
Ketiga hulubalang luka bahu dan ketiak, yaitu bermain limbago
disanan baju sehelai serta seayam-ayam atau kambing tiada kerbau
adanya . Demikian lagi orang banyak luka hinggo pinggang kain
sahalai, kain selimut serta seayam adanya .
Pasal pada menyatakan bermula kata adat, yaitu dua perkara. Satu,
adat yang telah terbiaso . Kedua, adat yang malairkan, artinya
dimufakatkan dan dari manakan keluarnya adat yaitu daripada nabi
apa sebab daripada nabi ka nabi itu sidik tablig amanat adanya. Dan
lembago itu darimanakah kelua(r)nya, yaitu daripada Allah aala karena
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Allah Taala itu 'azhm kebesarannya, lembago Adam adanya dan
patut darimanakah keluarnya, yaitu daripada Jibrail, apa sebab
daripada Jibrail [Him.113] karena sebab pantas kepada Allah Taala
apa romannya hamba perbuat ya Rabbi. Kemudian berkata Tuhan
kita Azza wa Jalla pikir kenalah di engkau hai Jibrail dan tatkala
itulah berbiaso tuangan dan lembago, artinya tatkala itu disebutkan
di dalam kitab Daqiq 1-imnberkata Allah Taala alastu birabbikum ?
q-bal; intahRabbin , wallhu a'lam bi sh-shawb (?). Adapun pertama
kata serta asal , kedua kata serta usor, ketiga kata itu patut dengan
hukum dan permuliaan kata itulah kesudahan kata hukum . Kedua
permuliaan hukum kesudahan kata namanya . Adapun permuliaan
kata itu asal yang pertama persilangan itulah kesudahan hukum.
Adapun permuliaan hukum itu persilangan dengan siasat daripada
pohon kata suatu menyalah alimu. Jika manis jangan dihabiskan,
jika pahit jangan dibuangkan karena ini terlalu nyato seperti hadis
Melayu, karang-karang batang limpato, buahnya ambil ke rakit, jangan
haru dalam manis-manis , serta jo penyakit. Dan sebagai lagi , pulang
dari mas batang limpahung diletak dalam raginya, jangan cemas
dipahit mawang obat penyakit. Demikian ibarat ini terlalu nyato, ingatingatlah dikata ini karena banyak dalamnya oleh alam adanya .
Pasal pada menyatakan adapun menteri itu ampat perkara . Pertama
berbinaso sengketa , kedua menyudahkan sengketa, ketiga
malambatkan sengketa , keempat beroleh sengketa . Adapun alamat
orang jadi menteri akan menyudahkan sengketa.

Adapun yang

pertama diam pada alimu sidik. Kedua , kuat ia berusaho. Ketiga,
diam pada adat menteri. Keempat. meninggalkan labo dan tama 'ah
walau kna katsran min 1-jarri. Bermula karena sabda nabi SAW. alwaz CEru 1-'dilu mughaffiru dzun-bahu walau kna katsran. Bermula
menteri yang adil diampunkan Allah Taala akan dosanya, dan jikalau
ada banyak dari air laut sekalipun daerah. Adapun menteri yang
melambatkan sepahan suatu diam pada menyalah alimu kata samar
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[Him.114] mengambil janjinya kepadanya dirinya . Kedua loba akan
segala ini usahonya, ketiga lembut hatinya. Adapun menteri beroleh
sepahan mengambil janjinya kepada dirinya. Kedua, loba akan segala
bagi , ketiga duto ia. Adapun menteri alamat sepahan binaso suatu
meninggal hukum dan adat. Kedua , keluar ia daripada adat sepahan
itu. ketiga berbesar-besar kata di dunia ini. Ada pun alimu kata itu
tiga perkara . Pertama, alimu kata samar, kedua alimu kata sidik,
ketiga alimu kata bungko batua kurniah yang mahalalkan kepada
yang benar. Adapun kata benar itu yaitu berpatutan kata dan tertib
segala kata . Adapun kata salah itu seperti menanyalah alimu kata
baik kata diperbaiki , binaso kata dibinasokan, kata Allah kata
disyahkan . harus kata diharuskan . sia-sia kata kekerasan adanya.
Adapun kata perintah itu seperti yang tersebut di dalam kitab fikih
lakunya perintah tuaka ' barani sidik al-madai , artinya, luarnya itu
perintah jatuh dengan dia membenarkan simandawa jua adanya.
Adapun mansyalah alimu kata itu jika dibubut panjang, jika direntang
luas, carik adanya. lngat- akan kata itu karena banyak dalamnya
seperti kata nabi SAW. Al-lmm 1-'dilu khairun min matharin ghazrin ,
artinya , imam yang adil itu terlebih baik daripada hujan yang amat
lebat. Wal-immu zh-zhlimu asyarru min 1-fitnati tudwe, artinya , imam
yang aniayo itu terlebih jahat daripada fitnah senantiaso. Qola nabi
SAW. Al-zim- s-sabli 1-hud (wa)tarak- 1-qauma ... ljunha 'alaikum nnsu min 1-madhi wa zh-zhulmi , waltakhsyghairallhi wallhu akbar (?),
artinya , Tetaplah kamu akan jalan partunjuk dan tinggalkan oleh kamu
akan orang ban yak tiada mengapa atas kamu , dan bermula sekalian
manusia daripada puji dan cela , dan jangan engkau takut akan lain
All ah, bermula Allah jua yang amat besar adanya .
Pasal pada menyatakan lagi membawa itu adalah dinamai akan dia
segala pakih dan kali dan segala mantri, dan segala yang berakal ,
lagipun peri dikeluarkan daripada kitab yang bernama Makyut almukha' namanya . Ketahui olehmu hai Thalib di dalam pekerjaan
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kamu salah rupa, salah tagak, salah calik, salah diam. dan adalah
disanan berdiri pada katarah yang membawa sapa dan dakwa, dan
jika ada membawa cim itu yaitu bahu, dan surih, dan jajak adanya .
Bermula laku membawa [Him.115] sapa, salah tagak, salah duduk,
salah rupa, salah tampan, salah pada adat, salah pada sara' adanya .

Pasal pada menyatakan bermula cim itu yaitu salapik, sakatiduran,
sabantal , sakalang hulu , lagi sakajang, satu perahu . ltulah pekerjaan
cimo itu . Suatu membawa dakwa itu salabo, sarugi ialah sautang
sapiutang . Bermula demikian itu yaitu haruslah didakwakan itu
dijawatkan, karena sabda nabi SAW. ad-da'wa 1-majh-ru ta'rifu ,
artinya; Da'wa yang manjahur itu jangan engkau kenai adanya . ill
(ar)ba'ata asy,a, syahdun wabaynatun ...... ?., artinya; Melainkan ampat
perkara . Pertama membawa saksi, kedua membawa tanda biti , ketiga
membawa ekor, keempat membawa keterangan , haruslah dakwa itu
akan dijawat dan demikian lagi pulang kepada sapu dan cimo dan
lainnya daripada sekalian perkara itu. Dan jikalau tiada membawa
yang em pat ini maka tiadalah harus akan dia jawat adanya, melainkan
bidaah adanya .

Pasal pada menyatakan hai thalib ketahui olehmu daripada bina so
sidik dengan midik, dan cerdik, dan candokio, dan pada arif , dan
bijaksana , dan johari pada hanya sebab tumbuhnya pada kita akan
kehinaan . Bermula sebab tumbuh kecelaan pada segala kita manusia
rakyat atau cucu Adam , sebab dihukum sidik dengan sidik. Adapun
yakni sidik itu sekalian, dan yakni midik itu zahirnya . Bermula sebab
datang kehinaan itu sebab dihukum arif dengan bijaksana . Adapun
yakni arif batin dan bijaksana zahirnya . Bermula sebab tumbuh
pancarian sebab dihukum cerdik dengan candokio . Adapun yakni
cerdik itu batinnya dan yakni candokio zahirnya . Bermula yang enam
perkara itu adalah akan dinamai sebenarnya laki-laki ijitahat yang
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sampurno jua adanya, tetapi sidik dengan midik itu jangan bercarai.
Bermula arif itu dengan bijaksana itu jangan lebih bercarai, apabila
cerdik dengan Candokioa jangan bercarai yaitu jika bercarai adalah
jadi kehinaan padanya, ingat-ingat kamu akan itu hai Thalib pada
yang [Him.116] demikian itu pintu pengajar pitua anak laki-laki, dan
barang kemana kamu hendakkan yaitu jika terlebih baik pada kamu
seka liannya itu. Bermula barang siapa memegang pad a yang
demikian itu adalah orang itu adil namanya . Adapun syarat adil itu
ihsan lagi terpasal mau pada sara, mau pada adat, yaitu pertama
pengasih , kedua penyayang, ketiga penyantun, keempat berakal,
kel ima perhimpun, keenam memegang yang benar pada gurunya,
mau pada sara , mau pada adat Ia Nabi SAW. Wasulthn 1-dilu khairun
min matharin ghazrin (?) , artinya sutan yang adil itu terlebih baik
daripada hujan yang amat Iabat adanya . Adapun demikian lagi kali
yang adil yang adil yang mahukumkan ia hukum yang adil adanya.
Nabi pun kasih akan dia oleh alam .

Pasal pada menyatakan kelapa tiga buah , setandan sebua h jatuh ke
bumi , sebuah terbang ke langit , sebuah terlenggang-lenggang,
ditamponya sebuah kata adat, sebuah kata sara, sebuah kata sah,
demikianlah tafsirnya .

Pasal pada menyatakan nafi jinis itu artinya bandingan boleh ditilik
artinya nafi sanam tarang-tarang kalam adanya.
Pasal pada menyatakan bermula hukum itu atas ampat perkara .
Pertama hukum adat, kedua hukum sara , ketiga hukum hajar n-nthiq

(?) , keempat hukum Allah Taala pada nan selapan. Adapun hukum
Allah Taala ialah nan berhadis , berdalil , nan berkias , berjamak.
Adapun hukum hajar n-nthiq (?) dimana diamnya hukum Allah Taala ,
artinya sumpah pada hukum hajar n-nthiq (?) . Dimana diamnya pada
nan dua belas tempatnya jatuh hukum pun nan bersalahan ia
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kaseorang tidak kata nan seorang jatuh limbago pun nan selisih
berutang sepuluh real , kata nan seorang tidak hamba berutang
sepuluh real melainkan lima real. Hamba berutang atas emas karena
tidak mengandung saksi jatuh hukum. Kemudian mendirikan saksi,
maka kata tidak dibuat kata dua mencelakakan apa sebab. Maka
kata mencelaka karena bukan utang nan dinafikannya melainkan
puluh nan dinafikan dan yaitu simandaul [Him.117] itu kata tk.idK
kata mati apa sebab. Maka kata mati karena berdiri nan dua kata
entah dibicarokan . Apa sebab dibicarokan iko dapat keterangan nakli
jawatnya, iko tidak dapat keterangan nafi jawatnya. Berkata hadis
Melayu, bagombak bagalang kaki na bajurung nan bebaris oleh alam .
Pasal pada menyatakan adapun budiman saksi itu yai tu tiga perkara .
Pertama saksi jarum tumah , kedua nama saksi papas, keiga nama
saksi jarum berakhir adanya . Barangkali diam kita pada demikian itu
batal jua adanya . Barangkali diam kita pada nan tiga itu niscaya
tiada sah semuanya sekalian saksi itu . Maka kisakan olehmu ke
bawahnya sekaliannya itula n-Nabiyyu SAW., "Lbudda 'ala 1-mu'minna
arba'ata asyy,a ... drun w si'un watsaubun jamlun wasirjun munrun",
artinya , tak dapat tiadalah atas sekalian mukmin ampat perkara .
Pertama, kendi yang maha tinggi, kedua nagari yang maha luas,
ketiga pakaian yang maha elok, keempat pelita yang amat terang
adanya.
Pasal pada menyatakan dan jika belum tahu pada kata yang empat
itu belum lagi sempurno pendapat mareka itu sekaliannya itu adanya.
Pasal pada menyatakan bermula orang main kerja pada adat dan
sara dapat seperti upama orang berlayar. Lengkaplah ia daripada

-

kemudiannya serta tali sauhnya dan serta daun layarnya serta anak
dayungnya. Maka lengkap dengan kayu air dan serta bersebakal.
Maka layar kenalah perahu itu oleh ialah barang kemana engkau
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pergi pun ia sampai dan barang apa engkau maksud pun dapat,
insya Allah Taala dapat. Seperti demikianlah orang bermain kerja
mau nan sara, mau pada adat adanya.
Pasal pada menyatakan bermula yang tiada patut pada adat dan
pada sara itu, yaitu lima perkara . Pertama fitnah, kedua hujah, ketiga
bidah, keempat uncak-uncak , kelima ancak-ancak. Demikianlah
tafsirnya pada sara dan adat.
Pasal pada menyatakan orang menjadi menteri itu, yaitu ampat
perkara . Pertama, menteri maut, keduamenteri sekampung, ketiga
menteri menzahir, keempat menteri berjalan berbagi-bagi daripada
nama segala menteri itu. Sebagai pula suatu menteri baling-baling .
Kedua menteri pahat, ketiga menteri sirawat, keempat menteri penjahit
adanya .[Him.118] Ada pun a sa l permulaian yang pertama dan usur.
Memegang permulaian yang pertama. saksi siasat. Adapun saksi itu
yang melihat, yang dipegang hendaknya . Adapun siasat ialah akan
mencari sekalian yang tersembunyi,artinya men cari limbago dengan
upama menjernihkan limbago dengan rapat dan bicaro hukum dengan
dilalat menjatuhkan hukum dengan serta daripada guru. Maka itulah
yang dinamai perbuatan hukum dan itulah yang dikata sepatah kata
selengkap semuanya, samanya, sama tua dikandungnya bumi juo
langit didalamnya kata-kata caro Melayu bak kata hadis Melayu,
anak itik anak ayam. tidaklah tahu dibadungnya, kitik-kitik segadang
bijo bayam, bumi juo lang it dikandungnya . Dan jikalau huruf hijait
adalah ia huruf lama, artinya seperti memulai berkata-kata dengan
huruf lama pada barang apa dikata oleh sekalian manusia, oleh
alam adanya .
Pasal pada menyatakan adapun syarat orang menjadi kepala kota
itu yaitu atas tiga perkara . Pertama , didapatnya asal kata kesudahan
kata . Adapun asal kata itu yaitu kesudahan kata-kata lagi permulaian
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kata-kata. Kedua, dapatnya dengan siasat, ke mudian maka
dipersauhkan tanda bitinya . Ketiga , didapat hukum dengan siasat
berdapat-dapat hukum dengan hukuman .
Bermula dibalik hukum itu yaitu tiga pula perkaronya . Pertama tingkat
namanya , kedua telangkai namanya , ketiga mosih serta banding .
ltulah nan dapat tiada pada orang jadi kepala kota itu.
Bermula kecelakaannya jadi kepala kota itu atas enam perkaro .
Pertama mengambil sengketa, kedua meninggalkan hakim, ketiga
jauh daripada penghulu, keempat lalai ia daripada permulaian dan
kesudahan, kelima malu dan sopan, keenam kurang tandu dan emas
adanya.
Pasal pada menyatakan adapun orang menjadi menteri itu atas empat
perkara ojahnya suatu berbiasokan sengketa . Kedua membaiki
sengketa. ketiga melambatkan sengketa, keempat beroleh sengketa
adanya . (Him.119] Pasal pada menyatakan adapun menteri yang
menyudahkan sepahan itu ampat perkara . Pertama diam pada alam
atau alimu kata sidik . Kedu a, kuat usa ho. Ketiga , diam ia pada adat
kata meninggalkan lubuk dan tama 'ah oleh alam .
Pasal pada menyatakan alimu laki-laki dan undang-undang yang
dualapan adat pusaka nenek kita yang berempat bersaudara , yaitu
nenek Katumenggungan dan Nenek kita Singar Merapi dan Nenek
Sari Maharaja dan Nenek kita Perpatih Sabatang . Adapun alimu
anak laki-laki itu tidur siang berjago malam dan lagi pula jangan
kurang daripada senantiaso senjato yang amat tajam hendaknya
dan lagi pula jika menimbang sama berat, jika memegang tagu-tagu ,
jika berkata peliharakan lidah karena lidah harimau manusia atas
lidah itulah dirinya besar budiman itu atas tubuhnya . Syahdan jika
memandang paliharakan mata. karena mata itu seteru pula, karen a
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itulah sekalian manusia binaso atas pelihatnya, jika berjalan
peliharakan kaki , karena kaki itu musuh pula karena kaki itu yang
membawa kesana dan sini berjalan-jalan seperti kata tahsyan alakal ; baik peliharakan atas kelakuan yang majelis lagi baik selamanya
supaya selamat atas pekerjaan adanya.
Pasal pada menyatakan quli 1-haqqu walau kna murrandan jikalau
pahit sekalipun kata silubuk anak budak yang penggangam kampil
sirih mana Tuhan kecil dan Tuhan Gadang , bahwa sesunguhnya
hamba bertanya seorang jika diagih hutang jika dibayar salang , jika
dipulangkan nan diberikan aku dapat saja akan habis malah harta
anak cucu tuanku , dan kemudian daripada itu pula jika dicancang
kayu akan dipampas malah kasudahannya, jika dibunuh binatang
yang lihat akan diri balas kesudahannya beranak banyak orang
pasaorangan anaknya akan diagih pula kasudahannya dan meminta
kapur sirih, pinang diberikan kampil dan kapuran sadapat saja malah
kasudahannya . Kemudian berkata nenek Parpatih [Him.120]
Sabatang, "orang cerdik silubuk ditunjukkan Allah Taala hatinya
sasu ngguh halur saorang nan diagih halur cancang nan dipampas
halus hutang nan dibayar halur salang nan dikumbalikan halur nan
diberikan dapat saja ." Kemudian berkata pula silubuk tadi , "mana
Tuhan kecil dan mana Tuhan gadang, mana nan dikata galanggang
maling , mana galanggang curi , dan sebagai lagi mana kasabitan
sumbang salah, mana kasabitan upas racun , mana kasabitan duga
dugi ." Maka menjawab nenek Parpatih Sabatang serta Sari Maharaja,
"Adapun kasibatan maling itu yaitu tatajun . tatakut, tatando, tabiti,
dapat di dalam larinya, dan barang suatu pakaiannya yang elok
anak kani senjata tubuhnya dapat keduanya laki-laki dan perempuan,
artinya itu yang pakaiannya yang amat mulia pada orang banyak
perempuan di kampungnya pun tahu hendaknya daripada rambut
dikambang pula dan laki-laki , tetapi dibunuh dan dikiaskan olehmu
ke bawahnya tiap-tiap daripada itu kasakitan itu yaitu ampat jo saksi.
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itulah dinamai undang-undang yang dualapan pad a namanya .
Bermula nagari samud itu yaitu antaro sasap jan biluk , antaro gunung
paninajawan. Dan nagari curi yaitu siang hari, dan nagari salah itu
yaitu pada sumbang dalam kampung yang lapang . Dan undangundang upas itu yaitu pucat warno tubuhnya atau tagalabur darahnya ,
dan undang-undang duga dugi itu yaitu tatayar orang di kampung,
di halaman berbunyi larangan raja , lain daripada itu nan batawi jan
diambil nan barabat jan ditabang. Maka berkata nenek Katumenggungan, "Adapun bicaro sumbang salah, maling, curi itu yaitu tibo
di dahan-dahan runtuh , tibo di batang-batang rabah , tibo di urat, di
kali, dan diagih . Lagi pula pihak kepada bicaro sumbang salah serta
sakah, dan bicaro upas racun kabawahnya pula sekaliannya ." Maka
kata nenek Katumengungan , "tibo di daun-daun gugur, tibo di batangbatang rebah, tibo di urat-urat mati." Maka berkata nenek Parpatih
Saba tang serta Sari Maharaja , "Seperti ia [Him.121] makan pad a
gurun dan hilalang nan di dalam kamurutus saja pada gurun itu,
yaitu manjanut antah saja. Maka berkata sangar marapi dikiro-kiro
dan bicarokan pada ijtihat yang sampurno pada jangan dilebihi yang
hakikat pada kira-kira yang sejahteranya jua adanya .
Pasal pada menyatakan bermula segala kata orang berempat itu
yaitu bersahalan pada sari'atnya bersamaan pada hakikatnya adanya.
Maka berkata si lubuk tadi , "Mana Tuh an kacil dan Tuhan gadang ,
hamba benar pada kata tiada dibenar padanya." Maka berkata nenek
Parpatih Sabatang, "Benarlah katanya, adapun pihak maling itu tando
tabiti , tatajan. tatakat. tadapat dalam larinya dan barang sebagainya ."
Bermula sumbang yaitu tercancang , taragas. tarabut , tarampas kan ai
cancang tubuhnya selaku itu . Bermula seperti perempuan itu yaitu
taragas rambutnya . Adapun upas itu sekira-kira boleh hendaknya .
Maka disuruh makan pada binatang yang jinak, itulah upas nan
berbisa namanya . Bermula racun itu upama saumpa ma yang
demikian itu jua . Bermula salah itu yaitu tando tabiti, tarabut, tarampas.
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Adapun kasabitan umbu umbi itu yaitu tatambang, tacik, tajinjing,
takadi. Adapun kasabitan duga dugi itu pababar orang di kampung
di dalam kota berbunyi larangan raja ada kasabitan itu yaitu tatando,
tabiti , tatajan , tatakat, talalah , takajar, dan jikalau bersua seperti
yang demikian itu yaitu mana saudaranya ialah air nan tenang, padang
nan luas, rimba nan dalam, rantau nan jauh , lai beremas, hidup tidak
beremas mati baru di rimba disusukan anak dikandung dilepaskan
dan dihuraikan . Demikian tafsirnya . Pasal pada menyatakan , maka
berkata Sari Maharaja, "Adapun orang dalam nagari ampat pangkatnya . Pertama , pintu kota, kedua kepala kota , ketiga pertengahan
kota , keempat ekor kota .
Bermula hati pun empat perkara . Pertama hati , kedua rasa, ketiga
parisa, keempat cinta, dan jika [Him.122] seorang-orang mati baramo
dalam nagari dan gaib matinya itu yaitu mau pada panataruan , mau
pada matinya dalam nagari adalah ia orang arif mendapat dia, itulah
yang dinamai anak biaperi adanya , adalah ia bersusun bagi hatinya
rasa dan parisa , cinta , keempatnya artinya barsusun ia bagi sari'at,
tarikat, hakikat, dan makrifat keempatnya. Adapun yang empat itulah
tempat kediaman anak biaperi disanalah ditiliknya dengan tiga jenis.
Satu didapatnya orang muda-muda , kedua didapatnya kanak-kanak
dalam nagari, ketiga didapatnya dengan siasat pada setia hatinya
serta dengan sumpahnya, artinya heninglah agak sekutiko hendaknya ,
maka yaitu dapat adanya .
Pasal pada menyatakan bermula kata balik dalamnya mau pada
salah, mau pada sumbang, mau pada maling, mau pada curi, mau
tJada umbo umbi, mau pada gaib, dan tiada pada duga dugi, mau
pada upas racun . Maka berkata Sari Maharaja. "Berpatutan, berbiaran,
bersalahan , berhukum baginya , adakalanya bersalahan, berhukum ,
berpatutan, berbiaran." Maka jawab nenek Katumenggungan , "Tiada
tulang cari tibo di batu , batu pecah tibo di daging, daging hancur
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tibo di darah, darah kering tibo di tanah, tanah lambang tibo di kayu,
ka.yu runtuh ." Maka jawab nenek Parpatih Sabalang, "Yai tu
peliharakan duga dugi dan kira-kirai akan dia ." Maka berkata Singar
Marapi , "Sebenarnya kata itu supaya binaso segala yang kurang,
adapun kita segala hamba Allah Taala berlebih . berkurang, bertingi,
berendah ." Maka berkata nenek Sari Maharaja , "Jika pada nan dalam
dapatlah menyelan1 dan pad a nan yadany itu lekdike:H 1 baji rltt:idir '"d"
semuanya itu dengan mufakat jua bersama-sama , yakni itulah
pendapat seorang-seorang, satu lagi pula cancang nan membunuh
memberi balas halur piutang nan diterima halur hutang nan diberi
halur sala ng nan dikumbalikan halur nan patut diberikan dapat saja
malah ." Maka berkata nenek Sari Maharaja, "Salah cancang maka
mamapas salah bunuh maka memberi balas asah hutang , maka
diberi asah piutang, maka diterima asa h salang, maka dikumbalikan
jua patut diberikan dapat saja ." Maka berkata Singar Marapi, "Nan
membunuh [Him.123] jua memberi balas membunuh , jika memberi
balas cancang , jika dipampas seorang , jika diagih salang, jika
dikumbalikan nan diberikan kau dapat saja , kau salalah binaso orang
dalam nagari itu yai tu bersalahan pada katanya seorang-seorang ,
tetapi rnaksudnya bersamaan jua adanya ." Maka berkata Sari
Maharaja , "Mana sekalian tuan-tuan disukokan akan kata itu yaitu
pun diperbuatlah satiah di padang Sikuban , dibunuh kerbau dua
ekor dikabat dengan ekor kambing dagingnya nan dimakan darahnya
nan dipasirakan tulangnya nan ditanamkan doa nan dibaca tatkala
pada masa kutika itu . Maka diperbuatlah karangan nan tiada berlaku
dengan sara' adat dan berpakai dengan kiwainya . Maka diberikanlah
disanan berempat, maka dibahagi suku empat sehinggo Pariangan
Padang Panjang lalu kepada Rantau Satang Bangkus sehidaran
gunung berapi tiap-tiap nan dahulu yakni manakah satih nan diperbuat
nan mahupas nan maracun nan menyumbang nan manyalah nan
manduga nan mandugi satu, lagi pula masa pun sakah maling curi,
umbu umbi, kicang kicuh dan lainnya daripada itu sekaliannya
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pekerjaan dunia. Maka itulah nan diperbuat nan dipersatihkan nenek
kita yang berempat bersaudara, itulah jua oleh alam . Demikianlah
akan tafsir dengan kiwainya adanya.
Pasal pada menyatakan adapun kemudian daripada itu inilah suatu
ibarat namanya waris nan kita tulung, pusaka nan kita pakai , kaul
nan kita isi, perbuatan zikir cupa nan tertagak, taraju nan tertelentang
artinya; pakaian tiap-tiap suku empat, lima , enam sumur nan jernih
bersawah, jalan nan pasar berturut nan pasar biaso salah nan
ditimbang perbuatan paili, artinya; nyawa di badan jangan bercerai,
leher jan putus dimakan padang ialah ke bukit jangan mendaki , keluar
jangan menurun tarbuang . Maka dikulat nan anggan nan dibawa
nan amuh jangan dibawa ingat-ingat nan di atas nan di bawah kau
tarabut anggu anggan giling amuh hidup, kini tibo kemari patut di
luar hukum jatuh dimufakati pula apa segala [Him.124] dibenarkan
musih dimufakati dijanang pula, siapa hukum , siapa musih tiada patut
main keduanya dengan mufakati karena mirah kedua itu . Siapa
hukum, siapa musih saksi didirikan dua perkara . Suatu siasat, itulah
saksi disiasat, itulah saksi disiasat, itulah mencari sega la yang
tersembunyi saksi yang ditanyai , itulah membenarkan segala yang
tersebut itulah halur patut kemana mkana siasat ke atas makan
siasat ke bawah, sekali-sekali tidak kabaruh makan siasat apa hukum
nan jatuh hukum adat yang kiwai baju sudah dari balai tibo di rumah
menyarungkan seperti sumbang salah, alah tercancang, alah taragih .
Jikalau berpakatan utan tanah ada atas tajun batu kalang batang
apa romannya putih dihalur berpatut salimalah tarang kata seorang
hamba nan punya kata, seorang hamba nan punya apa romannya
~a, ·,aiT,

nan tiada dimasuki bahalur dipatut berapa romannya dan

boleh dari sianu dan jualnya kepada sianu. sekali-sekali tiada boleh
masuk kepda nan dualapan. Apa sebab maka tiada boleh masuk,
karena tiada diselesai atas apakah sebab datang di halur, dipatut
sebab datang tawakas mamanya atau saudaranya kemana makan
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siasat kabaruh makan siasat sekali-sekali tiada ke atas, karena apa
tid~k

ke atas karena si jahat apa hukumnnya nan jatuh sanan hukum

hajar al-nathak, artinya; dimana biang dimana tabu , dimana gantan g
ditnana putus .
Pasal pada menyatakan adapun syarat gadai bersyarat, apa syarat
gadai , badamai barusyu . Dan itulah syaratnya gadai, wasi mandamaidamai itu ada orang kamamanya tentu dua orang bertabus bertagu
kayu bacago baris, itulah pusakonya tabus. Demikianlah akan tafsirnya
oleh alam adanya .
Pasal pada menyatakan seperti ibarat kata-kata caro malayu mana
kata caro malayu seperti ibarat raja Fira'un terlalu sagiro di benua
Ruhum , babl terlalu gagah jangan lubu tamaah . lnilah kata ibarat
baganto bagalang kaki diam di bukit aming biru ia galanggang sangat
ramai , itulah nan baik kita tiru . Ko lubu kabaratan lupa katinggalan
lalu kemalingan haru akan labu pohonlah hilang kurang periksa badan
La illaha (ilallah) adanya . [Him.125] Pasal pada menyatakan suatu
parakat bertapatan dakwa dan jawat tidak boleh lalu hukum
bersalahan. Dakwa dan jawat tidak boleh lalu hukum , banyaklah
penghulu bersalahan mutikatnya dakwa dan jawat hukum jatuh
sengketa sudah dakwa si Maharaja Lila jawat bersekehendak hati
dakwa serta usul jawat serta mukil , artinya; dakwa serta hukum jawat
serta menteri hukum .
Pasal pada menyatakan artinya dakwa cimo kira-kira bandingan
disegala hakim adanya oleh alam .
Pasal pada menyatakan bermula daripada alimu cinta . Adapun orang
yang memakai alimu cinta itu jika bergerak di dalam hati mereka itu
mencai dapat padonyo, yakni adapun cinta itu Tuhan nan punya,
dan jika dikata malaikat pun ia dapat. dan jika dikata Rasul Tuhan
pun ia dapat, dan jangan lagi syak pada kata itu yaitu taufiq billhi
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wallhu a'lam ....? . . Bermula a sal jago cinta itu yaitu dua perkara.
Satu tumbuh seperti bijo . Kedua menjalar seperti akar. Bermula
adapun asal lupa itu yaitu atas empat perkara . Satu akal, kedua
berakal , ketiga berkira-kira akan kata-kata , keempat baparjudukan
kata-kata akal kira-kira barangkali tumbuhlah nan segala itu pada
hatinya yakni adalah seperti lupa pada yang demikian itulah lupa
dan yaitu lenyap asal lupa kita sekalian manusia . Adapun dibalik itu
melainkan anak biaperi nan punya paham adanya .
Pasal pada menyatakan akan matam kata lagi kepada adat dunia .
Demikianlah kepada dakwa dan jawat padahalnya adalah berjalan
aka I disanan adalah a mat aka I disanan , artinya ; tetaplah aka I disanan
demikian lagi suatu kata berkata dipikirkan . Kedua kata entah kata .
Ketiga tidak kata berantaro. Keempat kata ko berulang . Kelima kata
takut kata terlalu . Keenam kata riang , kata terlampau . Ketujuh kata
bangis kata binaso . Kasalapan kata umun kata bertilik. Kesembilan
kata sabahat kata membunuh . Adapun kata dua keputusan itupun
dua pula. Adapun segala kata itu berpohon , berurat, dan berbatang,
dan nan hidup dan matinya. Adapun maknanya itulah akan dinamai

[Him.126] bijo itu diamlah kita pada yang sebenar-benarnya alif jika
dibuat mati. jika diinjak layur. Adapun nan bernama batang dan ranting
itulah barangkali diam kita pada batang kita berakal dan berlimbago.
Ba rangkali diam kita pada tubuh kita tahulah kita alah dan manang,
pada sah dan batal. Maka seperti demikianlah kita diam pada matam
kata mau pada daul , mau pada jawat. Maka barang khairun min
matharin wbilin , artinya imam yang adil itu terlabih baik daripada
hujan yang amat Iabat. Seperti sabda Nabi SAW. immun zhalmun
asyarru min min 1-fitnati tudwi , artinya iman aniayo itu terlabih jahat
daripada fitnah sepanjang hari. Seperti kata tahsn 1-'aqli al-zim-min
sabli 1-hudjika . utruk- lqauma . ljunha walinsharif-, li anna n-nsa,
almadhu wa dz-dzammu wal takhsyghairall hi akbar,artinya tetaplah
kam u daripada jalan yang betul dan tinggalkan oleh kamu akan
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orang banyak tiada mengapa dan jangan engkau berpaling-paling
kaf'!lu karena bahwa sungguhnya manusia daripada puji dan cela
dan jangan engkau takut lain daripada Allah Taala jua yang amat
besar perintahnya adanya oleh alam.
Adapun pertama kata asal, kedua serta usul, ketiga kata . ltulah patut
dengan hukum seperti permulaian kata kesudahan huku111 dan
permulaian hukum kesudahan kata, yakni jangan engkau berpalingpaling daripada pohon segala kata seperti masya Allah alimu kata
oleh alam .
Pasal pada menyatakan di dalam alam Minangkerbau Minangkabau)
Pasisir Tanah Sa rat ini Tuanku Daulat berulanda yang memerintahkan
di dalam Pasisir Tanah Sarat ini akan pakaian undang-undang polisi
dengan mufakat serta seketaris yang nagarinya itu masa datang
pemegangan adanya .
Pasal pada menyatakan seperti kata caro Melayu , Sungai Tarba jo
Soroaso, ke taluk jalan orang ke natah, tuanku daulat berulando,
alah takluk Luhak Tanah Datar. Ke taluk jalan orang ke natah , Li ma
Kaum Dua Selas Kota , alah takluk Luhak Tanah Datar, lima tahun
ulando siko. Lima Kaum Dua Selas Kota, rambatan jo Padang

[Him.127] magat, lima tahun Ulando Siko, kerapatan nan belum dapat.
Rambatan jo Padang Magat, simawang jo Sukit Kandung , kerapatan
nan belum dapat, simawang tempat berlindung . Simawang jo Sukit
Kandung , batipu Maka batajan , simawang tempat berlindung , Satipu
naik kerajaan . Artinya Tuanku Regen Satipuh-tipuh makanya taja r
menyalah padi orang dari ayer kampilnya mengarang buah Allah
nagari silat ayer. Maharaja Lilo memasang tuah nak berperang dengan
Ulando. Kampilnya mengarang buah batang gitan ampin batang.
Maharaja Lilo memasang tuah dengan Datuk Sutan orang Satang
Himang pipi pari di atas himang Datuk Sutan orang Satang Himping
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Dua Belas lampis pari melahilantang dengan alat pakaian perang
rap at nan Tiga Bel as Kota. Sedang di dalam Luhak Kubung pad a
masa kutika itulah bertuah Regen Batipuh . Demikianlah tafsirnya
oleh alam.
Pasal pada menyatakan pada masa nagari memakai rodi bahasa
orang putih yang memegang luhak ini dengan rapat raja-raja semuanya. Di bawah hedaran mandiranya mengasitahukan perintahnya.
Maka tatkala polisinya berjalan menyuruh membuka apa-apa yang
telah diperdirikan itu kesembilan halnya menjago tanah ikan. Barang
siapa yang empunya tabat ikan yang tiada menjagai tabat itu
selamanya bermuat-muat ayer. Lalu dan jika ia membersihkan tabat
itu tiada dengan segero disudahkan adanya .
Kesepuluh , perkara halnya jabatan memanti. Barang siapa yang
menjabat pekerjaan memanti sebelum ia mendapat surat izin daripada
kepala yang memerintah di negerinya. Kesebelas, perkara halnya
mengadaikan bantaian. Barang siapa yang tukang membantai dan
berjagal-jagal bantai, maka mengadaikan bantai itu berhujan-hujan,
berpanas-panas dengan tiada kateduhan . Kedua belas , perkara
halnya berjago-jago malam hari . Barang siapa disuruh berjago-jago
malam hari , maka [Him.128] kedapatan ia tidur atau tiada pada
tempat berjago-jago itu . Ketiga belas, perkara hal anjing . Barang
siapa memelihara anjing pada tempatnya senantiaso ia menyalak
atau melolong-lolong dan membikin susah dalam kampung . Maka
anjing yang terlepas yang tiada bergalang di lehernya boleh dibunuh
oleh polisi. Keempat belas , perkara halnya pertandoan pada jalan
raya . Barang siapa yang maasakkan tando yang dilatakkan akan
menandokan jago-jago rodi jalan raya atau yang melalui tando itu.
Pasal yang keselapan belas. Maka dihukum dengan dendo dari enam
belas sampai dua puluh rupiah atau dengan pekerja paksa dari tujuh
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sampai dua belas hari dapat makanan dengan tidak berupah. Barang
siapa yang melanggar perintah yang tersebut di bawah ini.

lnilah undang-undang polisi
Pasal yang pertama halnya menyabung ayam atau maadu burung
atau keliri, maadu lain-lain binatang atau sijantu di luar dusun
saudaranya yang serumah. Maka ayam dan burung atau keliri
ditangkap dan dibunuh .
Pasal yang kedua halnya menyalakan api dalam rumah kayu atau
rumah buluh tempat yang dilarangkan oleh tuan besar memerintah
dipesisir barat Pulau Perea ini atau menyangkutkan pelita api pada
dinding yang itu.
Pasal yang ketiga halnya menyiram jalan raya . Barang siapa yang
menghuni atau menyewa tanah atau kalau ia tiada yang empunya
atau yang mengetahui tanah di Bandar Padang dan Bukit Tinggi ,
dan Padang Panjang , Sijunjung , dan Singkarak . Solok, dan Supajang
sampai di sungai yang sepanjang tanah itu pada waktu bagaimana
polisi suruh pada tiap-tiap kali. Maka polisi menyuruh pada waktu
kedatangan pegangan atau ubah-ubah , serta semufakat dengan laras
nagari itu saja. [Him.129] Pasal yang keempat hal membersihkan
tempat pemanggangan roti . Barang siapa tukang memanggang roti
atau juadah yang mengadaikan atau berjagal-jagal roti atau juadah
yang masak mentah atau tiada memeliharakan tempat panggangan
itu dengan baik.
Pasal yang kelima perkara halnya mengadaikan dan berjagal-jagal
roti yang tiada masak. Barang siapa tukang memanggang rot1 atau
juadah yang mengadaikan atau berjagal-jagal roti atau juadah yang
masak mentah atau yang tiada terpangang daripada tepung yang
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amat baik. Maka tepung dan roti atau juadah yang basi atau busuk
itu dirampas dan ditahan. akan tetapi tiada dirampas atau ditahan
sebab semufakat dengn laras nagari itu saja.
Pasal yang keenam halnya percampuran roti gandum atau roti hitam
dengan tepung yang lain. Barang siapa tukang roti atau juadah
yang mencampur roti hitam atau roti gandum dengan tepung jagung
.

atau tepung beras atau tepung lain memanggangkan percampuran
itu tiada mehilangkan kejahatan bad an .
Pasal yang ketujuh perkara halnya tiada membagi pemanggangan
roti . Barang siapa tukang roti atau juadah yang iada membagi manamana rusak yang telah dilihat dan ditunjukkan oleh polisi.
Pasal yang kedualapan perkara halnya menjual makanan dan buahbuahan yang dilarang. Barang siapa yang menjual mengadikan atau
berjagal-jagal berjalan-jalan makanan atau buah-buahan yang
terlarang oleh polisi , maka olisi boleh melarangkan yang tersebut itu
waktu kedatangan pegangan atau ubah-ubah. Akan tetapi semufakat
juga dengan laras nagari itu saja . Maka barang itu ditahan serta
disimpan baik-baik selama boleh sepanjang permintaan yang
empunya sampai larangan itu berhenti. Akan tetapi berapa belanjo
yang haru s dibayar atas tanggungan yang empunya sendiri.
Pasal yang kesembilan perkara . Maka dihukum dengan dendo dua
puluh enam sampai enam puluh rupiah atau dengan pekerjaan paksa
dari tiga belas sampai dua puluh hari dapat makanan dengan tidak
berupah . Barang siapa melanggar perintah yang tersebut di bawah
1ni undang-undang polisi adanya . [Him.130] Pasal pada menyatakan
anak Nabi Allah Adam Alaihi wasalam Nabi Syisy. Maka taruhkan
Allah nur nabi padanya . Maka dijaputkan anak bidadari akan istrinya
adalah umurnya sembilan ratus enam puluh tahun dan setengah
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aluma mengatakan umurnya seribu tahun. Dibanyak bilangannya
an~k

cucunya pada masa hidupnya ampat puluh ribu daripada laki-

laki dan perempuan adalah naraujahnya Nabi Syisy Alaihi Wasalam
anak bidadari dibawa oleh Jibrail Alaihi Wasalam dengan suruh Tuhan
kita yang Maha Tinggi naraujahnya itu. Maka mengawinkan Nabi
Allah Adam padunya. Maka lama antaro, maka jadi anak dinamai
anak itu Yunus adalah umurnya sembilan ratus tahun . Dud

u~ia~

tahun kemudian mati Nabi Syisy dan berpindah nur nabi kita kepada
anaknya Yunus. Daripada Yunus kepada anaknya Qima, daripada
Qima kepada anaknya lbaharu berpindah nur itu kepada anaknya
lkhsyak yaitu Nabi Alaihi Wasalam. ltulah mulanya menyuruh pada
bumi dan mula menjahit kain dan adalah jadi ldris itu. Pad a mas a
hidup Nabi Allah Adam adalah umur ldris pada masa mati Adam tiga
ratus enam puluh tahun . Kemudian berpindah nur itu daripada ldris
kepada anaknya Matawa Syekh dan tatkala sampai umur ldris ampat
ratus lima puluh tahun dan dinaikkan Allah ldris kepada langit yang
keenam dan kata setengah kepada surga. Kemudian berpindah nur
itu daripada Marawa Syekh kepada anaknya Malik dan daripada
Malik kepada anaknya Syakab, yaitu Nabi Nuh Alaihi Wasalam adalah
jadi Nabi Nuh itu . Kemudian mati Adam seratus dua puluh enam
tahun dan kata setengah aluma bermulo antaro Adam dan Nabi Nuh
sepuluh tahun. Adalah umur Nabi Nuh seribu tahun dan lima puluh
tahun dan kata setengah aluma adalah umur Nabi Nuh itu seribu
dua ratus tahun dan kata orang bermula Nabi Nuh itu Adam salinan,
karena sekalian manusia jadi kemudian Nabi Nuh semuanya daripada
anak cucunya adanya . [Him.131] Pasal pada menyatakan adapun
Awajah tidak dari anak pada Adam Alaihi wasalam dan tingg1
perda1annya Awajah itu daripda sekalian manusia , adalah awan putih
hinggo pinggangnya dan pada masa kiamat separo mati saudaranya
hinggo bertiup air, topan Nuh hinggo tarujam dan lututnya . Bahwa
tinggi perdaiannya duapuluh ribu hitu dan tidaratus tigapuluh hitu ,
dan tiga patigam hitu adalah panjang umurnya pada masa Adam
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Alaihi wasalam sehinggo Nabi Allah Musa Alaihi wasalam, dan
panjangnya tiga ribu tahun dan anam ratus tahun perjalanan manusia .
Maka mati Awajah itu dibunuh Nabi Musa dengan izin Allah Taala,
dan tatkala Nabi Allah Adam. Musa, berperang dengan kaum kafir.
Maka meminta tolong rohnya Fira'un kepada Awajah. Maka datang
Awajah kepada kaum sijil , artinya kaum musa adanya.
Pasal

pada menyatakan maka dijunjungnya sebuah

bukit oleh

Awajah atas kepalanya akan dikuburkan kepada kaum sijil , kaum
Musa. Maka tatkala hampir Awajah itu maka disuruh Allah Taala
seekor burung akan mematuk-matuk bukit itu. Maka dipatuknya oleh
burung itu. maka menyala bukit itu oleh burung itu . Maka tidalah
kelihatan kaum nabi sijil oleh Awajah pada masa itu . Kemudian
datang Nabi Allah Musa. maka dilontarkannya tongkatnya besar
kepada Awajah , maka kena mata kaki Awajah itu. Maka matilah
Awajah itu gugur ke bumi . Dan adalah tinggi Musa empat puluh hitu ,
dan panjang tongkat Nabi Allah Musa empat puluh hitu pula, dan
tinggi Awajah hinggo mata kakinya kepada tapaknya. maka tatkala
mati Awajah itu gugur salah satu betis kepada batang sungai nil.
Maka terapung batang air sungai nil oleh besarnya tiada mengalir air
sungai nil. Maka disanan lalu orang menggali pad lubangnya busu
beberapa musum lamanya . Kemudian habis kulit dagingnya dimakan
isi air sungai nil, demikianlah adanya. [Him.132] Pasal pada
menyatakan ada lah bagi Nabi Nuh Alaihi wasalam, tiga orang anak
laki-laki. Seorang bernama Syam, seorang bernama Hasan , seorang
bernama Yafis , dan anaknya ke tanah mati pda kiamat separuh itu
adanya .
Pasai pada menyatakan bermula segala Arab hilir ruhum daripada
anak Syam . Bermula hilir Hasan yahudi, nasrani, lnggris , Prancis,
Walanda syetan , dari anak Hasan. Bermula Turki dan Yahuja dan
fv1ajuja daripada anak Yakis. Bermula istri tiga orang pula, dan adalah
nur nabi kita berpindah dari Nuh kepada anaknya Syam , dan dari
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Syam kepada anaknya Panjasy, dan dari Nuh Panjasy kepad a
anaknya Syana'ah , daripada Syana'ah kepada anaknya Abaru , dan
daripada Abaru kepada anaknya Piyanah, daripada Piyanah kepad a
anaknya Rawa'u, daripada Rawa 'u kepada anaknya Syarwanah .
daripada Syarwanah kepada anaknya Papur, daripada Papur kepada
Azrah , daripada Azrah kepada anaknya Nabi Ibrahim Alaihi wasalam,
dan Ibrahim kepada anaknya Nabi Ismail Alaihi wasalam adanya .

Pasal pada menyatakan bermula segala orang besar-besar pada
tanah Arab dan ajam , semuanya pada segala aluma dan pandita,
dan orang Kai daripada anaknya Ismail, ibunya Hajar namanya .
Bermula Nabi Sijil daripada anaknya Ishak. itulah anak Ibrahim Al aihi
wasalam , dan ibu Ishak itu serta namanya dan anak Ishak dua orang
anak laki-laki. seorang bernama Isa anak Ishak, seorang bernama
Yakub ibn Ishak alhak . Bermula kebanyakan segala raja-raja dan
orang besar-besar dua orang mulia-mulia seperti Raja Puduhan dan
Raja Sanutahir, dan Raja Kihat, dan Raja Kiawa s, dan Raja Siudulas,
dan Kahiru , dan Raja Bahaman , dan Raja Sapandiru , dan Raja
Iskandar nan beranak tiga orang yang Maharaja Alif, dan Maharaja
Dapang , dan Maharaja Diraja , itulah raja benua Ruhum . dan raja
benua Cina . dan Raja Minangkabau. ltulah raja ketiga nya yang
memegang tambo adat dan undang-undang adat turun ke pulau
Perea ini dinamai Tanah Darat alam Minangkabau ko. Demikian tafsir
dari anak lsya semuanya .

Pasal pada menyatakan bermula kebanyakan nabi yang mulia-mulia
seperti Nabi Yusuf dan Nabi Sueb, dan Nabi Musa [Him.133] dan
Nabi Harun, dan Nabi Daud , dan Nabi Zakaria , dan Nabi Aya ', dan
Nabi lsa alaihi wasalam , adalah mereka itu daripada anak Yakub
semuanya . Mereka itulah kenyataan bangsa raja dan bangsa segala
Nabi Muhammad Rasulullah Alaihi wasalam.
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Pasal pada menyatakan umur dunia semuanya daripda Adam lalu
kepada kiamat tujuh ribu tahun . Dan adalah umur Nabi Allah Adam
sembilan ratus enam puluh tahun , dan umur Nabi Nuh seribu tahun
dan lima puluh tahun daripada mati Nabi Allah Adam kepada Nabi
ldris naik kepada surga empat puluh lima tahun daripada naik (Nabi)
ldris kepada jadi Nabi Nuh salapan puluh satu tahun daripada mati
Nabi Nuh kepada jadi (Nabi) Ibrahim enam puluh tahun seratus
salapan puluh tahun, dan daripada mati Nabi Nuh kepada jadi (Nabi)
Ismail tujuh ratus tahun dan lima puluh tahun, dan umur (Nabi) Ibrahim
dua ratus tahun, dan umur (Nabi) Ismail seratus tigapuluh tahun, dan
mati (Nabi) Ismail kepada jadi (Nabi) lsa seribu tahun . Dan tatkala
sampai umur (Nabi) lsa tigapuluh tiga tahun, naiklah (Nabi) lsa itu ke
langit, dan daripada naik (Nabi) lsa ke langit kepada jadi nabi kita
Muhammad Salallahu alaihi wasalam enam ratus tahun , dan daripada
jadi nabi kita Muhammad Salallahu 'alam kepada sekarang ini seribu
dua ratus empat puluh tahun dan sembilan tahun . ltulah kenyataan
turun temurun segala nabi dan segala raja-raja sampai ke pulau
Perea int adanya .

Pasal pada menyatakan tatkala dijadikan Allah Taala segala makhluk
dibahagi dua makhluk itu . Satu jihin, kedua manusia. Dari itulah
diambil laras nan dua seperti firman Allah Taala Wamkhalaktu 1-jinna
wa 1-insa illliya'budn , artinya; tiada Aku menjadikan jihin dan manusia
melainkan karena akan menyembah Aku . ltulah laras makhluk dalam
dunia ini. Adapun artinya laras itu bangsa makhluk namanya.

Pasal pada menyatakan kemudian dibagi pula bangsa manusia
kepada dua bahagi. Satu kafir, kedua Islam, itulah laras manusia
namanya . Dan di dalam laras kafir itu banyak pula perkaranya , itulah
suka namanya . Dan seperti demikian itu pulalah Islam banyak pula
namanya suku namanya adanya .[Him.134] Pasal pada menyatakan
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masa tatkala nabi kita Muhammad Salallahu Alaihi wasalam dijadikan
Allah Taala kita bercawang dan berkaum-kaum, firman Allah Taala
Waja'alnkum syu'-ban waqab,ila lita'raf-, artinya; Kami jadikan akan
kamu bercawang-cawang dan berkaum karena tak tahu kamu, tetapi
cawang dan kaum itu dalam laras itu jua. Dan sebab itulah dalam
alam Minangkabau ko dibahagi makhluk semuanya dijadikan dua
laras. Satu Caniago, kedua Kota Piliang, supaya tahu dibangsa itu
dan di dalam laras itu bercawang-cawang dan kaum . ltulah yang
dinamai oleh nenek kita nan berdua yaitu nenek Katumenggungan
dan nenek Perpatih Sabatang, karena bahwa tertentu parlintah
keduanya dan bangsa keduanya . Dan jikalau barang kemana kita
diam di dalam nagari mendirikan adat dalam laras itu atau dalam
suku, karena itulah maka dibahagi laras itu dalam laras, maka bersuku ,
dalam suku berbuah parut supaya tertentu adat dan pusaka yang
akan dipegangnkan dan didirikan di dalam ngari itu , di dalam suku
atau di dalam laras atau di dalam luhak karena di dalam nagari
banyak atas pekerjaan dan minta yang berat dan ringan menjaput
jauh dan hampir adat nan telah terbiaso dalam nagari , karena begitu
di dalam tanah besar di nagari Arab dan nagari ajam semuanya, dan
seperti demikian pula Perea ini Alam Minangkabau supaya tertentu
perkara bangsa manusia supaya tentu yang ikut dan yang mengikut
dalam laras dan luhak dan dalam nagari dan dalam suku dan dalam
buah parut supaya diketahui yang memerintah dalam laras atau luhak
atau dalam nagari atau dalam suku atau dalam kurung kampung ,
karena telah dijadikan Allah Taala dalam dunia ini banyak perkara
manusia ada tinggi ada rendah , ada kurang ada lebih, pikiran nenek
kita nan berdua . Maka dibahagilah makhluk kepada laas dan suku
karena kita dalam dunia ini banyak pindah berpindah daripada suatu
luhak kepada suatu luhak, daripada satu nagari kepada satu nagari,
supaya kita ketahui akan tepatan segala dagang masuk kemanamana nagari dan kemana-mana luhak, supaya boleh kita mengikut
adat dalam laras atau dalam nagari atau suku . ltulah maka dijadikan
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laras dan kota dan nagari dan suku supaya jangan bertukar-tukar
adat dan pusaka. ltulah [Him.135] akan kenyataannya atas pekerjaan
daripada mula-mula dahulu kala sampai kepada sekarang ini, dan
lalu kepada kemudian oleh alam, demikian tafsirnya .
Pasal pada menyatakan adapun tatkala masa dahulu maka pulau
belum beberapa berisi manusia . Kemudian tatkala dijadikan Allah
Taala manusia dalam pulau ini belum beberapa dihuni manusia .
Kemudian maka bertambah jua anyaknya manusia dalamnya dan
bertambah laras nagari, maka orang mula-mula merambah dalam
nagari. ltulah dikata asal lagi tinggi dalam nagari itu. itulah yang
diikut atas pekerjaan dalam nagari. Dan tatkala berpindah pula rimba
yang lain maka ia merambah pula disana. ltulah pula yang dikata
asal ikutan dalam nagari. Jikalau seorang atau berdua , tiga , itulah
lebihnyaikalau bangsa tinggi-tinggi , jikalau bangsa kurang-kurang jua
dalam nagari atau dalam suku, itulah mulanya berbahagi manusia
dalar:n pulau ini kepada laras dan sukunya. Jikalau Caniago datang
kepada nagari lainnya, Caniago jua laras dan suku . Jikalau manamana adat kota Pil iang datang kepada itu kota Piliang jua laas dan
sukunya. Jikalau mana-mana adat akan dipakai dalam nagari itu
adat laras jua yang dipakainya , lalu kepada sekalian nagari di dalam
pulau ini. Demikian tafsirnya oleh alam .
Pasal pada menyatakan jikalau tiada nenek atau tentu laras dan
sukunya antah berantah namanya. entah tinggi entah rendah , entah
mulia entah pun hina, entah lebih entah pun kurang adanya. ltulah
atas pekerjaan pada menjadikan laras dan suku dalam nagari
dengan sejahte ran ya atas pekerjaan dalam pikiran nenek
Katumenggungan dan nenek Parpatih Sabatang , lain dari itu banyak
pula adanya Wallahu alam .
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RISALAH HUKUM KANUN
ML. 154

[Him . 1] Bismillahirrahman arroh im.
Al hamdulillahi robbul alamin wal ·abihi Iii mutaqi hadza firrisalati I
hakimil qanun fi buldani hanaka saijlani fi mabanika I mar wa mauziru .
Ama ba'du , adapun kemudian daripada itu , ini surat risalah pada
menyatakan hokum kanun pada segala negeri yang besar-besar
dan pada segala raja-raja yang besar-besar dan pada segala mentrimentri dan hulubalang dan pada segala adat dan perintah pada
segala negeri yang ta,luk dan pada segala anak sungai dan segala
dusun , supaya memberi manfaat atas negeri dan atas segala rajaraja akan memeliharakan segala ra 'jatnya.
Adapun akan segala raja-raja itu hendaklah ia mufakat dengan segala
orang besar-besar pada menjadikan tiyang kerajaan akan gantinya
supaya tiada yang masgul kepadanya .
Adapun pertama dijadikan oleh segala raja-raja itu bendahara dan
temenggung dan penghulu bendahari dan keempat dijadikan
syahbandar akan penghulu segala dagang, maka terpeliharalah
segala raja-raja itu dengan segala ra'jatnya. Adapun akan bahagi
segala hokum itu atas tiga bahagi, pertama-tama pada bendahara ,
kedua temenggung , ketiga syahbandar.
Pertama-tama , hokum diserahkan pada bendahara , yaitu : seperti
orang berjawatan dan segala said-said dan segala anak orang besarbesar. Adapun hukum pada temenggung itu yaitu barang-barang
ada bagi ... (tak terbaca) tempahas. Ada pun akan syahbandar itu
akan mehukumkan segala dagang dan anak yatin dan menolong
segala dagang yang teraniaya dan adat segala djung dan balok dan
kapal dan pilu cina dan barang sebagainya . lnilah adat turun temurun
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daripada zaman segala raja-raja pada adat akan ganti raja-raja itulah
orang tiga .

[Him. 2] Tiga orang itulah akan ganti wallahu a'lam, ketahuilah olehmu
maka dihimpunkan segala hokum-hukum atas sembilan belas fasal
jadi dalamnya .
FASAL yang pertama , pada menyatakan segala adat majelis rajaraja dan adat pakaian dan memberi kurnia pada orang besar dan
mengatakan segala yang dilarangkan dipakai oleh orang keluaran
dan ra 'yat segala dan adapun yang tiada harus orang keluaran
memakai yaitu seperti kekuningan dengan tiada nama nugeraha dan
jikalau dipakai oleh orang keluaran dengan tiada nama nugeraha
melainkan dibunuh hukumnya dan tiada dapat memakai has ..... .
tatkala mengadap raja-raja atau tatkala masuk pagar raja atau tatkala
disuruh raja-raja melainkan dengan nama nugeraha jua , jika tiada
nama nugeraha ditelanjangi akan orang itu jikalau ia abdi ditelanjangkan hukumnya dan demikian lagi yang memakai hulu keris meruba
(. ................... ) dan bawang bunggal (. ............................ .. .. .. .... )
melainkan dengan nugeraha juga , jika tiada nama nugeraha dirampas
hukumnya melainkan yang dapat memakai dia hulu keris itu hanya
anak bendahara juga . Adapun jikalau hendak memakai pohonkan
kepada raja-raja , maka harus anak cucunya memakai dia wa Allahu
wa a'lam .
Adapun t1okum segala yang dibawah raja-raja hendaklah diketahui
perintah adat lain . Adapun jikalau pada hokum Allah tiada demikian
tetapi menurut raja-raja itu itupun fardu jua, jikalau zalim sekalipun
raja-raja yang adil itulah kenyataan nya hokum kanun ini nama artinya
hokum negeri yang besar-besar pada zaman purbakala turun temurun
dating sekarang inilah patuan namanya wa Allahu wa a'lam.
FASAL yang kedua, pada menyatakan hokum bahasa segala rajaraja itu lima bagi itu jua yang tiada harus dikata orang lain daripada
raja-raja pertama-tama titah, kedua fatik, ketiga murka. keempat
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karunia dan kelima geta, tiada harus dihadapan raja-raja jikalau dalam
rumah sendiri atau [Him. 3] dalam kampung sendiri tiada mengapa
maaf. Perkara yang kedua nugeraha itu. jikalau seorang-orang di
dalam kampong dapat katanya nugeraha tiada mengapa jikalau
dihadapan raja-raja dibunuh hukumnya . Adapun akan titah dan petik
itu tiadalah lagi boleh lain seorang lain daripada raja-raja dan jikalau
seorang dianugerahai sesuatu anak sungai atau negeri itupun tlada
dapat berkata titah dan patik dan murka , jikalau berkata demikian
lagi pacta hal menjunjung duli itupun dibunuh hukumnya , demikianlah
ad at segala geta hamba ini .
FASAL yang ketiga , pada menyatakan segala kita orang besar-besar
jikalau mati atau orang kaya-kaya tiada dapat berpayung dan puadaipuadai ( ........... ) mengamburkan dirham melainkan dengan nama
karunia, maka dapat jikalau tiada karunia dirampas hukumnya
demikian lagi bertilam beralas kuning itupun kena raga jua,
demikianlah barang siapa ... ..... tangan itupun ken a merreka jua dan
dicarikan oleh yang melihatnya dan suatu pun tiada perkataannya
lagi itulah adapt segala raja-raja yang memakai hukur majelis maka
ketahui oleh segala rakyat sekalian perintah dan martabat ini dan
segala kemuliaan raja-raja itu supaya jangan kena murka raja
kepadanya maka terdahulu kami sebutkan hokum majelis dan pakaian
itu .

FASAL YANG KEEMPAT

Pada menyatakan hokum negeri .. ... pada takluknya itu ada pun hokum
negeri dan nyatakan yang pertama pad a menyatakan ..... .. anak orang
atau ........ berdua menyatakan orang besar-besar .... titah a tau
menyangkal titah . Sebermula jikalau membunuh orang tiad a ..... . .
. . . .. ... [Him. 4] menteri (Him. 5] itulah maka dalamnya ditilik, jikalau

ada pada dirinya maka kena sepanuhnya, jikalau tiada dapat diberinya
sekedar harganya orang itu dibunuh itu juga karena taksir tiada
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memberi tahu orang besar-besar demikianlah hukumnya dan demikian
lagi jikalau ia luka, maka tertangkap lalu dibunuh tiada setahu orang
besar-besar itupun kena denda setahil sepaha. jikalau luka itu sangat
kira-kira akan mati, maka dibunuhnya tiada setahu hukum, itupun
kena denda sepuluh emas dan kain kafannya kepada yang
membunuh belanja sekedar turun mati itu, adapun hokum orang
membunuh jika tiada setahu hokum dan raja dan tiadalah ditilik oleh
hokum melainkan kena denda seketi lima jua melainkan am pun kurnia
raja jua karena ia maharaja lela namanya wa Allahu wa a'lam .
Adapun jikalau hamba orang hendak membunuh tuannya , maka tahu
orang lain ia hendak membunuh tuannya itu , maka ditangkap tiada
dapat. maka haruslah dibunuh dengan tiada setahu raja mentri
tiadalah salah tuannya itu membunuh dia , jikalau jauh tempatnya,
jikalau hamper tempatnya dengan raja mentri maka ditangkap
hambanya itu lalu dibunuhnya, itupun kena denda sepuluh tahil
kebawah duli lima tahil inilah hukumnya karena ditangkap tiada ia
memberi tahu orang besar-besar. Adapun jikalau ia luka payahlah
atau sedikit lalu dibunuhnya oleh tuannya itu sua tu tiada lagi
perkataannya salahnya karena hamba itu akan membunuh tuannya,
inilah hokum negeri dan anak sungai dan dusun , itulah kami nyatakan
pada segala hakim , wa Allahu wa a'lam .
FASAL yang keenam , pada menyatakan hokum merdeheka
membunuh hamba raja , jikalau ia hamba dibunuh oleh orang luaran
, kena ganti dua kali tujuh . Adapun hokum itu sekedarkan maka jua
akan gantinya itu hingga tujuh itulah itupun jikalau ada ia kuasa , jika
tiada masuk ulurla h ( .... ...... ) kebawah duli raja . Ada pun yang
dibunuhnya itu hamba bendahari atau hamba orang besar-besar,
maka kena dendanya seketi lima itupun [Him. 6] jikalau dengan
salahnya , seperti ia mengambil istri orang serta tiada perkataannya ,
adapun jika ia mencuri, maka ditangkap lalu dibunuh , maka kena
ganti seharga dengan itu jua karena taksir tiada memberi tahu
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bendahari demikianlah hukumnya . Adapun hokum hamba raja dan
hamba bendahari jikalau ia mencuri sudah ditangkap, maka dibunuh
kena denda sepuluh tengah tiga rojal dan jikalau pada waktu ia
mencuri itu dibunuhnya tiada lagi perkataannya inilah hokumnya pada
hamba raja . Adapun jika ia mengambil istri orang atau gundik orang
pada barang ketika harus dibunuh tiadalah salahnya lagi. Adapun
hokum orang kebanyakan, jika hambanya dibunuh orang dengan
tiada dosanya esa pulang dua itupun sekedar harganya juga yang
harusnya seorang juga .
Adapun dihukumkan murka itu hukum qanun juga wa Allahu wa
a'lam .
FASAL yang ketujuh , pada menyatakan hukum menetak orang , j ikal au
abdi menetak merdeheka ia itu masuk ulur kepada yang ditatak dan
jikalau merdeheka menetak abd i dendanya setengah harganya , jika
ia miskin kena sepuluh emas .
Bermula jikalau abdi manampar merdeheka dengan tiada salahnya ,
maka dendanya sepanuhn ya, maka dihukumkan ia itu dita'zirkan
berkeliling negeri .
Adapun jikalau merdeheka menampar abdi tiada dengan salahnya
dendanya lima emas jua , jika ia kaya kena sepuluh emas.
Ada pun jika ia zijadah ( ........ ........ ... ) mulutnya memakai atau berkata
yang jahat-jahat suatupun tiada lagi salahnya. [Him. 7] Adapun jika
abdi ditampar-tampar oleh merdeheka , maka tikamnya oleh abdi
kena merdeheka lalu mati suatupun tiada perkataannya lagi dan
bersalahan pada hukum Allah yang membunuh itu dibunuh juga,
maka adil namanya .
Adapun jika merdeheka sama merdeheka jika ditampar ia maka
ditikamnya mati yang menampar maka kena setengah harganya ,
demikianlah hukumnya , tetapi pada hukum Allah yang membunuh
itu dibunuh juga hukumnya ini mau laki-laki mau perempuan , dengan
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tiada bersalahan yang menampar itu dibalas tamper juga maka adil
namanya .
Adapun hukum memaki, jika abdi memaki merdeheka digocoh
hukumnya, jika merdeheka memaki bini abdi maka merdeheka itu
ditikamnya oleh lakinya abdi itu tiadalah apa salahnya lagi karena
pada hukum anak istri orang itu tiada dapat dipermudah, tetapi pada
hukum Allah bersalahan yang membunuh itu dibunuh juga hukumnya .
Adapun hukum menampar dan ditampar itu tiadalah lagi apa salahnya .
Adapun yang dapat dibunuh orang menampar itu oleh yang kena
tamper hingga tiga hari jua , jika lepas daripada tiga hari itu tiadalah
lagi dapat dibunuhnya . Bermula jika dibunuhnya yang menampar itu
dibunuh pula hukumnya atau denda seketi lima karena lepas daripada
adat namanya .adapun pada hukum Allah yang membunuh itu dibunuh
j uga hukumnya , demikianlah hukum ini , karena pada Allah taala
manusia terlalu besar negeri tertanggung itulah kanun namanya .

FASAL yang kedelapan , pada menyatakan yang dapat membunuh
itu pada lima tempat, pertama martabat bendahara pada waktu tiada
raja , kedua, segala yang memegang anak sungai sendirinya haruslah
ia membunuh dengan tiada titah lagi , ketiga , temenggung pada waktu
menangkap orang, keempat, syahbandar tatkala [Him. 8] keempat
syahbandar pada tatkala dikuala barang siapa tiada menurut katanya
pada waktu ia membawa jung atau kapal masuk kuala itupun tiada
lagi dengan titah . Kelima nachoda , pada waktu tatkala dilaut
membunuh tiada dengan titah lagi, karena ia raja di laut pada masa
itu , apabila sampai ke negeri dan sungai orang tiada lagi boleh ia
membunuh demikianlah adanya .
FASAL yang kesembilan , pada menyatakan membawa biduan dan
orang dan muda-muda orang dan utang-utangan (utang-utangan)
orang dan hamba orang dan hamba raja .
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Adapun jika berlayar atau mudik ke hulu sungai, maka dibawa dengan
tiada setahu penghulunya , maka mati ia, maka dikira-kira ia oleh
penghulunya . Adapun jikalau ada jauhnya itu sehari semalam, maka
memberi ganti jikalau sekedar em pat karubumi (. ..... ... .... ... ) atau
setengah hari perjalanan tiada mengapa ganti. Adapun hukum
mengganti itu sehari semalam jauhnya atau sebulan atau lebih
daripada itu, maka ken a mengganti karen a taksir tiada memberi tuhu
penghulunya atau tuannya pada barang ke mana perginya hendaklah
memberi tahu tuannya jikalau ia tiada ia memberi tahu, maka mati
yang dibawa itu kena mengganti esa pulang esa jua kepada tuannya
inilah hukum hamba orang atau biduanda orang atau orang mudamuda orang tetapi pada hukum Allah tiadalah mengganti karena ia
merdeheka sudahlah dengan kasihnya tiada harus kita memberi ganti
melainkan hamba orang juga harus ganti inilah hukumnya .
FASAL yang kesepuluh , pada menyatakan hukum orang mencuri ,
adapun jikalau seseorang mencuri lalu ke dalam kampung ditikam
oleh yang empunya kampung turutn ya jauh antara dua kampung ,
maka dibunuhnya tiada salah yang [Him. 9]. Yang membunuh itu ,
itupun jikalau yang rTien curi itu membawa arta yang empunya
kampung itu, maka harus diturutnya .
Adapun jika bertamu ia dengan orang yang mencuri itu pada hari
yang lain tiadalah dapat dibunuhnya, melainkan mengadaplah pada
hakim , jika mencuri dalam rumah niscaya dipentung hukumnya.
Adapun jikalau banyak ia pergi mencuri itu , maka seorang jua yang
naik ke rumah yang lainnya tiada naik, maka yang seorang itu jua
yang dipentung , maka yang banyak itu kena ta'zikan jua . Adapun
artinya ta 'zir itu naik kerbau balar diberi tudung saji akan payungnya ,
maka dibubuh bunga raja. maka coreng mukanya dibawa berkeliling
negeri, maka dipinta arta orang dicurinya itu. Adapun jikalau 5udah
habis dimakannya tuannya memberi ganti arta orang itu , jikalau ia
merdeheka masuk ulur kepada yang empunya arta itu .
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Adapun hukum orang mencuri tanaman orang atau tebu pisang atau
ubi nyiur pinang sirih atau buah-buahan orang tiada dipentung tetapi
jikalau pada malam ia mencuri ditikam oleh yang empunya tanaman
mati sahaja. Adapun jikalau tahu ia pada siang hari maka didenda
ia oleh hakim sepuluh emas dan arta yang dicurinya itu digantungkan
pada lehernya, maka dibawa berkeliling negeri dan lagi jikalau sudah
habis dimakannya disuruh ganti pada tuannya dan didenda sepuluh
em as oleh hakim.
Adapun jikalau mencuri perahu, maka didapat oleh tuannya yaitu
diganti anak perahu itu adatnya dipersewa. Maka diganti dengan
sewanya sekali dengan kira-kira sewa itu dan hukumnya pula oleh
hukum sepuluh emas akan salahnya mencuri itu.
Adapun jikalau orang mencuri kerbau atau lembu atau hajam atau
itik itupun jikalau dalam kandang dicurinya , maka didenda setahil
sepaha dan dipinta harg kerbau itu . [Him. 10] Adapun jikalau kambing
itu di dalam rabana ( .... .. ..... .. ..) dicurinya , maka dipinta harganya
oleh hakim kambing itu . setelah itu maka didenda ia sepuluh emas,
jikalau ia abdi maka tuannya memberi ganti. Adapun pada hukum
Allah orang mencuri kerbau dan kambing itu jika dapat di dalam
kandang maka dipentung hukumnya, jikalau tiada dipentung dibunuh
jika diluar kandang sekedar memberi harga jua tiadalah didenda lagi
ia . Adapun jikalau abdi yang mencuri itu tuannya mengganti itulah
hukum Allah atas segala manusia segala negeri dan dusun dan
anak sungai wa Allahu wa a'lam.
FASAL yang kesebelas , pada menyatakan hukum segala orang
menawar anak istri orang . Adapun jikalau orang menawar istri , maka
tRhu oleh slJaminya, mak8 diberinya tahu hakim , maka disuruh oleh
hakim menyembah suaminya dihadapan majelis, jika tiada ia mau
menyembah maka didenda ia sepuluh tahil sepaha hukumnya
melainkan tilik hukum dan sufaat segala orang besar-besar juga lagi
dan jikalau dibunuh oleh suaminya , maka didenda oleh hakim akan
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suaminya itu lima tahil sepaha, karena ia menawar jua tiada harus
dibunuh melainkan yang dapat membunuh itu orang besar-besar
.
JUa.
Adapun orang yang menawar anak orang jikalau tahu ibu bapaknya ,
maka mengadu ia pada hakim, maka didenda oleh hakim dua tahil
sepaha, jikalau patut dijadikan maka didikkan ia, maka dipinta ia
segala belanjanya inilah hukumnya , jika tiada didikkan didenda setanll
sepaha, demikianlah hukumnya. Ada pun jikalau menawar anak hamba
orang didenda lima emas atau mengambil bekerUa) anak hamba
orang , maka didenda ia sepuluh emas, demikianlah hukumnya, jikalau
menangkap hamba orang lalu diwatinya ( .................. ) ataupun ken a
sepuluh emas dendanya, karena menggagahi orang tiada mau ,
demikianlah hukum ini atas penghulu kanun, maka haruslah demikian
itu pad a barang tempat. [Him. 11 ]Ada pun jikalau merdeheka
menangkap anaknya samanya merdeheka , maka diwatinya, maka
oleh ibu bapaknya diadukan kepada hakim, maka disuruh oleh hakim
kawm serta tunai sekalian adatnya, jikalau tiada mau kawin , maka
didenda tiga tahil sepaha dengan isi kawinnya serta isi kawin hamba
raja. Adapun hukum Allah , jikalau laki-laki itu sudah beristri direjam,
atau perempuan sudah bersuami . Bermula jikalau ia tiada
(. .................... ) artinya , (. .......... .. .. .... ... ) itu laki-laki belum beristri
didera delapan puluh palu dengan tobigat (. .................... ) derah
itulah hukumnya . Bermula hukum orang menuduh orang zinah pada
hukum kanun didenda sepuluh tahil sepaha dan jikalau yang dituduh
itu abdi. maka didenda dua tahil sepaha atau setengah harganya,
jikalau sungguh mana adat menuduh.
Adapun abdi yang berbuat zinah itu didera lima puluh demikianlah
hukumnya hukumnya pada hukum Allah wa Allahu wa a'lam .
FASAL yang kedua belas, pada menyatakan hukum orang lari atau
menyembunyikan hamba orang lari dan segala yang mengurungkan
hamba orang . Adapun segala orang lari meninggalkan itu tentulah
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kepada syahbandar. Bermula jikalau orang lari di lau ke negeri orang
tiadalah lagi timbul melainkan sufaat segala hakim dan orang besarbesar jua lagi akan tuannya itu.
Adapun jikalau lalu ia pada suatu anak sungai jauh dari negeri kirakira dua hari pelayaran, maka harganya dibahagi tiga, dua bahagi
pulang kepada tuannya, yang sebahagi kepada penghulu anak sungai
itu. Adapun jikalau di luar kota ke dalam kota dua kupang tebusnya
demikianlah hukumnya.
Adapun hukum orang mencuri hamba orang lari atau menyembunyikan hamba orang jikalau didapatnya di dalam rumah , maka rampas
hukumnya. jikalau tiada dapat di rumah didenda lima tahil sepaha,
jiKalau ia itu abdi masuk ular kepada yang empunya hamba itu ,
karena sekutu dan sebahit dengan orang mencuri menyembunyikan
hamba orang didenda dua tahil sepaha karena ia sekutu. Adapun

[Him. 12] Adapun hukum orang menjual titah raja-raja yaitu dibunuh
atau dibelah lidahnya atau dikupas kulit kepalanya. Adapun hukum
orang berdusta akan bendahara dicoreng mukanya kemudian didenda
dua tahil sepaha .
Adapun jikalau orang menjual kata orang besar-besar atau
syahbandar didenda setahil sepaha atau disuruh maki dihadapan
majelis, jikalau melawan disuruh bunuh karena orang besar-besar itu
meneguh-neguh pekerjaan raja-raja .
Adapun jikalau ia berkata hendak mengadap atau ada suatu hajatnya
hendaklah segera ditentukan supaya hak manusia itu lepas daripada
negeri , demikian adatnya hukum kanun makanan pada segala negeri
dan dusun atas barang tanggungannya supaya terpeliharalah nama
hukum kanun namanya wa allahu wa a'lam .
FASAL yang ketiga belas, pada menyatakan bertuduh-tuduhan dan
seorang bersangkal , maka ditanyai oleh hakim, jikalau mau berlawan
diperlawankan itupun, jikalau tiada saksinya antara keduanya itupun
segera berlaku kepada adat.
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Adapun pada hukum Allah , jikalau seorang menuduh , maka seorang
boersangkal maka disuruh bersumpah menjawat mimbar, jikalau tiada
ia mau bersumpah maka disuruh memberi hak orang itu . Adapun
hukum kanun disuruh ia berlawanan atau berselam air atau celur
minyak atau timah, maka disurat itu kur'an wa llahu cholkokum wa
ma ta 'malun ilahi, berkat Jibril wa Mikail wa 'lsrafil ( .... 0. . ....... 00) Abu
Bakar Umar wa 'Uthman wa "Ali ilia baqijat assahabat adjmain , ja
ilahi , ya Tuhanku , tunjukilah benar dan salah sianu dengan sianu,
maka buangkanlah yang disurat itu ke dalam [Him. 13] ke dalam
minyak atau timah itu , disuruh ambil dengan orang yang berda'wa itu
surat ya ng di dalam minyak atau timah itu dengan sekali celup jua,
jangan dua tiga kali barang siapa salah dihukum oleh hakim negeri
itu jua atau dusun.
Bermula jika sa ngat salahnya dibunuh hukumnya , jika tiada banyak
salahnya didenda atau ditampar. Adapun hukum mati itu jikalau
menuduh mengambil bini orang , maka berlawanan , jikalau salah
seorang maka dibunuh yang salah itu karena bini itu hukum mati
jikalau tiada dibunuh didenda sepuluh tahil sepaha. dalam pada itupun
sufaat hukum jua lagi karena pada hukum mati jua dan menolong
yang teraniaya itupun terlebih baik baginya.
Adapun pada hukum Allah tiada demikian, hanya disuruh bersumpah
oleh hakim atau taubat daripada buatannya itu demikianlah tiada
bersalahan

0

FASAL yang keempat belas , pada menyatakan hukum upahan naik
kayu dan menebang kayu perumaan .
Adapun jikalau diupah seorang abdi orang tiada dengan setahu
tuannya , maka jatuh lalu mati kena hukum sepenuh harganya .
Adapun jikalau adat abdi itu disuruh tuannya sediakala barang ke
mana mengambil upahan jua pekerjaannya , jikalau mati setengah
harganya, jikalau setahu tuannya kena pertiga harganya, yang
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sebahagi timbul dua bahagi hilang. Adapun Jika hamba orang itu
dipinjam pada tuannya, maka disuruh naik kayu, maka jatuh lalu
mati, diganti dengan sepenuh harganya. Adapun jikalau dipinjam
pada tuannya hamba orang itu maka ditentukan pada tuannya hamba
pinjam ini hendak disuruh naik kayu. maka kata tuannya, suruhlah,
maka naik kayu ke mana kehendak hati tuan; maka [Him. 14] maka
disuruh oleh yang meminjam itu, maka jatuh lalu mati maka diganti
dengan setengah harganya .
Adapun jikalau dipinjam hamba orang itu dengan ditentukan hendak
disuruh naik kayu dan ditentukan akan hal jahat baiknya dan
dipersaksikan , maka kata tuannya . jikalau mati jatuh tiadalah hamba
berkata-kata lagi . Maka disuruh oleh yang meminjam itu naik kayu ,
maka jatuh lalu mati. kena sepertiga harganya yang dua bahagi
hilang yang sebahagi timbul , itulah adat pada hukum kanun .
Adapun jika meminjam kerbau atau kambing atau lembu , maka
ditentukan matinya dan hidupnya , maka mati ia tiada mengganti lagi.
Adapun segala benda yang dipinjam itu maulah ditentukan, jika mati
atau hllang digant1 jua. karena pada hukum Allah seperti pinjaman
maulah ditentukan, yakni tiap-tiap pinjaman itu wajib mengembalikan
dan kiaskanlah oleh kamu pada barang yang patut, maka mengubahi
itulah maka disuruh ganti.
Adapun jika sudah dijanjikan sekalian itu daripada baik jahatnya,
maka tiadalah mengganti lagi daripada sebab janjinya dengan tiada
bersalahan dengan hukum kanun.
Adapun jikalau dipinjam oleh seseorang hamba orang perempuan,
maka diwatinya oleh yang meminjam itu, maka tahu tuannya , jika
hamba orang laki-laki (lagi ........... ) .. ....... maka didenda oleh hukum
sepuluh emas kain sehelai . baju sehelai, dan jika janda hamba orang
itu lima emas tiadalah kain baju lagi, demikianlah hukum pada negeri
dan anak su ngai dan dusun, inilah faedahnya tiada bersalahan segala
makhluk supaya jangan lagi berbuat hianat kepada segala yang
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dhaif dan yang lemah, maka diperbuatlah suatu kitab kanun amin
namanya akan dihukumkan segala perbuatan yang salah dan yang
benar dan akan dinyatakan segala yang ingkar mudah-mudahan
supaya insaf mereka itu dan berbuat sufaat akan segala yang dhaif
dan [Him. 15] dan anak yatim pada segala negeri yang besar-besar
supaya jangan sampai seseorang orang kejahatan itu. Bermula hukum
zinah dengan akrab atau empat orang saksi hadith yaitu dipalu .
Bermula dihukumkan hukum zinah dengan akrab itu dengan empat
saksi laki-laki yang adil pada melihat orang zinah itu seperi kelakuan
jolok-jolok (. ........................ ) masuk dalam diperhalalkannya
sekalian itu . Sebermula jikalau dua orang laki-laki berkata, kami lihat
orang zinah pada suatu penjuru , maka tiadalah thabit hukum zinah
itu, maka hendaklah seka ta em pat ora ng saksinya itu laki-laki
keempat-empatnya maka th abi t hukum zinah .
Bermula pada menyatakan hukum orang bermaki dengan zinah maka
muakir yang maki itu dengan tiada sa ksinya , maka dipalu orang
yang demikian itu delapan puluh yakni menuduh merdeheka sama
merdeheka dengan palu orang yang bermaki itu zinah .
Adapun jika ia bermaki abdi orang atau mengapirkan atau katanya
kapir dan dijadikan orang yang bermaki itu denga tiga jenjang hendak
suatu aka I kedua balig ketiga ..... .................... .
FASAL yang kelima belas , pada menyatakan hukum faduli dan hukum
fitnah .
Adapun jikalau seseorang berkelahi atau berbantah , maka lalu
bertikam atau berpalu, maka ditolong oleh seorang ditikamnya atau
dipalunya atau diparangnya pada barang sebagainya itu, maka jika
tertikam atau terpalu atau terbunuh faduli itu tiadalah ada lagi katakata hukum atasnya itu karena orang faduli namanya demikian lagi
jika seorang berbantah akan samanya berbuat ...... ...... .. .. ltu .
Ada pur: yang diperbunuhkan zana ( ............ ) itu jikalau ia lama
zinahnya itu dalam dua tiga tahun , maka zinah pulak dengan laki139

laki yang lain, maka dibunuh oleh zinah yang lama akan zinah yang
baharu itu karena ia sudah lama, maka tiada dibalas bunuh oleh
hukum. Adapun [Him. 16] adapun jikalau laki-laki itu zinah dengan
perempuan yang lain, jika diperbunuhkan dia bunuh pulak oleh hukum,
karena sudah ia zinah laki-laki itu dengan perempuan yang lain dan
perempuan itu zinah pulak dengan laki-laki yang lain , inilah sebabnya
maka tiada dapat diperbunuhkan. tetapi bersalahan dengan hukum
Allah, mau lama mau baru , karena zinah itu jikalau membunuh
dibunuh juga atau didera. Adapun yang dapat kita faduli ituatas tiga
perkara . Suatu orang membunuh madu karena lemahnya harus kita
faduli , kedua sahabat yang baik atas jalan yang benar itupun dapat
kita faduli, ketiga orang teraniaya orang besar-besar sebab bodoh
tiada tahu berkata-kata atau tiada dapat melawan seteru atau banyak
lawannya, maka dapat kita menolong. Adapun jikalau tiada lemah
daripada segala perkara itu tiada dapat faduli salah hukumnya lagi
taksir baginya itu.
Adapun jika sahabat kita itu pergi membunuh orang atau menggagahi
orang atau memalu orang , maka kita serta memalu dan segala
tersebut itu maka kena denda oleh hukum akan segala menolong
itu.
Adapun besar-besar denda fadu li itu lima tahil sepaha dan sedangsedang dendanya dua tahil sepaha . sekecil-kecilnya setahi sepaha.
Jika memalu orang tiad a dengan dosanya kena denda sepertiga
pohon pekerjaan kenakan dia barang berapa kena dibahagi tiga ,
dua bahagi pohon pekerjaan sebahagi yang menolong itu . Ada pun
jika atas benarnya itupun tiada dapat kita faduli , melainkan atas tiga
perkara itu juga, pertama tiada ia sampai pada raja mentri , kedua
ti;:~da

kuas3 rnel:::iwan set en 1nya, ketiga dengan benar, maka dapat

kita faduli kepada sahabatnya itu, demikian lagi hukumnya itu dengan
tiada bersalahan . Adapun akan hukum faduli itu jikalau sahabat kita
itu mati ia sebab menolong kita adalah segala belanjanya mati.[Him.

17] mati itu daripada sahabat yang ditolongnya itu yaitu seperti kain140

kainnya dan belanjanya semuanya daripada sahabat yang ditolongnya
itu jua atasnya tiadalah bersalahan lagi dan demikian lagi jikalau ia
luka , upah obatnya daripada sahabatnya yang ditolong itu juga ,
sekaliannya tiada lagi bersalahan demikianlah hukumnya orang faduli
itu . Maka kiaskan hukum jua atasnya itu. inilah adatnya hukum segala
negeri dan anak sungai itu .
FASAL yang keenam belas , pada menyatakan hukum orang
mengambil upah membunuh orang atau menampar orang atau
memalu orang, adapun jikalau diupah oleh orang membunuh orang,
maka dibunuhnya orang-orang itu yang hendak dibunuh itu mati ,
sebab kebalasan maka mati ia upahan itu salah yang mengupah itu
kena denda sepuluh tahil sepaha dan belanjanya mati itu sekalian
daripadanya , karena sebab taksir tiada memberi tahu orang besarbesar. Adapun jikalau diupah orang itu dengan setahu hukum maka
yang mengambil upah itu mati sebab kebalasan belanja upah mati
itu daripada yang mengupah itu jua . Adapun jikalau sama mati denga
yang diupahkan itu yaitupun mati , maka diberikan upah itu akan
anak istrinya dan belanja matinya itupun sekalian daripada yang
mengupah itu jua inllah hukumnya .
Adapun jikalau yang diupah itu luka dan yang dibunuh itu mati , maka
diberi upahnya dan upah obat luka itupun daripada yang mengupah
itu jua dan jikalau yang membunuh itu mati dan yang dibunuh itu
luka , maka diberi oleh yang diupah atasnya inilah kiyas hukum hakim
negeri itulah hukumnya, demikian lagi memalu orang , demikian lagi
hukum orang mengambil upahan menampar itu, jikalau tiada setahu
hukum, jikalau [Him. 18] jikalau jadi berbubunuhan (. ......... .... .... .. .. )
orang itu didenda lima tahil sepaha pada yang mengupah itu , jika
tiada berbunuh bunuhan didenda setahil karena taksirnya tiada
memberi tahu hakim. Adapun hakim memeliharakan titah kerajaa n
raja-raja itu inilah maka dihukumkan orang itu atas kiyas , inilah
dihukumkan oleh segala hakim itu dengan tiada lagi bersalahan
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supaya terpeliharalah dengan adilnya inilah dikata pada tiap-tiap
segala hukum itu.
Adapun akan upahan memalu orang jika mati yang dipalu itu didenda
oleh hakim seharga dengan itu, jika ia merdeheka didenda oleh
hakim sepuluh tahil sepaha karena ia taksir. Adapun jikalau setahu
hakim ia memalu itu tiadalah kena denda karena yang dipalu itu
hakim ziyad ........... ) pada orang yakni seperti ia memakai tiada
dengan kecuali atau bercerita dihadapan orang itulah hukumnya dipalu
jua tiada lain.
FASAL yang ketujuh belas, pada menyatakan hukum angkara, adapun
angkara itu dua bahagi, suatu maharaja lela dan kedua angkara itu
yaitu seperti menawar tunangan orang atau melakukan barang
kehendaknya dengan tiada berkira-kira salah ia karena hukum
angkara itu namanya jikalau seorang menawari tunangan orang yang
sudah diberi tanda akan dikawininya, maka ditawari oleh orang lain
dengan setahu ibu bapaknya tatkala ia menawari itu, maka kemudian
tahulah tunangan maka diberinya tahu oleh tunangannya itu pada
hakim maka oleh hakim disuruh kembalikan cengkeram orang itu
kepadanya dan didenda yang menawari sepuluh tahil sepaha dan
jikalau ia miskin kena lima tahil sepaha .
Adapun jika tiada tahu akan tunangan orang itu tiadalah ia kena
denda , karena ia tiada tahu , j jikalau tahu ibu bapaknya serta dia
sukakan dan yang menawari; itu tiada tahu akan tunangan orang,
maka [Him. 19] maka didenda ibu bapaknya , karena salah
menyukakan tawar orang karena ia sudah menerima cengkeram orang
maka didenda sperti mena'adat (. ...... .... .. .. ...... ) itu jua, melainkan
h ij ~r

huk:..!m ju3 .

l~.depun

jika ia tiada tahu laki-laki itu dan tiada

disukakan ibu bapaknya tiadalah salah kepadanya lagipun dapat
menolakkan cengkeram orang karena laki-laki ber'aib itu bapaknya .
Hatta kemudian maka ia tahu itupun dikembalikan dengan tiada ganda
demikian lagi segala kiyas a'ib itu seperti ada lagi itu bermadu atau
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ada ia mengambil anak istri orang dan lemah zakarnya atau dating
penyakit besar seperti pakung atau supak dan segala penyakit yang
keji itu sekaliannya itu dapat kembalikan cengkeram itu dengan tiada
diganda, demikian lagi jikalau penyakit itu pada segala perempuan
itupun atas tiga serta juga kepada segala laki-laki dapat dipintai
cengkeram itu pada perempuan pertama , perempuan itu abdi tiada
tahu laki-laki itu , kedua aib tiada laki-laki itu tahu, ketiga

berpen~'?~i!

seperti busung darah dan bawasir dan busuk perca (. ... ............. )
harus dikembalikan dengan tiada hilang cengkeram itulah hukumnya
melainkan adalah perempuan atau laki-laki itu ............. akan aib itu,
maka tiadalah suatu dalamnya.
Adapun jikalau abdi sama abdi menawar dendanya sepuluh emas
tiada lebih. Adapun maharajalela itu dua perkara suatu membunuh
tiada setahu raja , kedua mendatangi kampung orang dengan tiada
setahu raja , dendanya sepuluh tahil sepaha , sebab mendatangi
kampung dan seketi lima tahil itu sebab membunuh demikianlah
dendanya atas kiyas itulah hukumnya. ltupun hukum orang mabuk
yang dipanggil orang kepada rumahnya , maka ia lari atau menikam
atau memalu orang tatkala ia ingat telah dibalas jikalau dibalas pada
tatkala mabuk itu atau gila tiada membayar denda olehnya daripada
lemahnya daripada akan miskinnya dhaif itu adalah akan dita'zir
yaitu pada keliling negeri.
Adapun jikalau ditangkap ia diteguh dengan tiada alahnya melainkan
didenda setahil sepaha atau (Him. 20] atau lemah ia daripada
demikian itu oleh aib itu adalah lepas ia daripada bahaya itupun
pada sarat hukum tiadalah lebih atas orang angkara itu lagi salahnya
demikianlah hukumnya. lnilah hukum Allah bermula jika kawin sahaya
orang dengan seseorang perempuan merdeheka orang, maka dating
akan dia anak, bahwa anaknya itu akan merdeheka ibunya , maka
jika dijadikan medeka bapaknya terhela oleh anaknya kepada yang
merdehekakan bapaknya .
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Bermula jika nikah sahayanya orang laki-laki dengan sahaya orang
perempuan, maka beranak bahwa anaknya itu sahaya bagi tuannya
perempuan, jika dimerdehekakan orang keduanya tiada dihela
bapaknya wali anaknya itu, yakni barangkali kurang daripada eman
bulan, jika dimerdehekakan beranak kemudian daripada merdehekanya kurang daripada enam bulan, maka merdehekanya itu merdeheka
dipekerjakan.
Adapun jika beranak anaknya itu pada enam bulan atau lebih bagi
perempuan itu bersuami diwati ( ......... ) dengan dihela bapaknya
dan kepada yang merdehekakan dia.
Bermula jika ditebus perempuan bapaknya atau jadi merdeheka
atasnya maka mati bapaknya atasnya beroleh waris perempuan itu
dengan anaknya dan dengan wali.
Bermula jika seseorang saudara laki-laki dan seseorang daripada
perempuan keduanya menebus bapaknya, maka jadi merdeheka
keduanya atasnya , maka ditebusnya bapaknya pula seorang sahaya,
maka dimerdehekakan maka patut bapaknya beroleh waris kedua
bagi bahagiannya seorang laki-laki seperti bahagi dua orang
perempuan maka jika mati dimerdehekakannya itu beroleh waris
anaknya laki-laki jua tiada perempuan . Bermula berkata ia akan
hamban ya lagi jika masuk ke rumah engkau , maka engkau
merdeheka, maka masuk ia ke rumah jadi merdeheka dan tiada jadi
merdeheka jika masuk dengan digagahi orang. Bermula jika dikatanya
apabila dating sara itu (. .... ........ .... .. ....... ) tiada jadi merdeheka .
Bermula jika dikatanya dating sara itu (serajat) maka sekalian
hambaku merdeheka dengan sekali hamba masuk dalam [Him. 21]
dalam milikpun ditebus berapa orang hamba kemudian daripada
bersumpah dahulu daripada dating ... .... .. tiada merdeheka karen a
. . . . . . . . . . . ...

Bermula jika dikatanya jika sembahyang aka aku serakaat, maka
sembahyang aku dua rakaat, maka dua orang hambaku merdeheka
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demikian katanya hingga empat rakaat orang sembahyang ia empat
.rakaat jadi merdeheka , sepuluh orang. Bermula jika katanya demikian
dengan kalimah ya 'ni tiba-tiba segala katanya jadi merdeheka lima
bel as orang.
Bermula jika berkata ia akan hambanya : Apabila kawalkanlah
engkau maka engkau merdeheka. maka dijualnya jadi merdeheka
dan jika dijualnya dengan ...... ... .............. sampai dijualnya t1ada
sah jadi merdeheka dan tiada jadi merdeheka, jika berkata ia
apabila kujualkan engkau , maka engkau merdeheka dahulu
daripada ............ ... .sehari. Maka dijualkannya kemudian daripada
berapa hari tiada sah (mer) deka dan tiada jadi merdeheka katanya
merdeheka orang sakit , jika ada memerdehekakannya sahaya
dalam sakitnya akan mati , maka mati dalam sakitnya itu demikian
itu sah daripadanya . Maka jika tiada ada arta lain jadi
merdehekanya , jika baharu sekan segala warisnya maka jadi
merdeheka semuanya.
Bermula jika dimerdehekakannya dua orang hambanya tiada ada
baginya arta lain daripada dua orang sahaya itu , maka mati ia dalam
sakitnya itu kita buangkan undi antara keduanya dan kita
merdehekakan barang yang keluar daripada undi dengan segerasegeranya jua dan demikian lagi dibuangkan undi seseorang jua
thabitlah bahwa ia adalah merdeheka daripada masa merdehekanya .
Bermula jika berkata ia akan sahayanya seseorang daripada kamu
dinika tiada dan berbudi dan jangan ada bapa (k) yang bermuka itu .
(beremak ( .............. ).
Bermula yang diperemak itu hendak ada lima janji, suatu Islam kedua
baliq, ketiga akil , keempat mahsan, dan orang rumahan, kelima tiada
dapat dikata orang jahat berbuat zinah . Bermula [Him. 22] Bermula
menyatakan hukum orang minum tuak dan arak, barangsiapa minum
tuak dan barang yang mabuk hadith empat puluh dipalu jika ia
merdeheka, dan jika ia abdi orang dipalu dua puluh .
•
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Bermula jika minum itu dihalkan dengan dua perkara, suatu dengan
ikrarnya dan kedua dengan saksinya laki-laki dan tiada dilalkan
dengan dicium bau arak dan tuak pada mulutnya .
Bermula pada menyatakan orang mencuri arta dihalkan akan dia,
bermula dipintang (dipinting) kanak-kanak itu dengan beberapa sebab
janji bahwa ada ia baliq tiada dipinting kanak-kanak kedua hendak
ada akil tiada dipinting orang gila ketika.
FASAL yang kedualapan belas,(kedelapan belas) pada menyatakan
hukum buah-buahan dalam kampung atau dalam kota negeri. Adapun
ia itu jikalau tiada dibeli makan sama-sama jikalau dijual buahnya itu
dipinta oleh jang empunya sepertiga, dua bahagi akan yang empunya
tanaman .
Adapun jikalau tiada diberi, maka gusar yang empunya ditebangnya
pohon kayu itu , maka diberinya tahu oleh tuannya itu kepada hakim ,
maka disuruh beri oleh hakim sesuka harga pohon kayu itu ,
demikianlah adatnya segala pohon kayu-kayuan di dalam kampung
orang itu .
Jikalau dijual oleh yang empunya kampung cara itu dapat dengan
oleh yang empunya tanam itu melainkan yang tiada dapat tiada
perkataan lagi itu dapat melainkan kampung dan dusun nugeraha
raja akan seseorang tiada dapat lagi dida'wa putuslah perkataannya
itupun jikalau seperti bendahara dan orang besar memberikan
kampung akan seseorang tiada tahu raja itupun dapat jua dida'wa
orang karena empunya kampung itu tiada dapat sampai berkata
akan hal mereka itu pada raja itu. Adapun jikalau ambil kampung
seseorang atau dusun oleh orang besar-besar maka diberikan kepada
seseorang, maka [Him. 23] maka oleh yang empunya kampung itu
dipersembahkannya kepada raja maka raJapun tiada bertitah itupun
tiada dapat dida'wa lagi , karena sudah setahu raja itu.
Adapun segala hukum dusun itu dan kadai itu perkara ini suatu
harus gadai ( .... ........ ) kedua harus ganda . Ada pun yang harus ganda
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itu seperti seseorang berkelahi dusun pada orang atau kampung
.Yang ada tanaman itu sudah tiada berbuah pada yang memegang
gadai itu selama-lamanya itu, maka dapat digandakan oleh yang
empunya emas itu.
Adapun tiada dapat ganda itu seperti nyiur atau pinang atau durian
atau barang sebagainya itu dapat lagi hukumnya itu jikalau
digandakan, maka diberinya tahu segala hakim itu lawannya mereka
itu.
Adapun jikalau ia mendapat pada kampung orang yang dipegangnya
gadai dibahaginya seperti bagi hukumnya , demikian lagi kampung
dinugeraha orang besar-besar itu jikalau ia mendapat, maka dibahagi
seperti hukum·nya demikian lagi bahaginya dibahagi tiga , dua bahagi
akan yang mendapat sebahagi akan yang empunya itu, demikianlah
hukumnya itu. Adapun hukum dusun yang tiada bertuan itu , maka
dimakan buahnya dan dijualnya, maka datang tuannya itupun dapat
jikalau dida'wa oleh tuannya .
Demikian lagi segala orang kena murka raja , maka lari pada negeri
lain, sebab takutnya, hatta maka dusun atau kampung tinggal , maka
diambil orang kampungnya itu atau dusun itupun dapat dida'wa oleh
tuannya, karena haknya itupun jikalau tiada diberinya oleh orang
diberinya tahu hakim , maka oleh hakim disuruh kembalikan pada
orang itu demikianlah hukumnya itu.
FASAL yang kesembilan belas, pada menyatakan hukum tanah
perhumaan . Adapun tanah itu atas dua bahagi , suatu tanah hidup,
kedua tanah mati . Adapun tanah mati itu tiada siapa empunya hak
tiada siapa berkata-kata lagi akan dia itulah mati namanya akan
[Him. 24] akan tanah hidup itu ada alamatnya perbagai itupun pohon
kayu-kayuan atau ada alamatnya ramuan itu. Maka jikalau diperbuat
kampung atau rumah atau huma tanah itu di dalam perkataan orang
lagi dapat dida'wa orang lagi dapat dida'wa karena tanah hidup itu
jikalau digagahi dan dihukum sepuluh emas pada orang .
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Adapun jika diperbuatnya dusun, maka jadi dusun oleh orang
empunya tanah itu dida'wanya diberinya harganya tiga bahagi , suatu
akan yang empunya tanah dan kedua bahagi akan orang yang
empunya tanaman itu .
Adapun jikalau diperbuatnya huma akan tanah itu hidup tiada setahu
yang empunya tanah itu . Maka dida'wa oleh yang empunya itu, maka
digagahinya, maka kena denda sepuluh emas jikalau tanah tingkap
setahil sepaha dendanya oleh hakim , karena ia itu mengata-ngata
yang empunya , maka tanah itu melainkan dengan bagi yang empunya
tanah itu jua, maka tiada lagi perkataannya itulah akan hukumnya
tanah hidup, maka tentulah hukum itu pada negeri atau dusun
dihukumkan oleh segala hakim .
Bermula pada menyatakan kerbau dan lembu yang nakal jikalau ada
kerbau itu ditambat di jalan orang lalu lalang , maka oleh kerbau itu
ditanduknya orang luka, maka didenda setahil sepaha .
Adapun jikalau mati orang yang ditanduknya itu akan harganya orang
itu karena taksir menaruh kerbau pada bukan tempatnya itu itulah
hukumnya .Demikian lagi hukum lembu yang nakal itupun jikalau di
jalan raja atau kepada hutan tiada tempat jikalau ditanduknya orang
itu mati atau luka dibunuh kerbaunya itu jua tiadalah ada lagi
perbuatannya itu demikian hukum yang nakal sama jua dengan
kerbau nakal .
Adapun jikalau jahat menanduk sama kerbau jua tiada lagi dapat
tangkap jikalau dibunuh setengah harga . Adapun jikalau ia menikam
kerbau bendahara atau tumenggung atau penghulu bendahari atau
syahbandar masuk [Him. 25] masuk pagar juga demikianlah
hukumnya .
Adapun jikalau ia menikam kerbau orang lain daripada itu tiada masuk
pagar tetapi jikalau ada kerbau itu menanduk orang pada tempat
tiadalah perkataannya itu jikalau dibunuh orang .
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Adapun jikalau ada kerbau itu sangat nakal masuk pagar orang
pada malam atau pada siang kepada pekan oleh tuannya itu , itu
jikalau dibunuh orang pada malam tiada mengganti lagi.
Adapun jikalau dibunuh orang pada siang pada ketika masuk pagar
itu kena setengah harganya jua . Adapun jikalau dibunuh pada padang
atau pada jalan daripada sakit hatinya , kena harganya kerbau itu
dengan tiada bersalahan lahi harganya itu .
Adapun orang membunuh kerbau makan pada padang atau pada
hutan , maka oleh seseorang dibunuhnya kena tengah harganya
didenda sepu luh emas, adalah hukum karena ia angkara pada
hidupan orang . Demikianlah hukum lembu dan kambing orang itu
pada orang yang nakal kambing orang kena sepa ha dan akan
kambingpun diberi.
Adapun jikalau kambing itu dititah sekedar panuh harga jua orang itu
memberi yang empunya kambing itu tiadalah denda lagi padanya .
Jikalau orang mendapat pada kerbau itu yang liar tiada mau ia masuk
kandang diberi sepertiga harganya .
Adapun jikalau itu liar sangat atas harga jua tengah tahil diberi seemas
akan upahnya . Jikalau harga kerbau sepaha , dan dua kupang akan
upahnya.
Adapun jikalau kerbau itu jalan tiada lagi dapat melihat orang sama
bahagi harganya dengan upahnya itu demikianlah hukum dengan
tiada lagi bersalahan .
Bermula pada menyatakan huma yang terbakar oleh orang lain itu,
jikalau hangus tiada apa lagi salahnya [Him. 26] salahnya . Adapun
jikalau tiada hangus disuruh orang memarani hingga sudah, jikalau
tanah itu orang kaya, adapun jikalau huma orang kecil sekedar
setengah peruman jua disuruhkan memaliharaan hukumnya . 'Adapun
demikian lagi hukumnya membakar huma yang tiada tahu perapat.
Tiga huma itu lalu ke laut tebusnya setengah harga jua hukumnya ,
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jikalau jauh ba besar perahu itu ada panjang enam atau tujuh segenap
tebusnya itu .
Adapun jikalau ada perahu itu kecil dua kendari ia akan tebusnya
itulah hukumnya itu tiada harus ditebusnya atas dua perkara, mau
perahu itu dikapar oleh orang lain pun tiada harus ditebusnya atas
dua perkara, jikalau hanyut jauh atau dapat waktu dibawanya oleh
yang empunya tiada harus ditebus oleh tuannya itu kedua perahu itu
dicuri orang , maka dibawanya lalu dibuangkannya hanyut jauh, itupun
tiada harus ditebus oleh tuannya itu lagi, ketiga perkara, perahu raja
atau perahu orang besar-besar itupun tiada harus ditebusnya
melainkan kasih orang jua lagi akan orang yang mendapat itulah
hukumannya .
Adapun akan orang mendapat sampan hanyut, jikalalu jauh hanyutnya
itu, maka ada di dalam sampan itu arta , maka didapat orang sampan
maka kemudian dipinta tuannya, maka bahagi sepertiga akan yang
mendapat itu sesuku ditebusnyapun diberinya .
Adapun jikalau didapat orang di laut ada arta dalamnya, maka
hukumnya sepertiga jua suku akan tuannya dua bahagi akan yang
mendapat perahu itu, demikian lagi hukum jikalau digagahi diberinya
tahu hukum itu oleh yang mendapat perahu itu pada hukum inilah
hukumnya .
Bermula pada menyatakan nachoda mencuri dengan pada negeri
orang , jikalau didengar orang besar harus akan nachoda itu
dibunuh .[Him. 27] Adapun jikalau ada dengan bendahara atau orang
besar-besar maka nachoda itu didenda sepuluh tahil sepaha . Adapun
jikalau ada dengan bala dan ra 'yat itu dicuri oleh nachoda dikembalikan dengan itu denda seharga dengan juga pada nachoda itu .
Adapun j ikala u ada nachoda itu mencuri dengan syahbandar
hukumnya dirampas atau didenda akan dia sepuluh tahil sepaha
melainkan ampun orang besar-besar jua lagi akan nachoda itu
demikian hukumnya .
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Adapun hukum nachoda melarikan bula-bula atau cukai itu, jikalau
ia dating pula ke negeri itu, maka dirampas hukumnya, jikalau tiada
dirampas didenda hukumnya karena ia menidakkan negeri orang
itupun melainkan ampun karunia raja jua lagi dan akan safa'at
syahbandar jua akan dia , karena biadab pada negeri orang itu.
Bermula akan hukum wakil itu dua perkara, jikalau ada orang itu
dengan emas atau dengan kain atau beras barang

sebagai~y2 ih.' .

maka kata yang empunya emas baik itu kepada wakil kepada saudara
baik suarupun tiada perkataan lagi , maka jikalau diberikan kepada
tangan anaknya , maka oleh anaknya dimakannya dibelanjakannya
habis emas itu, maka dapatnya oleh yang berwakil itu sudah beta
berikan pada anak tuan dihadapan sianu . Maka kata yang empnya
emas itu beta suruh berikan pada saudara beta tiada suruh beri
kepada anak beta . Maka jadi berbantah kedua mereka itu maka
diberinya tahu hakim. Maka kata hakim disuruh pinta surat wakil itu
kepada yang memegang wakil itu tiada lagi mengganti lagi pada
yang empunya emas itu tatkala dilihat oleh hakim, suruh berikan
kepada saudaranya, tiada disuruh berikan kepada anaknya , maka
digagahi hakim anaknya, emas itu disuruh berikan kepada orang
yang memegang wakil setengah adapun pada demikian itu , jikalau
masyhur anaknya itu jahat fiilnya itu demikianlah hukumnya. Adapun

[Him. 28]Adapun jikalau tiada masyhur, maka ada sama dalam negeri
anaknya dan orang yang memegang wakil itu dan orang yang berwakil
itu , suruh hakim bersuka dengan memegang wakil itu , maka tiadalah
ia mengganti lagi pada yang empunya emas itu .
Adapun jikalau ia aib, maka dikena yang berwakil menda'wa ia yr.1ng
memegang wakil itu. Ada pun suatu anak itu meminta em as pad a
wakil bapakn ya pada orang lain itu atasnyapula zahir. Adapun arti
zahir itu pad a ya'ni nyata itulah saksi itu hukumnya itu.
Bermula Bermula pada menyatakan hukum cerai itu pada laki-laki
dan perempuan itu atas lima perkara aib jua , adapun pertama-tama
151

aib gila, kedua nya aib kiran (. ....... ...... .. ) namanya, ada pun arti
tempat percaya itu ladar tak ( ............... .. ) namanya, kedua qiran
yaitu percaya yang tolong itulah kiran namanya. Adapun bersi
(. .. ... ..... ... ... .) itu yaitu seperti kid aI atau sopsk itu, ada pun orang
lebra itu darah orang lemah zakar itu seperti ia yaitu seperti ia orang
pun hukumnya dan hukumpun demikian jua ia itu sah kawin dengan
dia itupun jikalau tiada diketahuinya oleh laki-laki itu tiada orang
memberi tahu kepadanya, maka nikah ia dengan perempuan itu,
hatta maka tatkala masuk ia ke rumah perempuan itu maka dilihat
oleh laki-laki itu perempuan , bermula bersi maka terurailah kawin itu
yakni binasa kawinnya , maka tiadalah kena atasnya lagi , itulah fasach
namanya, demikianlah lagi tatkala lagi bersi, maka tiada diketahui
oleh perempuan itu aib laki-laki itu dan orang memberi tahu akan aib
laki-laki itu kepada perempuan itu, maka kawinlah ia, setelah sudah
kawin maka kembali ke rumah perempuan itu maka tiada diqaul
(. .... .... ........... .. .. ... ) perempuan, maka diberi tahu hakim itupun
terurailah kawinnya itu, demikianlah lagi hukum pad a adam ( .... .. ... .)
dan ratak ( ... .......... ) dan lebir . .. .. ..... dan yang lemah zakar itu
disuruhkan berobat pada tabib setahun jikalau tiada sembuh, maka
fasachkan hukum itu nikahnya.[Him. 29]Adapun akan orang bersi
dan jadam (. ...... .. .. .. .... .. ....... ) dan gila itu , jikalau rido perempuan
akan laki-laki itu atau rido laki-laki akan perempuan , maka tiada lagi
jadi fa sach kawinnya mereka itu, karena ia rido akan aib salah
seseorang dengan dikawininya perempuan atau laki-laki itu, maka
tiada lagi pad a demikian itu atasnya qaul ( ............ ) sah.
Adapun jikalau diperoleh aib tatkala dalam laki-laki itu, maka
difasachkannya dirinya daripada perempuan itu, maka akan isinya
kawi nnya itu atas laki-laki itu demikianlah lagi jikalau ada ai laki-laki
itu dalam perempuan itupun difasachkannya dirinya daripada lakilaki demikian lagi atas barang yang diperoleh dalam bujang yang
sudah kawin itu sekal ian fasach juga ia itulah hukumnya choir atas
tiap-tiap kawin itu demikian hukumnya.
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Bermula hukum talak itu, adapun talak itu dua perkara, suatu talak
bayan namanya kedua talak roja namanya.
Adapun talak bayan itu, talak yang tiada lagi kembali ia itu seperti
talak itulah bayan namanya. Adapun talak roja'l itu yaitu talak satu
atau dua, maka yaitu dapat kembali roja 'l namanya .
Adapun jikalau talak seseorang perempuan dengan talak tiga tiadalah
dapat kembali, jikalau hendak kembali rukun dikawinkan dengan laKIIaki lain dahulu, maka kemudian talak ia perempuan itu maka
di'dahkan dengan adat yaitu jikalau ia merdeka tiga bulan sepuluh
hari, maka kawinlah dengan lakinya yang lama pula, itulah talak
bayan hukumnya .
Adapun pada talak roja 'i itu seperti seseorang perempuan ditalak ia
dengan talak satu atau dua lalulah 'idahnya daripada tiga bulan
sepuluh hari , jikalau ada laki-laki itu hendak kembali lagi hanya kawin
jua namanya haruslah ia kembali , maka tiada seperti hukum talak
bayan itu lagi demikian adanya .[Him. 30] FASAL peri menyatakan
istiadat raja-raja negeri Melayu turun temurun daripada zaman Malaka
hingga sampailah kepada masa ditilik Datuk Laksamana Tuah turun
temurun sampai kepada masa paduka Seri Sultan Abdul Djalil Syah.
Maka hendaklah oleh segala raja-raja yang akhir kemudian jangan
diubah daripada adat itu karena diamanatkan segala marhum yang

....
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keramat.
Bermula istiadat raja-raja jikalau berangkat berperahu , segala
hulubalang yang kena sirih nobat duduk di tengah , yang tiada kena
sirih nobat duduk dihaluan . Maka hendaklah bintara berdiri dikenaikan,
melarangkan orang bertudung atau main atas kenaikan dan
melarangkan segala yang ber'adab (. ................. ) kepada raja ,
jikalau yang dipertuan berangkat berjalan , segala hulubalang berjalan
dahulu beratur barang yang besar kemudian mana yang kecil dahulu ,
inilah istri adat zaman berzaman . Adapun adat raja-raja besar pedang
getar pun diti(tah) berjalan dahulu berpayung empat, jikalau raja
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muda pedang bertigap berjalan dahulu berpayung dua, bertombak
(. ......... .... .. ... .) dua, itulah istiadat zaman dahulu kala.
Adapun adat fi aturan orang besar-besar dan hulubalang kepada
masa Sultan Abdul Djalil Syah yang dipertuan perintahkan paduka
adinda yang dipertuan Muda di dalam negeri Djohor dan Pahang
dengan segala ta'luknya demikianlah yang dikerjakan segala bintara
tatkala beratur nobat.
Pertama Datuk Bendahara dan Datuk Temenggung paduka turunan
dan paduka maharaja dan Sijawu Raja dan Raja lndra Bungsu dan
Tun Narawangsa dan Seri Naradiraja dan Tun Seri Pakerma dan
Raja Hidmat dan raja Ibrahim dan Seri Raja Dirudja dan Seri Agi
Raja dan Seri Am i Diradja dan [Him. 31] dan Paduka Tuan dan
Laksamana dan sadjila Raja dan Paduka seri lndra dan Datuk qadi
dan Seri Bidjawangsa dan Seri Pakrama Raja dan Raja Ahmad dan
Maharaja dan seri Semara dan Seri Seru dan Raja Megat dan Paduka
Seri Nara dan Paduka Seri Rama dan Paduka Seri Ningrat dengan
dia segala mentri yang di Seri Balai makan kena saputangan dan
kena sirih nobat dan boleh berpedang dan bertopak dan berpayung
be sar dan berkeris bersaputangan dikerisnya segala anaknyapun
boleh seperti martabat bapaknya tetapi tiada boleh bersaputangan
pada kerisnya dan tiada boleh dipanggil engkau namanya , jikalau
berkata-kata boleh bertengku karena belum bergelar batara (bintara) .
Adapun Bintara Seri wangsa dan seri Bidja Pakrama dan Paduka
Seri Dewa dan Maharaja Gandasari Pakrama lndra dan Maharaja
Dinda dan Maharaja Anakda dan Megat Makuta Seri Rama Makuta
Megat dan Seri Narawangsa dan Raja lndra Muda dan Raja Setia
Wangsa dan Maharaja Muda dan Paduka Mahamentri dan Maha
Masura Diraja dan Raja Dihnasara dan Imam Zainudin dan Imam
Kamalud in dan Tun Raina Diraja. sekaliannya itu dikiri gandang tetapi
tiada boleh berkeris dikiri dan berpedang bertipak dan berpayung
besar hingga boleh paying kecil juga dipegang sendiri tatkala berkayuh
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atau berjalan dan tiada kena sirih nobat dan tiada makan bersaputangan dan tiada boleh duduk setara dengan mentri itu tatkala di
Balai raja atau di rumahnya .
Adapun rahasianya raja kepada Chatib Abdul Hamid dan Chatib Ali
dan Chatib Arrasid dan Seri Sitti dan Seri Lela Pahlawan dan Tun
Lela Rokan dan Tun Lela Pahlawan dan Raja Lela Putra dan Lela
Segara dan Bidja lndra dan Raja lndra Megat dan Raja Lela Muda
dan Sang Lela dan Sang Djaja Segara dan Sang Guna dan Sang
Buana dan Seri Lela Raja dan Seri Saja dan Saudagar Raja , maka
inilah segala hulubalang yang dikanan gendang tiada boleh orang
kaya-kaya samakan dengan segala hulubalang, jangankan segala
mentri inilah adat dahulu kala zaman berzaman turun.[Him. 32] turun
temurun dating sekarang ini . Sbermula ada pun yang diantara kapal
dan wangkang itu dan bendahara tahil dan Temenggung sepul uh
emas Paduka Maharaja sepuluh emas dan Siwa Raja sepuluh emas
dan Raja lndra Bungsu sepuluh emas dan Tun Narawangsa sepuluh
emas dan Seri Nara Diraja tengah tengah tahil da n Tun Seri Pakrama
tengah tahil dan Raja Ahmad tengah tahil Sultan Kirai tengah tahil
dan Laksamana tengah tahil dan Datuk Maharaja tengah tahil dan
Seri Semara tengah tahil dan Raja Megat ti Tingbelah tengah tahil ,
inilah adat orang tiang kerajaan yang enam belas itu , sungguhpun
banyak mentri yang lain tiadakena itulah hanya yang kena antaran
kapa l wangkang dan barangsiapa bergelar Raj a Megat hingga ma na
gelar bintara juga , jikalau sudah dengan karunia tuan kita hasillah itu
dari zaman Malaka hingga sampai kepada masa Datuk Laksamana
turun temurun sampailah kepada masa Paduka Seri Sultan Abdul
Djalil Syah , maka hendaklah oleh segala raja-raja yang akhir kemudian
jangan diubah daripada adat itu karena umanat segala marhum yang
keramat, itulah hendak dipakai adat yang telah zaman berzaman itu
tamat alkalam bil chairi wa ssalam .
Adapun yang dilarangkan raja-raja Melayu inilah pada kamu sekalian
kelebihan segala raja-raja daripada bala melarangkan segala yang
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kuning, jangan diambilkan tilam dan jangan diambilkan birai tabir
dan jangan diambilkan saputangan dan jangan diambilkan karangkarang benda kamu dan jangan diambilkan perhiasan rumah kamu,
melainkan tiga ini yang dapat akan baju dan destar dan kain besarbesar atau orang keluaran tiada dapat memakai gelang kaki emas
melainkan anak raja-raja jua, inilah pusaka daripada dahulu kala
janganlah kamu ubah segala adat itu telah berapa lamanya. [Him.
33] FASAL ini peri perkataan segala istiadat raja-raja dalam negeri
Melayu turun temurun istiadat itu daripada zaman masa kerajaan
dalam negeri Malaka dating sekarang , adalah istiadat itu akmal segala
raja-raja apabila ditinggalkan istiadat itu binasa kebesaran dan menjadi
perbantahan akhirnya, kama kola Rasulullahu sallallahu, taroka l'adata
'idawati, yakni meninggalkan adat itu akhirnya perbantahan, artinya ,
bersalahan dengan segala manusia ketahui olehmu hai segala adat
itu segala yang menjadi hulubalang Melayu adalah adat Melayu itu
ata s tiga perkara , hulubalang yang tiada menanti dipanggil , pertamatama ketika mengadap nobat, kedua pada ketika raja kematian, ketiga
raja bekerja dan jikalau ada suatu ardha hendaklah memberi tahu
bintara melainkan ada ketika berjamu mengurniai ayapan atau barang
sebagainya suatu pekerjaan lain.
FASAL ini suatu adat lagi, apabila raja berputra, maka lampin
( ............... )daripada bendahara dan kupak-kupak dan gelang
nbayang pisau daripada Tumenggung persembahkan kepada yang
dipertuan besar semuanya hulubalang besar kecil menyelampai weli
saja tiada bertetampan .
INI FASAL PERINTAH tatkala mengadap nobat, maka raja muda
beratur di atas bendahara, maka payungnya dan tombaknya berdiri
sama-sama tipak dan pedangnya dibelakang, maka apabila keluarlah
sebelah , maka dating bintara keluar menyilakan raja muda, maka
raja mudapun berjalan dari hadapan hulubalang itulah lalu berdiri
beratur dari kiri sebelah di atas permadani itu di hadapan dian
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sebatang, maka apabila sudah habis ragam itu maka lalu keluarlah
sirih, karena tiada sendiri dalam yang membawa sirih itu kepada
[Him. 34] kepada yang dipertuan muda hamba rajanegeri yang baik

dan faham pada istiadat dan mengiringkan dia anak pertuanan
menyelampai tetampan dibelakangnya sirih Datuk Bendahara
nbeserta segala yang kena sirih nobat dan kemudian dipalu orang
gendang menyembah panjang, kemudial lalu membedil , maka
selesailah pekerjaan mengadap nobat adan ya.
FASAL PERINTAH tatkala menjunjung duli siang (. ............... ...... )
Maka apabila keluar duli yang dipertuan , maka sebelah, dan raja
muda dan bendahara dan gendangpun berjalanlah serta segala
hulubalang .
Apabila sampailah ke halaman Balairung , maka semuanya hulubalang
berhenti, maka bendahara jua seorangnya naik bersama-sama
sebelah ke getapakan balairung yang di atas sekali lalu menyembah
panjang . Setelah sudah lalu kembali sem uanya ke tempatanya berdiri
lama , jikalau hari raja besar kembali daripada mesjid, maka diperbuat
demikian berjalan dahulu segala hulubalang dari belakangnya raja
muda , maka yang dipertuan di belakang segala bendahara , tatkala
sampai ke balairung bendahara dan sbelah naik ke atas beratur
seperti aturan lama , maka yang membawa sebelah pun memanggil
segala bintara . Setelah sudah, maka turun kepala bintara menyilakan
raja muda , kemudia n daripada itu maka lalu memanggil bendahara
tarkala lepas empat orang mentri, maka tipak raja mudapun dating
dibawa orang dengan pedang segala akan tombak dan paying tinggal
di tempatnya itu jua lepas mentri delapan, maka dating tipak
bendahara dan tumenggung dibawa orang .
Adapun yang najk tipaknya ke atas, pertama raja muda , kedua datuk
bendahara , ketiga Tumenggung , keempat Paduka Maharaja, kelima
Raja lndra Bungsu dan apabila habislah sudah hulubalang semuanya
mengadap ke balairung, maka keluarlah sirih ayapan dari dalam
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yang membawa sirih raja muda anak [Him. 35] anak pertuanan
n1engiringkan dia menyelampai weli kuning dan ceper itupun tetap
saputangan kuning, sampailah sudah ceper masuk, maka semuanya
kembali ke tempatnya berdiri lama, maka rajapun berangkatlah, maka
gendangpun dipalu oranglah dan bedilpun dipasang oranglah.
FASAL ini suatu pola (pula) istiadat yang baharu dipohonkan Datuk
Bendahara kebawa duli yang dipertuan besar yang mahamulya, pada
tatkala hari raja pada masa tatkala di negeri Djohor pada masa api .
Maka tatkala itu menjunjung duli semuanya hulubalang besar kecil
mengiringkan yang dipertuan muda kembali ke istananya sendiri ,
lalu dikurnia i ayapan demikian sudah sembah Datuk Bendahara ,
ketika pada masa itu beta dipohonkan yang pergi pada Datuk
Bendahara ketiga Seri Narawangsa dan Paduka Seri Rama dan raja
lndra Muda.
FASAL adapun istiadat dahulu kala, apabila ada raja muda dengan
yang dipertuan besar apabila ada segala hulubalang mengadap yang
dipertuan , maka datang yang dipertuan muda, maka tiadalah
hulubalang turun , apabila datang Datuk Bendahara ,maka sekalian
hulubalang turun , maka bersama -sama naik mengiringkan Datuk
Bendahara , jikalau sudah menjunjung duli hari raya. maka sekalian
hulubalang mengiringkan Datuk Bendahara dikurniai ayapan . Setelah
sudah maka baharulah pergi mengadap duli jua yang dipertuan muda,
maka dikurniai ayapan, setelah sudah maka pulanglah.
Sebagai lagi apabila yang dipertuan muda dihadap orang di balainya
sendiri atau dibalairung dalam, maka sirih santap dan pedang pegawai
naik bersama-sama duduk dari belakang baginda, melainkan pedang
besahan dan tombak duduk bersama-sama dengan segala
hulubalang, maka paying jikalau masuk ke dalam tinggal di muka
pintu jua.[Him. 36] FASAL jikalau raja berangkat dengan segala
kelengkapan jauh, maka tatkala bersama-sama dulu yang dipertuan
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besar dan duli yang dipertuan muda, maka tanglung yang dipertuan
besar dipucuk tiang agung dan tanglung yang dipertuan muda ditiang
agung jua, tetapi rendah sedikit, dan tanglung panglima besar tengah
tiang to pang .
Sebagai lagi pada menyatakan orang yang duduk beraja-raja , apabila
kematian, maka dating titah kepada Imam, maka Imam membawa
bilal dan chotib dan fakir dan lebai barang yang patutan dengan dia
atau hulubalang atau orang baik, yang kematian , jikalau orang kecilkecil tiadalah beradat. Sebagai lagi apabila segala kebaidan haj i
atau Syarif tatkala tatkala ada banyak orang mengadap duli yang
dipertuan atau hulubalang, maka janganlah jumlah fakir itu datang
mengadap , jikalau Imam chotib sekalipun karena bukan medan fakir,
jikalau ada suatu maksud sekalipun melainkan kutika snyi, karena
fakir itu banyak sembahnya bi'addab, karena mengajari raja-raja,
apabila ketika orang banyak mengadap niscaya binasalah akmal
raja-raja , suatu lagi, jikalau dipanggil , maka segeralah datang
mengadap , maka janganlah martabat fakir itu kebesa ran maka
binasalah nama fakir, maka apabila bersalahan seperti perkataan ini
kuranglah malu raja akan dia atau mentri.
Sebagai lagi haram atas segala fakir atau Imam atau Kadi meniupniup ( .......... .. ) Allah Taala, karen a takut akan melainkan berkata lah
ia dengan mustahaknya, maka dengan kata bi'adab. Adapun dalam
hukum syara' atau hakikat wajib atas segala Islam itu semoga, maka
ketahuilah istiadatnya niscaya kekallah beraja-raja dan jangan binasa
syara' Allah dan jangan binasa istiadat raja mentri.
Sebagai lagi perintah bintara istiadat paying menyambut surat tatkala
kepagaruyung dan kucik empat putih dan akan pa yung ke benua
Siam dank e Jawa dank e Putani dua putih . [Him. 37] dua kuning
dan akan payung ke Bintan dank e Palembang dan ke Kamboja
dank e Kuantan dan ke Gunung Selan dank e Kampar dan ke
Makasar putih dua dank e lndragiri dan ke Jambi dank e Campa
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putih satu kunung satu dan ke Kedah dan ke Betawi kuning dua dan
ke Perak dan ke Malaka kuning jua satu .
Sebagai lagi inilah istiadat daripada zaman Malaka yang tiada
berubah-ubah , maka janganlah diubahkan oleh segala yang
kemudian .
Adapun segala hulubalang dan mentri yang di dalam negeri atau di
luar negeri , apabila raja murka tiada boleh mengadap, apabila ada
yang membawa maka boleh mengadap , maka sekal ian dosanya dan
salahnya itu di ampuni tiada lagi dihukum atau didenda. Jikalau raja
hendak mehukumkan atau hendak mendenda tiadalah patut lagi ,
inilah adat pu rbakala .
Syahdan adapun segala hulubalang mentri apabila raja hendak
mehukum , maka tiada diterima mengadap baginda , apabila sudah
selesai hukumnya maka baharulah diterima raja mengadap , inilah
adat zaman berzaman Malaka hingga sampai sekarang ini hendaklah
jangan diubahkan oleh raja yang kemudian .
Tamat al kalam bi choiri wa salam . Sebagai lagi inilah istiadat daripada
za ma n berzam an dari Malaka yang tiada berubah-ubah maka
janganlah diubahkan oleh segala yang kemudian . Adapun segala
hulubalang mentri yang dalam negeri atau di luar negeri , apabila
raja murka tiada boleh mengadap, apabila ada yang membawa maka
boleh mengadap maka sekalian dosanya dan salahnya itu diampuni
tiadal a h lag i hukum atau denda atasnya dan raja hendak
menghukumkan dia atau mendenda mereka itu tiadalah patut lagi,
inilah adat purbakala . Syahdan adapun segala hulubalang mentri
apabila raj a [Him. 38] raja hendak mehukumkan dia maka tiadalah
diterima baginda mengadap dan apabila sudah selesai hukumnya ,
maka baharulah diterima raja mengadap inilah adat zaman berzaman
daripada Malaka hingga datang kepada zaman ini hendaklah jangan
diubahkan oleh segala raja-raja yang kemudian ini hukumnya. Tamat
al kalam bil choiri wa salam.
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Kepada empat belas hari bulan Safar dan kepada Hidjrat Nabi salla
llahu alaihi wa salam yaitu seribu dua ratus dua tahun kepada tahun
Dal akhir hari lthnain sudahnya Undang-undang yang disalin oleh
Lebai Ahmad dengan titah Paduka Seri Sultan. Tamat al kalam bil
choiri v1a salam .
Demikianlah disalin Undang-undang ini oleh Encik 'Umar jurutulis
serta disembahkan pula kepada tuan Asisten Resident, pada hari
bulan Agustus tahun 1846 atau pada hari bulan Sa'ban tari ch sanat
1262. Tamat
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UNDANG-UNDANG ACEH DAN NASEHAT
Weltevreden, 23 Februari 1927.
Naskah no. ML. 533 Disalin kembali oleh : Jumsari Jusuf.
Di
Jakarta, 4 Juni 1969.

(Him.1] Kitab Undang-undang Sripadu ka Daulat Raja Sultan Marhum

Mahkota Alam Iskanda r Muda du dalam negeri Aceh Bandar
Darussalam . Aturan yang dipergunakan untuk negeri Aceh ... ............. .
....................... dan untuk sekalian negeri Ta'aluk jajahannya pegangan
Daulat Raja : teratur dengan 105 seratus lima passal didalam 5 lima
Bab . Didalam bab yang pertama : teratur 45. Ampat lima puluh lima

Pasal. Bab yang kedua : teratur 12. Dua belas Pasal. Bab yang
ketiga : teratur 16. Anambelas Pasal. Bab yang keampat teratur 30.
Tigapuluh Pasal. Bab yang kelima : teratur 2 dua pasal. Wajib sekalian
Ra 'ayat negeri Aceh dan sekalian orang negeri asing yang masuk
kedalam negeri Aceh dan Ta'aluk jajahannya; mena'alukkan dirinya
dibawah daripada aturan undang-undang ini .

Pasal yang pertama. : 1

Biar walau siapa juga orang isi negeri dalam pegangan Tanah
Aceh dengan Ta'aluk jajahannya , yang hendak diangkat dijadikan
ganti Hulubalang di dalam tempat itu ; Sa'upama menggantikan
pangkat Teuku Panglima Sagi, atau hendak digantikan Hulubalang
yang telah tiada didalam Sagi, ditempat yang telah teradat, wajib
ada gantinya disitor, akan menjadi di Hulubalang Mukim dalam Tiga
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Sagi Aceh; atau ganti Hulubalang yang di dalam Ta'aluk jajahannya.
Maka didalam hal yang demikian itu , tida boleh tida se;ada-adanya
orang ahali waris dari Hulubalang yang telah tiada itu. semuanya
. . . . . . . . . . . . . . itu berduduk dengan berhimpun bermufakat dengan
sekalia n Hulubalang yang ada dalam tempat Sagi itu; semuanya
bersama-sama dengan sekelian orang yang berakal daripada tempat
itu , da ri pada pangkat Teuku Imam, Keucih i, wakil, serta dengan
pangka t sekelian ulama , itu hendaklah dimusafa tkan dengan
dimusyawaratkan akan hal yang akan diperbuatkan itu

Pasal yang kedua : 2

Jikalau sudah tetap dimufakatkan itu dengan sudah ditentukan
daripada bangsa ahali waris yang telah lenyap itu.[Him. 2].ya ng
berdekatan dengan Afdeeling itu, dibikin kenduri besar sembelihan
sapi atau kerbau denga n bersuka - raja membubuh Gelarang seperti
(sebagai) gelaran Hulu balang yang telah lenyap itu sebagaimana
yang telah dimutamatkan.

Pasal yang ketiga : 3

Kemudian daripada itu , dibawa Hulubalang itu oleh orang banyak,
diperngadapkan kepada raja besar ke keraton kota Raja Bandardarusalam, serta dengan dibawa suatu Dulang persem bahan akan
daulat raja , di 'ara'kan dengan Perm anyina n Nasi' upacara yang
berhiasi di dalam dulang itu , Persembahan daripada sekalian Ahali
wari s Hulubalang itu akan Dau lat Raja yang dipertuan yang di dalam
Keraton . Semua hal pekerjaan diterimanya itu , telah di'aturkan
semuanya itu , sebagai adat yang telah dikuatkan oleh Sulthan,
semuanya itu, ditilikkan daripada sekelian hal ahwal Hulubalang itu.
Jikalau Hulubalang itu pangkat sebagai Teuku panglima sagi, atau
sebagai Pangkat orang kaya Sri Maharaja Lela , dalam Sagi , atau
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seumpama yang bersama derajat dengan Hulubalang Anam, atau
y_ang bersama derajatnya itu dengan Hulubalang Oua belas , atau
yang bersama-sama sahaja derajatnya itu; semuanya itu, telah teratur
akan sekalian adat dengan hormat diterima orang itu dengan masingmasing kelakuan pangkat derajatnya yang telah dipertontonkan oleh
Sultan .

Pasal yang keempat : 4
Dibawa Hulubalang itu kepada Duli Hadlarat Peduka Sri Sultan
yang berduduk semacam di atas Baley Baitur Rahman ; disambutkan
Hulubalang itu serta dengan diberi Hormat sebagai mana aturan
adat yang sediakala , yang telah dilazimkan di dalam negeri Aceh
Bandar Daru sala m. sebagaimana kadarnya masing-masing hak
disambut dengan kehormatan mariam .

Pasal yang kelima : 5
Adat hormat kepada Panglima Sagi , atau kepada orangkaya Sri
Maharaja Lela, disambut akan Hulubala ng itu. dengan hormat Mariam
dipasang dengan bunyi menderu, dua puluh satu kali. Dan sedemikian
pula dihormatkan kepada [Him. 3] Hulubal ang yang pegang
kekuasa'an di Dalam Sagi, akan yang sekiranya bersamaan daripada
pangkat derjatnya itu; maka demikian juga dihormatkan dengan
Mariam dua puluh satu kali dengan bunyi menderu . Dan lagi demikian
pula dihormatkan kepada Sri Maharaja lndra Laksamana atau kepada
Teuku Raja Udahu Lela . disambutkan tuan itu . dengan mariam
menderu sembilan kali. Begitu juga dihormatkan kepada Hulubalang
Anam , iaitu Teuku Bentara Gigieng, dipasangkan mariam menderu
sembilan kali. Maka akan hulubalang yang lain-lain yang bawahan
perintahnya , masing-masing dihormatkan dengan lima kali bunyi
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mariam menderu .Akan dihormatkan kepada Teuku Hulubalang
Duabelas, atau kepada Teuku -teuku Hulubalang yang bersamaan
dengan pangkat derajatnya itu, semuanya dikasih (diberi) hormat,
disambut semuanya Hulubalangnya itu , masing-masing dengan tujuh
kali meriam menderu.

Pasal yang ke'anam : 6
Kepada sekalian Teuku -teuku Panglima Sagi , a tau kepada Teukuteuku yang di Dalam Sagi; Maka seka lian Teuku Hulubalang itu, -tid a
Hak membolehkan memakai Cab Halilintar Raja; karena sekelian
tuan -tuan 1tu, menerima pusaka hulubalang 1tu, daripada ahali waris
sendirinya masmg-masing; boleh dipariksakan ditanya daripada assa i,
j1kalau aua perlu yang lazim: Tatakala sudah ada begilu n1acam,
baharulah boleh dikurniakan kepada Hulubalang itu pangkat
pegangan yang lain macam oleh Daulat raja. diwaklu itu. permulaan.
baru boleh ia memakai cab Halilintar Raja .

Pasal yang ketujuh : 7
Semuanya Hulubalang dalam Ta'aluk Jajahan. maka diatas hulubalang
1tu , semuanya ada berhak boleh mamakai cab Halilintar Raja; demikian
lagi diatas-sekelian Hulubalang yang dalam tanggungan Sulthan,
kepada semuanya hulubalang 1tu, memakai Cab Hal ilintar Raja,
sebagimana (sebagaimana) yang telah dinyatakan dalam Passal tujuh
yang disebut dalam passal ini : [Him. 4) Kami Raja Sulthan dalam
negeri Aceh Kuta Raja Bandar Darussalam, memberi taahu kepada
sekelian Hulubalang yang ada didalam sekelian Ta'aluk Jajahan Aceh
Bandar Darussalam ; Begitu juga kepada sekelian Hulubalang yang
dalam Tanggunga n kami ; begitu juga kepada sekelian Datuk-datuk
dan semuanya Imam dengan kepada sekelian Kejujuran, lagi dengan
sekelian Angpanglima dan kepada sekelian Kacehik, Wakil Perrtuan
raja dengan Kecil, dan kepada sekelian yang bangsa berpangkat
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rendah, tua muda, dan kepada sekelian ra'ayat .. Supaya mengetahui
oleh sekelian engkau yang ada; Sungguh-sungguh kepada Teuku
Angpanglima daripada Ta'aluk jajahannya .. ... ... ... telah kami kurnia
akan Tuhan itu Jabatan Pangkat Hulubalang, dengan kurnia Allah
dan rasulullah ; Maka telah jadi akan wakil kami dan menulung ia
sekelian perbuatan kami.Tuan inilah yang mengerja mambantu
pekerjaan kami, didalam negeri menjadi Wakil Kami Raja :

1). Pertama diambil oleh tuan itu, dengan diperhimpunkan
(diperkumpulkan) sekelian hasil Pajak Negeri didalam sekelian
kekuasaan pegangannya, semuanya itu, dikumpulkan buat kami
(=untuk kami )
2).

Kedua perkara : Diaturkan olehnya sekelian Aturan perniagaan
laut dan darat

3) . Ketig a perkara : Tuan itu yang memberi wang Gupang dan
busuk akan sekelian Ketua yang dibawah kekuasaannya . itu
diambil dari Pajak Negeri yang telah ia menerima; semuanya itu
diaturkan didalam Buku Hasi l Negeri, itu semuanya yang lain
daripada hak Sahagian Kami Raja ; ltu Pajak tiada boleh tiada
dibawa kepada kami di dalam ti ap-ti ap tahun , sesudah jual beli
perniagaan buah lada
4 ). Keempat perkara : Wajib dipeliharakan sekelian ra'yat anak negeri ,
serta supaya dima'murkan negeri dan Bandar, Pasar (Pekan)
daripada tiap tempat yang patut harus dirameykan (dibikin ramey)
5) . Kelima perkara : Supaya d1bikin jalan besar dan sekelian jalan
yang dijalankan oleh sekelian hamba Allah Taala
6) . Keenam perkara : Supaya memperbuatkan Masjid yang rusak
atau [Him. 5] rusak atau rubuh, lagi supaya didirikan atau dibikin
baru dirnana yang belum ada, jikalau kiranya patut diadakan
supaya diadakannya. Lagi supaya ia mernbikin sekelian Zawiah
dan Madrasah , dan lagi supaya ia menyuruh sekelian anak
ra'yatnya bersembahyang Jum'at dan bersembahyang lima waktu
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dengan berjamaah dan lagi supaya ia menyuruh semua orang
berpuasa di dalam bulan Ramadhan dan mengeluarkan zakat
dan Pitrah pada tiap hari Raya Puasa .
7) . Katujuh perkara : tiada boleh tiada memeliharakan negeri dengan
hukuman adil, diturutkan sebegimana Hukum Syariat Nabi
Muhammad Rasulullah dan perintahan kami. Ja'ani diperbuatkan
sebagaimana aturan Hukum Islam dan supaya menjauhkan
sekelian larangan Syara' dan sekelian larangan kami Raja; lagi
dengan tiada menyukakan sekalian perbuatan yang akan menjadi
Huru hara ma'siat dengan durhaka. Jikalau diperbuatkan
perbuatan ma'siat yang tiada patut itu; lnsya Allah ma ;siadurhakanya
itu , dari jabatan Karajaannya itu , Terpecat gugur dengan sendirinya;
ja ngan lagi-sekelian kamu ikut atau memuliakan kepada orang yang
mengerjakan yang demikian itu , supaya mengetahui oleh sekelian
kamu .
Pasal yang kedelapan : 8

Sekelian Hamba raja yang serta Hulubalang raja , yang berjabatan
pangkat Raja Setia , yang berjaga dan berkawaldi Balaj Kota
Daruddunya, yang diperintahkan dengan suruhan raja, menyuruh
periksa didalam tiap kampung Mukim Tiga Sagi Aceh, dan didalam
Ta'aluk Jajahan Aceh , yang pergi memariksa semuanya hal ahwal
yang ada di dalam Aturan Adat Negeri , Maka Wajib didalam tiaptiap tempat, dipeliharakan orang hamba-raja itu semuanya oleh
sekelian orang Tiga Sagi dan oleh sekelian orang yang didalam
Ta'aluk jajahan.
Pasal yang kesembilan : 9

Jikalau Hulubalang itu terkena kepada kebinasaan mati atau
orang keniayakan daripada sesuatu kampung Mukim didalam Tiga
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Sagi, atau didalam negeri Ta'aluk jajahan, maka [Him. 6]tatkala itu
dengan sigeralah Daulat Raja Sultan menitahkan menyuruh pergi
Hulubalang orang kaya Sri Maharaja Lela atauWakil Raja dengan
kelengkapan alat senjata, pergi periksa didalam sekelian hal yang
menjadi sebab-sebab kematian Hulubalangnya itu , serta dengan
meminta orang yang durhaka itu kepada Teuku Hulubalang Mukim
itu atau Sagi atau didalam Ta'aluk jajahannya ; tiada boleh tiada
wajib diatas Hulubalang Pegangan itu , mencari orang durhaka yang
nakal itu ditangkap jikalau tiada melawan , jikalau ia melawan dibunuh
mati .
Pas aI yang kesepuluh : 10
Satu orang bangsa Hamba Raja mati tujuh orang diambil gantinya
daripada Ahali-Waris si durhaka itu , dan diputuskan hukuman diatas
semuanya orang itu, dipindahkan akan dia semuanya , dibawa kepada
Daulat Raja, kemudian daripada itu . terus menunggu bagaimana
yang dikehendakinya , dengan yang ma senang daripada Tuan Raja
sendiri , memberi hukum kepadanya
•

Pasal yang kesebelas : 11
Barang siapa Hulubalang Mukim atau Sagi Ta'aluk Jajahan, yang
tiada suka mencari orang durhaka itu, kerna terhitung daripada AhaliWarisnya , atau ada berka itan dengan lain-lain sebab . Maka diatas
Hulubalang itu diperkenankan kesalahan akan dia oleh Daulat raja ,
didendakan akan dia sebagaimana kadarnya itu. Dengan membayar
wang lima ratus reyal, hingga sampai kepada lima ribu reyal tunej ,
jikalau tiada tentu dihukum ditutup kedalam penjara , hingga sampai
kepada dibayar lunas semua dendaan itu oleh sekelian Ahalai Waris
Hulubalang itu.
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Pasal yang keduabelas : 12

Hulubalang Mukim atau Sagi atau Ta'aluk jajahan yang bantahan
itu , tiada mau turut sebagaimana Hukuman itu , tatkala sudah ada
hal yang sedemikian ; maka Daulat Sulthan Raja dimasa itulah
memanggil dengan sigra akan Hulubalangnya yang besar, Teungku
Chi ' Sri Muda Pahla wan , raja negri Mnrdu , di suruh memerangi
kampung Mukim atau Sagi Hulubalang itu, serta mengusirkan akan
dia daripada tempatnya itu, sekelian.[Him. 7] Sekelian puhun kayunya
dengan tanaman dipotong dan sekelian sumur dikam dibakar habis
tiada boleh ditinggalkan lagi

Pasal yang ketiga belas : 13

Hamba, orang dari raja Daulat Sultan ; seorang atau banyak
yang tiada bersama berjalan dengan Hulubalang itu yang disuruh
oelh Daulat Raja . perginya itu akan mengambil ringgit atau harta
hasil raja: maka dimana orang itu berenti atau bermalam , wajiblah ia
memberi tua dan mengadah berjumpa
dirinya kepada kepala kampung ditempat ia bermalarn itu seperti
pada Kechik atau pada Teuku Imam, maka wajib di atas Kupala itu
atau Kechik atau Imam, memeliharakan diatas sekel ian hal ahwal
ha mba Raja yang berjalan itu, dengan sebegimana yang patut
pangkatnya, supaya jangan ia dibinasakan oleh sidengki durhaka
yang pikirannya tiada cukup

Pasal yang keempat belas : 14

Jikalau Hamba raja itu kedatangan binasa didalam kampung itu
atau dalam mukim , hingga mati atau luka ; Jikalau ada terjadi
perbuatan yang demikian, tentu Daulat Raja menyuruh tuntut bela
itu kepada Hulubalang Mukim itu, sebagaimana yang telah ditentukan
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didalam Passal Sembilan bersama Passal sepuluh dan sebelas dan
dua· belas.

Pasal yang kelima belas : 15
Hamba-hamba raja yang disuruh berjalan itu, hingga sampai ia
berjalan kepada sesuatu kampung yang kecil , dibahagian
penduduknya yang sedikit, lagipun jauh tempatnya dari kampungkampung yang banyak; tiba-tiba dengan takdir dapat kebinasaan
daripada tempat itu , matinya itu dibunuh orang , atau luka, sekalipun
orang dalam kampung itu tiada bersama-sama didalam pekerjaan
itu, atau tiada terlawan oleh sebab banyak Penyamun . Maka semua
orang penduduk didalam kampung itu disuruh Bersumpah serta
menjadi saksi , dan lagi pula supaya ia meng ikut sebaga imana
perintahan daripada Hulubalang; dan bersama-sama dengan Teuku
Hulubalang Ramasetia mencari Penyamun itu. Jikalau sudah
kenyataan dengan sungguh-sungguh penyamun itu[Him. 8]
Penyamun itu, sudah lari keluar dari dalam Tiga Sagi Aceh atau
Keluar daripada Ta 'aluk Jajahan ; Maka pada tatkala itu

.

Lah Daulat Raja memerintah dengan sabdanya memberi tau kepada
Teuku Panglima Sagi itu, dan kepada sekelian Hulubalang dalam
Sagi :Jangan ada lagi sekali-kali , Kaum durhaka itu kembali : Masuk
ke dalam Tiga Sagi Aceh , atau dalam Ta'aluk Jajahan Hukuman
diatas orang itu dibunuh mati , Jikalau ada ahli Warisnya dan turunan
bangsanya didalam negeri Aceh , disalahkan akan dia dengan
dikenakan denda diatas sekalian Ahali warisnya it u: Menurut
keadaannya itu ; menurut sebagaimana hukuman daripada Daulat
Sultan Raja .

Pasal yang keenam belas : 16
Jikalau Teuku Panglima Sagi , atau Teuku Hukubalang Dalam
Sagi Negeri Aceh, atau yang didalam Ta'aluk Jajahan , menyembunyi171

kan Kaum Penyamun atau bangsa Durhaka yang berhati dengki itu,
atau tiada memperdulikan sebagaimana hal didalam Kampung Mukim
penntahannya itu , lagi pula tiada memperdulikan kabar yang tiada
baik itu dan segala hal ahwalnya diketahui kepada Raja . Maka pada
tateka 1a itulah Daulat Raja .......... menyuruh pergi Hulubalang Besar,
Teuku Orangkaya Sri Maharaja Lela , atau Teuku Hulubalang Wakil
Raja , diminta kepada Hulubalang yang menyembunyikan si durhaka
itu , supaya ditangkap, lagi dengan dihukumkan diatas Hulubalang
itu, dikenakan kesalahannya dengan dendaan, permulaan dari lima
ratus real, sampai kepada lima ribu real.
Passal yang ketujuh belas : 17

Daulat Raja kasihkuasa kepada sekelian Teu ku Hulubalang yang
berjabatan pangkat tinggi, jikalau ada orang Durhaka itu daripada
bangsa Aceh, atau bangsa yang lain-lain; Ia lari daripada suatu Mukim
kepada lain Mukim atau dalam Sagi kedalam Tiga Sagi Aceh, atau
dalam sesuatu Ta'aluk jajahan kepada sesua tu Ta'aluk jajahan, Maka
diwajibkan diatas sekelian Hulubalang itu, tiada boleh sekali
menerimakan kedudukan. Sidurhaka itu , didalam pega-akan
sid urhaka itu dengan menghukumkan akan dia, sebagirnana Hukuman
yang telah ditentukan didalam negeri Aceh dengan Hukuman yang
adii ,[Him. 9] Adil, diikutkan sebagei jalan Hukuman Allah dan Rasul
diatas kesalahannnya itu, tiada wajib dibawa lagi orang itu kepada
Daulat Raja, hanya saja dengan memberi tau dengan segala
keterangannya, begimana keadaan halnya dan Hukuman yang adil
dilakukan diatasnya itu
Passal yang kedelapan belas : 18

Peraturan akan hal orang Asing bangsa orang yang beragama
Islam yang lain daripada bangsa Aceh, seperti bangsa Arab, Banggali ,
Kling, Melayu , dan Jawa, atau yang seupamanya itu , Ia masuk
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kedalam negeri Aceh Bandar Darussalam, pekerjaannya bermaniga
(berniaga); maka wajib diatas sekelian saudagar itu, pertama ia
sampai ke Tanah Aceh, telah membawa persembahannya untuk
Daulat Raja, aturan yang demikian itu , Supaya dikenalkan orang itu
oeh Daulat Raja , lagipun supaya menjadi keamanan didalam
.

pern1agaannya .

Passal yang kesembilan belas : 19
Jikalau semua daripada bangsa orang itu, pergi berniaga dalam
tanah Aceh kepada tiap-tiap tempat dimana saja didalam Tiga Sagi
Aceh ; tiba-tiba terkena orang itu kepada perbuatan yang membinasakan akan dia . seupama mati ia orang bunuh dengan keniaya , a tau
kelukaannya, atau dirampas orang hartanya itu; maka lazimlah haknya
itu , mencari bela-nya oleh Daulat Raja , sebegimana yang telah
ditentukan di dalam passal sembilan dan passal sepuluh dan sebelas,
Dua belas .

Passal yang keduapuluh : 20
Jikalau bangsa orang asing dari luaran datang menuntut ilmu
kedalam tiga Asgi Aceg , atau dalam Ta 'aluk Jajahan ; bertem pat
kediaman orang itu pada rumah surau bagian Masjid, atau Zawiah
a tau pad a Madrasah . Kemudian terd apat warta diatas marika itu
terkena kesusahan orang bikin keniaya dan dengan sebab itu hingga
menjadi mati ia maka wajib diatas Teuku Hulubalang yang memegang
perintah didalam tempat 1tu, ia n1enjadi Ahal ; Wari s orang yang mati
; ltu, dan Hulubalang itulah yang akan menuntut belanja dan lagi
dilakukan sibagey 'ada t dalam hal kematian, dengan berkenduri
sebagaimana [Him. 10]
sebagaimana patutnya; didalam hal yang demikian kelakuan itu, daulat
raja tiada menyertai , diatas sekelian perbuatan yang begitu macam,
karena orang itu dibebaskan tiada pergi mengadap kepada Daulat
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Raja , hanya Daulat Raja ikut sebagai aturan daripada Hulubalang
dalam tempat itu; tetapi ---diwajibkan diatas Hulubalang itu, semua
pekerjaannya. itu, ---supaya mempersembahkan kepada Daulat
Raja

Passal yang kedua puluh satu : 21

Jit<alau orang asing yang berlainan agama dasi agama Islam,
yang lain daripada orang Hindia ; maka orang itu , tiada sekali boleh
diterimakan oleh orang di dalam negeri, dan tiada boieh Ia berdiam
duduk di dalam kampung Aceh , hanya hendaklah dengan diberi tau
menyuruh berbalik kepada tempatnya didalam Kapal, tiada boleh
bersama-sama dalam negeri.
Passal yang keduapuluh dua : 22

Jikalau orang yang lain macam Agamanya daripada agama Islam,
menghendaki duduk juga berdiam di darat didalam Kampung orang
Islam , itu tiada termasuk di dalam tanggungan Daulat Raja ; jikalau
orang itu terdapat kepada kacidraan Mati, atau luka atau terampas
hartanya didalam kampung tempat ia berdiam , atau ditempat ia
menginap itu , sekalipun perbuatan itu dari orang kampung itu, atau
orang dari kampung lain , ataupun bangsa Pencu ri dan Penyamun ,
itu semuanya tiada ditanggung ; jika lau mati ia orang bunuh, maka
matinya itu, dengan tiada berbela , jikalau ia luka, maka lukanya itu,
tiada dibaya wang tebu san darah, kalau orang rampas hartanya itu,
tentu tiada dicari lagi , semua pengaduannya itu , Daulat Raja tiad a
suka terima , begitu juga ------daripada sekelian Hulubalang; sebab
sa lah sendirinya, bukan kesalahan dari lain orang , oleh sebab ia
tiada turut sebagai tersebut kepada aturan dengan menunduk dirinya
kepada Undang-undang Daulat Raja Aceh. itulah sebab tiada
diperdulikan lagi , diatas hal orang itu
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Passal yang keduapuluh tiga : 23

Dihukumkan diatas orang yang suka terima bangsa ---Orang
yang berlain Agama Islam, yang memberi bermalam orang itu [Him.
11 ]orang itu dalam kampung Aceh , maka didendakan orang itu,

putusan Hukuman dari Musapat Ulama, terkena Kiparat dendanya
itu, dengan memberi kenduri akan sekelian Ahali Juma'at Masjid
dalam Mukim ditempat itu .
Passal yang keduapuluh empat : 24

Diatas orang yang dikenakan Kiparat itu, yang tiada suka menurut
sebegimana Aturan Teungku Ulama, boleh juga ia pergi mengadau
halnya itu mengadap kepada Teuku Hulubalang yang memegang
perintah daripada tempat itu , boleh berhukum diikut sebagimana
timbangan ya ng adil , dengan menggirangkan kedua pehaknya .
Passal yang kedua puluh lima : 25

Tiap-ti ap ra 'ya t dalam Sagi, atau yang dalam Mukim , Yang
berjalan kepada lain Sagi , atau pada lain mukim , atau dalam Ta 'aluk
jajahan , pekerjaan orang itu pergi berniaga atau pergi menuntut ilmu ,
sekiranya terdapat diatas orang itu , mati dibunuh dengan keni aya ,
atau disamun hartanya . Maka ada hak diatas ahali waris orang yang
dikeniaya itu, pergi meminta timbangan dan pertulungan kepada Teuku
Hulubalangnya sendiri , supaya dibicarakan diatas semua pekerjaannya itu kepada Hulubalang tempat yang dikeniayakan sudaranya itu,
dengan bermusapat dan bermu syawa rat dengan seke lian Kepala
serta dengan sekelian ulama , supaya dibayar dengan Diat yang mati ,
atau supaya digantikan sekelian hartanya yang telah dirampas itu .
Passal yang kedua puluh anam : 26

Bilangan orang yang Mardihika, bersamaat diatnya itu, sebegiman
jumlah harga seratus onta, dikasihkan semuanya bayaran itu kepada
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Ahal ; Waris orang yang mati dibunuh. sebegitulah banyaknya bayaran
Diat tebusan orang yang Mardihika; didalam satu-satu onta harganya
itu tiga ratus real.

Passal yang kedua puluh tujuh : 27
Jikalau sudah dibayar sebegiman bilangan yang telah disebut
[Him. 12]disebut. juga dengan telah ditentukan dan ditetapkan
sebegimana yang didalam passal dua puluh enam : 26; maka
kemudian daripada itu , tiada boleh sekali-kali membunuh akan orang
yang keniayakan nyawa yang mati itu ; karna orang itu sudah bertaubat
didalam pekerjaannya itu , lagipun telah didameykan sebegimana
Hukum Undang-undang Sulthan akan kedua pehak

Passal yang kedua puluh delapan : 28
Jikalau ahali waris orang yang telah dibunuh mati itu, tiada suka
menerima Diat bayarannya itu, tetapi yang dimaksudnya itu, hendak
membahas bunuh mati bela nyawa yang telah dikeniakan, itu tertentu
yang ia tiada suka dengan penebus.

Passal yang kedua puluh sembilan : 29
Jikalau tiada suka menerima sebegimana yang telah ditetapkan
oleh Sulthan ; Maka didalam hal yang demikian, haruslah diatas dua
blah pihak Hulubalang itu , boleh memperkenankan sebegimana yang
diminta oleh sekelian Ahali Waris orang yang sudah mati dibunuh
itu.

Passal yang ketiga puluh : 30
Jikalau Hulubalang yang dari pehak orang yang pembunuh itu
tiada suka memberi bunuh balasan itu, sebab dari bangsa ahali
warisnya sendiri; tetapi hendak dibayar juga sebegimana yang telah
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ditentukan dalam Undang-undang Daulat raja, tatkala sudah ada
kejadian begitu macam, maka Hulubalang yang pada pehak kematian
itu, wajib membawa semuanya ahali warisnya itu kepada Daulat Raja ;
kemudian deripada itu, wajib diatas Daulat Raja memutuskan
hukuman itu diatas sekelian orang itu kedua pehaknya; tiada boleh
lagi seorangpun yang berbantahan. sebegiman putusan daripada
Dau lat Raja , kedua pehaknya wajib diturutkan

Passal yang ketiga puluh satu : 31
Maka diatas dua blah pehak hulubalang serta dengan dua blah
pehak ahali waris yang telah berbantah itu, tiada boleh tiada wajib
menurutkan sebegimana pertimbangan dari Daulat Raja yang
bersama dengan sekelian Ulama diikutkan sebegimana hukum,[Him.
13] sebegimana Hukum Allah dan Hukum dari Rasulullah

Passal yang ketiga puluh dua : 32
Bilangan Diat hamba Sahaja bangsa Budak yang dijual jaya ,
maka Diatnya itu, diikutkan sebegimana harganya yang sudah biasa
(yang sudah teradat) , tiada harus marika berbantah dalam hal itu,
wajib diikut sebegimana hukum dalam undang-undang daulat raja

Passal yang ketiga puluh tiga : 33
Dari sekelian harta yang telah dirampok oleh Perampok ; maka
diwajibkan oleh Daulat Raja diatas Hulubalang pada tempat terdapat
kesusahan out dan atas sekelian waris kalawarganya itu, menyuruh
•

mengembalikan atau disuruh gantikan semuanya harta-harta yang
telah dirampokkan itu.

Passal yang ketiga puluh ampat : 34
Sekelian orang bangsa Pembegal itu yang sudah melarikan
dirinya kelacaran dari Tiga Sagi Aceh, atau kepada Luaran dari Ta'aluk
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jajahannya; Dilazimkan oleh Daulat Raja kepada sekelian Hulubalang,
tiada boleh sekali-kali diberikan dia orang masukatau kembali kedalm
Tiga Sagi Aceh atau masuk kembali kedalam Ta'aluk jajahan, wajib
ditang-kapkan semuanya orang itu .

Passal yang ketiga puluh lima : 35
Jikalau bangsa Pembegal itu kembali serta masuk ia kedalm
Tiga Sagi Aceh. atau kedalam Ta'aluk jajahan , wajib diatas Hulubalang
ditempat itu , menangkap orang itu, lagi dengan dihukumkan akan
dia dipotongkan tangannya sebegimana hukum Allah serta Rasul.

Passal yang ketiga puluh anam : 36
Semuanya orang bangsa Pembegal itu , tatkala hendak ditangkap
akan dia. dia melawan dengan senjata, boleh dia itu semuanya
(=bolehlah akan semuanya itu) dibunuh mati [Him. 14]

Passal yang ketiga puluh tujuh : 37
Daulat Raja tiada menyampar dirinya lagi diatas hal pekerjaan
Pembegal yang berampok penyamun dalam Tiga Sagi Aceh atau
didalam Ta 'aluk jajahanm hanya Daulat Raja mengikut sebegimana
Musapat Bersauwarat sekelian Kupala bersama Ulama yang didalam
Pagangan Teuku Hulubalang itu, memberi keputusan diatas sekelian
hal perbuatannya itu.

Passal yang ketiga puluh sembilan : 38
Sekiranya ada berbangkit satu-satu kawum berkumpul orang
banyak, yang niatnya itu berkehendak memperbuat yang tiada baik
keatas Daulat raja , atau berkehendak membikin huruhara didalam
kampung dan mukim , atau Sagi; Tatkala diketahui pekerjaan itu, oleh
seseorang, atau oleh orang banyak yang lain , maka wajiblah ia
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memb~ri

tau dengan Iekas kepada Hulubalang yang ada . serta

dengan memundurkan segala kaum orang yang tiada baik maksudnya
itu.

Passal yang ketiga puluh sembilan : 39
Jikalau seseorang anak ra 'ayat atau orang banyak yang sudah
mengetahui serta meliat sesuatu bagian orang banyak yang berniat
ia kepada perbuatan yang tiada baik keatas negeri atau keatas Daulat
Raja-raja; maka orang itu tiada pergi memberi tau dengan Iekas
kepada Hulubalangnya sendiri , pada hal keadaan kumpulan itu telah
brangkat hendak mengerja yang tiada baik itu dengan mengganngu;
kemudian daripada itu , maka segala halnya itu ternyata kepada Teuku
Hulubalang yang memerintah dalam Mukim atau Sagi itu; Kumpulan
yang berniat durhaka itu sudah brangkat, hendak berbuat yang tiada
patut itu, akan tetapi dalam perbuatan durhaka itu , sudah diketahui
dan dilihat oleh ra 'yatnya atau oleh kepala kampung Keucihi ' anu ,
t1ada ia membn tau hingga Hulubalang dapat tau sendiri ; Maka
disalahkan diatas ra'yatnya itu atau kepalanya itu , ditilik dengan
sebegimana panjahat jua sebab ia ikut campur di dalam pekerjaan
itu , maka orang itu akan dihukumkan oleh Hulubalangnya sendiri
dengan Putusan Musapat sekelian Kupala dan Ulama begimana yang
patut diatas orangnya itu [Him. 15]

Passal yang keepat puluh : 40
Jikalau Gabilah perkumpulan itu , hendak melakukan perbuatan
yang tiad a baik itu , da n lagi tiada ia perdulikan kepada Nasehat
Hulubalang itu yang sudah berbicara kepadanya jikalau ----Tiada
yang demikian , wajib diatas Teuku Hulubalang itu , memukul orang
itu dengan diperangkan akan dia hingga sampey binas2 mati sama
sekali yang tiada melawan ditangkapkan, yang melawan dibunuh
mati. semuanya itu diserahkan kepada Daulat Raja . Maka dihukumkan
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diatas sekelian marika itu sebegimana putusan dari Daulat Raja ,
diatas orang yang durhaka diatas negeri , dan lawan aturan .
Passal yang keempat puluh satu : 41
Biar siapa pun juga daripada bangsa Hulubalang Dalam Sagi ,
atau Tuan itu Teuku Panglima Sagi; jikalau ia telah mengetahui sudah
ada Kumpulan orang bermaksud yang tiada baik kepada Daulat Raja ,
pad a haj .. ia telah bikin Musapat dan bersauwarat didalam
pegangannya; tiada ngeri atau takut, kedengara n perbuatan itu
kepada Daulat Raja . Jikalau sudah ada kejaaian yang demikian itu ,
dan pada waktu itulah, Dau lat Raj a menyuruh Hulubalangnya yang
besar orang kaya Sri Maharaja Lela , atau Wakil Daulat Raja dengan
segala kelengkapan alat senjata pergi memeriksa didalam sekelian
perbuc:1tannya itu .
Passal yang keempat puluh dua : 42
Tatkala sudah se lesai daripada memeriksa itu,- sekelian
Kumpulan itu , belum melakukan niat durhakanya itu : Maka disalahkan
diatas Teuku Hulubalang itu , Syubhat satu ati dengan orang durhaka
itu ; sungguhpun begitu , Daulat Raja menimbang dengan sehabis
adil , dan pikiran ; karena wajib memelihara nyawa anak ra 'yatnya .
Harus Daulat Raja memberi maaf kepadanya dengan disumpahkan
kepada Kur'an Kalamaellah . "Tiada mendurhakan lagi dalam se'umur
hid upnya itu . ---

Passal yang keempat puluh tiga : 43
Teuku Panglima Sagi ada mempunya Ha' yang besar, diberi
kekuasaan [Him. 16] kekuasaan oleh Daulat Raja boleh tuan itu
sendiri memutuskan Hukuman diatas sekelian hulubalang dan anak
ra 'yatya r.g didalam Saginya sendiri; melainkan orang Hamba dari
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Daulat raja dan orang Pegaulan Sagi yang lain. Maka sekelian hal
keadaan yang telah kejadian itu. wajib ia memberi tau kepada Daulat
Raja
Passal yang keempat puluh empat : 44
Teuku Panglima Sagi Tiada Hak dikuasakan menjatuh Hukuman
diatas Hamba Daulat Raja yang mengerjakan perbuatan kesalahan
di dalam Sagi ; melainkan orang itu, ditangkap saja, dan memberi
sekelian keterangannya itu kepada Daulat Raja. Maka Daulat Raja
sendiri yang memberi Hukuman diatas orang itu.
Passal yang keempat puluh lima : 45
Hamba dari Daulat Raja , dimasa hendak ditangkap ia melawan ,
tatkala keadaan yang demikian itu , maka barulah harus dibunuh
mati akan dia, tetapi diatas Teuku Hulubalang itu , wajib memberi
dengan nyata segala kete-rangannya pekerjaannya itu kepada Daulat
Raja (Him. 17] Aturan pada tiap Hari Raya Puasa dan Hari RayaHaji: keduanya itu bersamaan sebegimana yang telah diadatkan ;
Pada hari itulah Daulat Raja Sulthan Aceh Bandar Darussalam dalam
Kuta Raja Darussalam, memberi kurnia , lagi dengan kehormatan
besar kepada sekelian Teuku Hulubalang dan Ulama serta akan
sekelian ra'ayatnya yang datang mengadap pada hari itu
Passal yang pertama : 1
Dipermulakan pada hari Jumu'at yang pengabisan daripada Bulan
Sya'aban. Maka pada masa itulah , Teuku Angpanglima Masjid Raja
bersama Teuku Kadli Malikul "Adil serta Teuku Imam Luengbata ,
mengadakan duduk Musapat pada Masjid Raja . Ia menanya kepada
sekelian
Ulama yang hadlir dalam Musapat itu , ujarnya "Bilakah
•
permulaan hari kita orang berpegang Puasa? Dan hari apa permulaan
sihari bulan masuk bulan puasa?
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Passal yang dua : 2
Tatkala telah sudah tetap bermupakat dan musyawarat itu, maka
dengan sigra juga, masuk Teuku Rama Setia keKraton datang
mengadap kepada Daulat Raja; memalumkan mempersembahkan
hari permulaan berpegang Puasa

Passal tiga : 3
Pada hari itulah Daulat Raja bersabda kepada Teuku Raja
Udahna Lela . menyuruh berikan kurnia ; yaitu Satu kabau kepada
Teuku Angpanglima Masjid Raja . dan sa tu karbau kepada Teuku
Kadli Malikul 'Adil' dan satu karbau kepada Teuku Ramasetia , dan
satu karbau kepada Teuku Imam Luengbata, dan satu karbau kepada
Teuku Orang kaya Sri Maharaja Lela , dan satu kerbau kepada orang
Hulubalang Mengawal didalam Kuta Raja , dan satu karbau kepada
orang Mengawal jag a di Balej Bayturahman , dan dua buah karbau
disuruh kurniakan kepada Teungku Anjung .

Passal ampat : 4
[Him.18] Pada hari pengabisan bulan Sya'aban diakhir waktu
Asar pukul lima petang; Daulat Raja menyuruh memasangkan maryam
bunyi menderu dua puluh satu kali ; 21.

Passal lima : 5
Jikalau di Hari Raya Pitraha, dipasangkan maryam dua puluh
satu kali menderu , diwaktu pukul lima pagi-pagi ; menyatakan itu hari
permulaan bulan Syawwal sihari Raja Puasa.

Passal anam : 6
Begitu juga tatkala sampai pada masa Hari Raja Haji, dipasangkan mariam dua puluh satu kali dengan suara menderu , pada kutika
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waktu Subuh pagi hari sepuluh dari bulan Haji, itulah alamatnya tanda
sepuluh bulan Haji, hari itulah Hari Raya menyemelihkan Kurban .
Passal tujuh : 7

Pada hari pertama dihari Rayakan Puasa; Maka Teuku
Hulubalang Angpanglima Sagi dengan sekelian Hulubalang yang
Dalam Sagi, berkumpul di dalam suatu masjid Besar dalam Sagi ;
didalam Saginya sendiri, masing-masing membikin Musapat dan
bermusyauwarat, ditentukan hari itu, "Dihari apa semua kita pergi
mengadap kepada Daulat Raja , itu semuanya telah ditentukan.
Passal delapan : 8

Pada hari yang ketiga dari bulan Hari Puasa , atau pada hari
dua bel as, Hari Raya Haji; Maka sekelian Teuku-Teuku Hulubalang
itu , Bersama dengan Ulama ra 'ayat pergi datang mengadap kepada
Daulat Raja , diatas Balay Baiturrahman yang sedang bersemayam
pad a hari yang telah ditentukan itu .
Passal sembilan : 9

Semuanya Teuku Hulubalang Sag i serta sekelian Teuku
Hulubalang [Him. 19] Hulubalang di Dalam Sagi , datang ke Kraton
menjalang dan mengadap kepada Daulat Raja , Maka pemberian
Daulat Raja , dikurniakan kepada seseorang Teuku Hulubalang itu,
sehelay kain yang sangat bagus daripada jinis sutra yang bersulam
dengan benag mas, itu diperikutkan sebegimana pangkat derajatnya.
ltulah yang dijadikan untuk tanda Hari Raya serta menjadi tanda
keselamatan Hari Raya.
Pass aI sepuluh : 10

Kain salinan kurnia Daulat Raja itu, dikurniakannya itu,
sebegimana yang senang dari Daulat Raja, menilik ia , sebegimana
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aturan pangkat darjat masing-masing Hulubalangnya itu; diperikutkan
dengan yang herpatutkan kepaanya .
Passal sebelas : 11

Hari Raya Haji, bersamaan aturannya itu, tiada berubah seperti
aturan pada Hari Raya Puasa ; juga Dikurniakan salinan kepada
sekelian Hulubalang nya dan sekelian ulamnya .
Passal dua belas : 12

Daulat Raja telah menetapkan berangkat ke Masjid Raja pada
setiap Hari Raya Puasa , begitu juga pada tiap-tiap kali Hari Raya
Haji; Daulat Raja bersembahyang Hari Raya bersama-sama dengan
sekelian Hulubalang dan dengan sekelian Teungku Ulama yang ada
menyertai pada hari itu[Him. 20] Aturan diatas sekelian Teuku
Hulubalang Sagi dan kepada sekelian Teuku Hulubalang yang di
dalam Sagi, demikian lagi kepada sekelian Ahali Waris segala
Hulu balang yang tersebut. Maka semuanya hal mereka itu didalam
Tanggungan Daulat Sulthan Raja Aceh Bandar Darussalam ; teratur
di dalam anam belas passal : 16

Passal pertama : 1

Teuku Hulubalang Panglima Sagi, jikalau meninggal , pada hari
ia meninggal dunia itu , diwajibkan diatas Teuku Teuku Hulubalang di
Dalam Sagi , datang mempersembahkan dengan selekas-lekasnya
hal meninggalnya itu kepada Daulat Raja
Passal dua : 2

Jika telah diketahui oleh Daulat Raja , yang mati itu Teuku
Panglirri~

Sagi; Maka kepada kutika itu juga dengan sigeranya Daulat

Raja menurun sabdanya kepada Teuku Hulubalang orang kaya Sri
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Maharaja Lela , atau kepada Teuku Hulubalang Wakil dari Daulat
Raja , menyuruh berjalan membawa belanja kematian Hulubalar.~gnya
itu , Seberapa yang cukup untuk kenduri bersama dengan sidekahnya
didalam sehari itu sahja; pad[Him.1]Kitab Undang-undang Sripaduka
Oaulat Raja Sultan Marhum Mahkota Alam Iskandar Muda du dalam
negeri Aceh Bandar Darussalam . Aturan yang dipergunakan untuk
negeri Aceh --------------------------------- dan untuk sekalian negeri Ta'aluk
jajahannya pegangan Daulat Raja : teratur dengan 1 05 seratus lima
passal didalam 5 lima Bab . Didalam bab yang pertama : teratur 45 .
Ampat lima puluh lima

Passal. Bab yang kedua : teratur 12. Dua belas Passal. Bab yang
ketiga : teratur 16. Anambelas Passal. Bab yang keampat teratur 30 .
Tigapuluh Passal. Bab yang kelima : teratur 2 dua passal. Wajib
sekal ian Ra 'ayat negeri Aceh dan sekalian orang negeri asing yang
masuk kedalam negeri Aceh dan Ta'aluk jajahannya ; mena 'alu kkan
dirinya dibawah daripada aturan undang-undang 1n1.

Pasal yang pertama : 1
Biar walau siapa juga orang isi negeri dalam pegangan Tanah
Aceh dengan Ta'aluk jajahannya , yang hendak diangkat dijadikan
ganti Hulubalang di dalam tempat itu ; Sa 'upama menggantikan
pangkat Teuku Panglima Sagi , atau hendak digantikan Hulubalang
yang telah tiada didalam Sagi, ditempat yang telah teradat, wajib
ada gantinya disitor, akan menjadi di Hulubalang Mukim dalam Tiga
Sagi Aceh : atau ganti Hulubalang yang di dalam Ta'aluk jajahannya .
Maka didalam hal yang demikian itu , tida boleh tida se;ada-adanya
orang ahali waris dari Hulubalang yang telah tiada itu, semuanya
. . . . . . . . . . . . . . itu berduduk dengan berhimpun bermufakat dengan
sekalian Hulubalang yang ada dalam tempat Sagi itu ; semuanya
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bersama-sama dengan sekelian orang yang berakal daripada tempat
itu , daripada pangkat Teuku Imam , Keucihi , wakil , serta dengan
pangkat se kelian ulama, itu hendaklah dimusafatkan dengan
dimusyawaratkan akan hal yang akan diperbuatkan itu

Pasal yang kedua : 2 ••••
Jikalau sudah tetap dimufakatkan itu dengan sudah ditentukan
daripada bangsa ahali wari s yang telah lenyap itu.[Him. 2]. yang
berdeka tan dengan Afdeelmg 1tu , d1bikin kenduri besar sembelihan
sap1 atau kerbau dengan bersuka - raja membubuh Gelarang seperti
(sebaga1) gelaran t4ulubalang yang telah lenyap itu sebagaimana
yang telah dimutamatkan

Pasal yang ketiga : 3
Kem udian daripada itu , dibawa Hulubalang itu oleh orang banyak,
diperngadapkan kepada raja besa r ke keraton kota Raja

Bandar~

darusalam , serta dengan dibawa suatu Dulang persembahan akan
daula t raJa , di 'ara'ka n dengan Permanyinan Nasi'upa ca ra yang
berhi si di dalam dulang itu , Persembahan daripada sekalian Ahali
wari s Hulubalang itu akan Daulat Raja yang dipertuan yang di dalam
Ker ton

Semua hal pekerjaan diterimanya itu, telah di 'aturkan

se muanya itu . sebagai ad at yang telah dikuatkan oleh Su lth an ,
semuanya itu, ditilikkan daripada sekelian hal ahwal Hulubalang itu .
Jikalau Hulubalang itu pangkat sebagai Teuku panglima sagi, atau
sebagai Pangkat orang kaya Sri Maharaja Lela , dalam Sagi, atau
seumpama yang bersama derajat dengan Hulubalang Anam , atau
yang bersama derajatnya itu dengan Hulubalang Dua belas, atau
yang bersama-sama sahaja derajatnya itu: semuanya itu. telah teratur
akan sekal1an adat dengan hormat diterima orang itu dengan masingmaslng kelakuan pangkat derajatnya yang telah dipertontonkan oleh
Sultan.
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Pasal yang keempat : 4

Dibawa Hulubalang itu kepada Duli Hadlarat Peduka Sri Sultan
yang berduduk semacam di alas Baley Baitur Rahman ; disambutkan
Hulubalang itu serta dengan diberi Hormat sebagai mana aturan
adat yang sediakala, yang telah dilazimkan di dalam negeri Aceh
Bandar Darusalam. sebagain1ana kadarnya masing-masing hak
d1sambut dengan kehormatan mariam .
Pasal yang kelima : 5

Adat hormat kepada Panglima Sagi, atau kepada orangkaya Sri
Maharaja Lela, disambut akan Hulubalang itu, dengan hormat Mariam
dipasang dengan bunyi menderu, dua puluh satu kali. Dan sedemik1an
pula dihormatkan kepada [Him. 3] Hulubalang yang pegang kekuasa'an
d1 Dalam Sagi, akan yang sekiranya bersamaan daripada pangkat
derjatnya itu; maka demikian juga dihormatkan dengan Mariam dua
puluh satu kali dengan buny1 menderu . Dan lagi demikian pula
dihormatkan kepada Sri Maharaja lndra Laksamana atau kepada Teuku
Raja Udahu Lela, disambutkan tuan itu , dengan mariam menderu
sembilan kali . Begitu juga dihorn1atkan kepada Hulubalang An am .
ia1tu Teuku Bentara Gigieng , d1pasangkan mariam menderu semb1lan
kali Maka akan hulubalang yang lain-lain yang bawahan perintahnya .
masing-masing dihormatkan dengan lima kal1 bunyi mariam
menderu .Akan dihormatkan kepada Teuku Hulubalang Duabelas, atau
kepada Teuku-teuku Hulubalang yang bersamaan dengan pangkat
derajatnya itu, semuanya dikasih (diberi) hormat, disambut semuanya
Hulubalangnya itu, masing-masing dengan tujuh kali meriam menderu .
Passal yang ke'anam : 6

Kepada sekalian Teuku-teuku Panglima Sagi, atau kepada Teuku teuku yang di Dalam Sagi; Maka sekalian Teuku Hulubalang itu . -tida
Hak membolehkan memakai Cab Halilintar Raja ; karena sekelian
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tuan-tuan itu, menerima pusaka hulubalang itu, daripada ahali waris
sendirinya masing-masing; boleh dipariksakan ditanya daripada assai,
jikalau ada perlu yang lazim; Tatakala sudah ada begitu macam,
baharulah boleh dikurniakan kepada Hulubalang itu pangkat
pegangan yang lain macam oleh Daulat raja, diwaktu itu, permulaan,
baru boleh ia memakai cab Halilintar Raja .

Pasal yang ketujuh : 7

Semuanya Hulubalang dalam Ta'a luk Jajahan , maka diatas
hulubalang itu, semuanya ada berhak boleh mamakai cab Halilintar
Raja; demikian lagi diatas-sekelian Hulubalang yang dalam
tanggungan Sulthan, kepada semuanya hulubalang itu , memakai
Cab Halilintar Raja, sebagimana (sebagaimana) ya ng telah dinyatakan
dalam Passal tujuh yang disebut dalam passal ini : [Him. 4] Kami
Raja Sulthan dalam negeri Aceh Kuta Raja Bandar Darussalam .
memberi taahu kepada sekelian Hulubalang yang ada didalam
sekelian Ta'aluk Jajahan Aceh Bandar Darussalam; Begitu juga
kepada sekelian Hulubalang yang dalam Tanggungan kami; begitu
juga kepada sekelian Datuk-datuk dan semuanya Imam dengan
kepada sekelian Kejujuran, lagi dengan sekelian Angpanglima dan
kepada sekelian Kacehik , Wakil Perrtuan raja dengan Kecil , dan
kepada sekelian yang bangsa berpangkat rendah, tua muda , dan
kepada sekelian ra'ayat IISupaya mengetahui oleh sekelian engkau
yang ada ; Sungguh-sungguh kepada Teuku Angpanglima daripada
Ta'aluk jajahannya ........... telah kami kurnia akan Tuhan itu Jabatan
Pangkat Hulubalang, dengan kurnia Allah dan rasulullah; Maka telah
jadi akan wakil kami dan menulung ia sekelian perbuatan kami.Tuan
inilah yang mengerja mambantu pekerjaan kami, didalam negeri
menjadi Wakil Kami Raja :
1). Pertama diambil oleh tuan itu. dengan diperhimpunkan
(diperkumpulkan) sekelian hasil Pajak Negeri didalam sekelian
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kekuasaan pegangannya, semuanya itu, dikumpulkan buat kami
(=untuk kami)
2) . Kedua perkara : Diaturkan olehnya sekelian Aturan perniagaan
laut dan darat
3).

Ketiga perkara : Tuan itu yang memberi wang Gupang dan
busuk akan sekelian Ketua yang dibawah kekuasaannya , itu
diambil dari Pajak Negeri yang telah ia menerima; semuanya itu
diaturkan didalam Buku Hasil Negeri. itu semuanya yang lain
daripada hak Sahagian Kami Raja ; ltu Pajak tiada boleh tiada
dibawa kepada kami di dalam tiap-tiap tahun, sesudah jual beli
perniagaan buah lada

4 ).

Keempat perkara : Wajib dipeliharakan sekelian ra'yat anak
negeri, serta supaya dima'murkan negeri dan Bandar, Pasar
(Pekan) daripada tiap tempat yang patut harus dirameykan
(dibikin ramey)

5).

Kelima perkara : Supaya dibikin jalan besar dan sekelian jalan
yang dijalankan oleh sekelian hamba Allah Taala

6).

Keenam perkara : Supaya memperbuatkan Masjid yang rusak
atau[Him. 5] rusak atau rubuh, lagi supaya didirikan atau dibikin
baru dimana yang belum ada, jikalau kiranya patut diadakan
supaya diadakannya. Lagi supaya ia membikin sekelian Zawiah
dan Madrasah , dan lagi supaya ia menyuruh sekelian anak
ra'yatnya bersembahyang Jum'at dan bersembahyang lima waktu
dengan berjamaah dan lagi supaya ia menyuruh semua orang
berpuasa di dalam bulan Ramadhan dan mengeluarkan zakat
dan Pitrah pada tiap hari Raya Puasa.

7).

Katujuh perkara : tiada boleh tiada memeliharakan negeri dengan
hukuman adil, diturutkan sebegimana Hukum Syariat Nabi
Muhammad Rasulullah dan perintahan kami. Ja'ani diperbuatkan
sebagaimana aturan Hukum Islam dan supaya menjauhkan
sekelian larangan Syara' dan sekelian larangan kami Raja; lagi
189

dengan tiada menyukakan sekalian perbuatan yang akan menjadi
Huru hara ma'siat dengan durhaka. Jikalau diperbuatkan
perbuatan ma'siat yang tiada patut itu; lnsya Allah ma;siadurhakanya
itu, dari jabatan Karajaannya itu, Terpecat gugur dengan sendirinya;
jangan lagi-sekelian kamu ikut atau memuliakan kepada orang yang
mengerjakan yang demikian itu, supaya mengetahui oleh sekelian kamu .

Pasal yang kedelapan : 8
Sekelian Hamba raja yang serta Hulubalang raja , yang berjabatan
pangkat Raja Setia, yang berjaga dan berkawaldi Balaj Kota
Daruddunya, yang diperintahkan dengan suruhan raja, menyuruh
periksa didalam tiap kampung Mukim Tiga Sagi Aceh , dan didalam
Ta'al uk Jajahan Aceh, yang pergi memariksa semuanya hal ahwal
yang ada di dalam Aturan Adat Negeri , Maka Wajib didalam tiaptiap tempat, dipeliharakan orang hamba-raja itu semuanya oleh
sekelian orang Tiga Sagi dan oleh sekelian orang yang didalam
Ta'aluk jajahan .

Pasal yang kesembilan : 9
Jikalau Hulubalang itu terkena kepada kebinasaan mati atau
orang keniayakan daripada sesuatu kampung Mukim didalam Tiga
Sagi , atau didalam negeri Ta 'aluk jajahan . maka [Him. 6]tatkala itu
dengan sigeralah Daulat Raja Sultan menitahkan menyuruh pergi
Hulubalang orang kaya Sri Maharaja Lela atauWakil Raja dengan
kelengkapan alat senjata, pergi periksa didalam sekelian hal yang
menjadi sebab-sebab kematian Hulubalangnya itu. serta dengan
meminta orang yang durhaka itu kepada Teuku Hulubalang Mukim
itu atau Sagi atau didalam Ta 'aluk jajahannya; tiada boleh tiada wajib
diatas Hulubalang Pegangan itu, mencari orang durhaka yang nakal
itu ditangkap jikalau tiada melawan, jikalau ia melawan dibunuh mati.
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Pasal yang kesepuluh : 10
Satu orang bangsa Hamba Raja mati tujuh orang diambil gantinya
daripada Ahali-Waris si durhaka itu, dan diputuskan hukuman diatas
semuanya orang itu, dipindahkan akan dia semuanya, dibawa kepada
Daulat Raja , kemudian daripada itu, terus menunggu bagaimana
yang dikehendakinya , dengan yang ma senang daripada Tuan Raja
sendiri, memberi hukum kepadanya

Passal yang kesebelas : 11
Barang siapa Hulubalang Mukim atau Sagi Ta'aluk Jajahan , yang
tiada suka mencari orang durhaka itu, kerna terhitung daripada AhalivVarisnya , atau ada berkaitan dengan lain-lain sebab . Maka diatas
Hulubalang itu diperkenankan kesalahan akan dia oleh Daulat raja ,
didendakan akan dia sebagaimana kadarnya itu. Dengan membayar
wang lima ratus reyal, hingga sampai kepada lima ribu reyal tunej ,
jikalau tiada tentu dihukum ditutup kedalam penjara , hingga sampai
kepada dibayar lunas semua dendaan itu oleh sekelian Ahalai Wari s
Hulubalang itu.

Passal yang keduabelas : 12
Hulubalang Mukim atau Sagi atau Ta'aluk jajahan yang bantahan
itu, tiada mau turut sebagaimana Hukuman itu, tatkala sudah ada
hal yang sedemikian ; maka Daulat Sulthan Raja dimasa itulah
memanggil dengan sigra akan Hulu balangnya yang besar, Teungku
Chi ' Sri Muda Pahlawan , raja negri Mardu, disuruh memerangi
kampung Mukim atau Sagi Hulubalang itu, serta mengusirkan akan
dia daripada tempatnya itu, sekelian.(Him. 7] Sekelian puhun kayunya
dengan tanaman dipotong dan sekelian sumur dikam dibakar habis
tiada boleh ditinggalkan lagi
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Pasal yang ketiga belas : 13
Hamba, orang dari raja Daulat Sultan; seorang atau banyak
yang tiada bersama berjalan dengan Hulubalang itu yang disuruh
oelh Daulat Raja, perginya itu akan mengambil ringgit atau harta
hasil raja; maka dimana orang itu berenti atau bermalam, wajiblah ia
memberi tua dan mengadah berjumpa
dirinya kepada kepala kampung ditempat ia bermalam itu seperti
pada Kechik atau pada Teuku Imam, maka wajib di atas Kupala itu
ata u Kechik atau Imam, memeliharakan diatas sekelian hal ahwal
hamba Raja yang berjalan itu, dengan sebegimana yang patut
pangka tn ya, supaya jangan ia dibinasakan oleh sidengki durhaka
yang pikirannya tiada cukup
Passal yang keempat belas : 14

Jikalau Hamba raja itu kedatangan binasa didalam kampung itu
atau da lam mukim, hingga mati atau luka; Jikalau ada terjadi
perbuatan yang demikian , tentu Daulat Raja menyuruh tuntut bela
itu kepada Hulubalang Mukim itu, sebagaimana yang telah ditentukan
didalam Passal Sembilan bersama Passal sepuluh dan sebelas dan
dua belas .
Passal yang kelima belas : 15

Hamba-hamba raja yang disuruh berjalan itu, hingga sampai ia
berjalan kepada ses uatu kampung yang kecil, dibahagian
penduduknya yang sedikit, lagipun jauh tempatnya dari kampungkampung yang banyak; tiba-tiba dengan takdir dapat kebinasaan
daripada tempat itu. matinya itu dibunuh orang . atau luka, sekalipun
orang dalam kampung itu tiada bersama-sama didalam pekerjaan
itu, atau tiada terlawan oleh sebab banyak Penyamun . Maka semua .
orang penduduk didalam kampung itu disuruh Bersumpah serta
menjadi saksi, dan lagi pula supaya ia mengikut sebagaimana
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perintahan daripada Hulubalang; dan bersama-sama dengan Teuku
Hulubalang Ramasetia mencari Penyamun itu . Jikalau sudah
kenyataan dengan sungguh-sungguh penyamun itu[Him. 8]Penyamun
itu, sudah lari keluar dari dalam Tiga Sagi Aceh atau Keluar daripada
Ta'aluk Jajahan ; Maka pada tatkala itu
Lah Daulat Raja memerintah dengan sabdanya memberi tau kepada
Teuku Panglima Sagi itu , dan kepada sekelian Hulubalang dalam Sagi
:Jangan ada lagi sekali-kali , Kaum durhaka itu kembali: Masuk ke dalam
Tiga Sagi Aceh, atau dalam Ta'aluk Jajahan Hukuman diatas orang itu
dibunuh mati , Jikalau ada ahli Warisnya dan turunan bangsanya didalam
negeri Aceh. disalahkan akan dia dengan dikenakan denda diatas
sekalian Ahali warisnya itu : Menurut keadaannya itu ; m enu rut
sebagaimana hukuman daripada Daulat Sultan Raja .

Passal yang keenam belas : 16
Jikalau Teuku Panglima Sagi, atau Teuku Huku balang Dalam
Sagi Negeri Aceh , atau yang didalam Ta'aluk Jajahan, menyembunyikan Kaum Penyamun atau bangsa Durhaka yang berhati dengki itu ,
atau tiada memperdulikan sebagaimana hal didalam Kampung Mukim
perintahannya itu , lagi pula tiada memperdulikan kabar yang tiada
baik itu dan segala hal ahwalnya diketahui kepada Raja . Maka pada
tatekala itulah Daulat Raja -----n1enyuru h pergi Hulubalang Besar,
Teuku Orangkaya Sri Maharaja Lela, atau Teuku Hulubalang Wakil
Raja, diminta kepada Hulubalang yang menyembunyikan si durhaka
itu , supaya ditangkap, lagi dengan dihukumkan diatas Hulubalang
itu, dikenakan kesalahannya dengan dendaan, permulaan dari lima
ratus real, sampai kepada lima ribu real.

Passal yang ketujuh belas : 17
Daulat Raja kasihkuasa kepada sekelian Teuku Hulubalang yang
berjabatan pangkat tinggi, jikalau ada orang Durhaka itu daripada
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bangsa Aceh , atau bangsa yang lain-lain; Ia lari daripada suatu Mukim
kepada lain Mukim atau dalam Sagi kedalam Tiga Sagi Aceh, atau
dalam sesuatu Ta 'aluk jajahan kepada sesuatu Ta 'aluk jajahan, Maka
diwajibkan diatas sekelian Hulubalang itu, tiada boleh sekali
menerimakan kedudukan . Sidurhaka itu. didalam pega-akan
sidurhaka itu dengan menghukumkan akan dia. sebagimana Hukuman
yang telah ditentukan didalam negeri Aceh dengan Hukuman yang
adii,[Him. 9]Adil . diikutkan sebagei jalan Hukuman Allah dan Rasul
diatas kesalahannnya itu , tiada wajib dibawa lagi orang itu kepada
Daulat Raj a, hanya saja dengan memberi tau dengan segala
ke terangannya, begimana keadaan halnya dan Hukuman yang adil
dilakukan diatasnya itu

Passal yang kedelapan belas : 18
Peraturan akan hal orang Asing bangsa orang yang beragama
Islam yang lai n daripada bangsa Aceh , seperti bangsa Arab , Banggali ,
Kling , Melayu , dan Jawa, atau yang seupamanya itu , Ia masuk
keda lam negen Aceh Bandar Darussalam , pekerjaannya bermaniga
(bern iaga); maka wajib diatas sekelian saudagar itu , pertama ia
sampai ke Tanah Aceh. telah membawa persembahannya untuk
Daulat RaJa , aturan yang demikian itu. Supaya dikenalkan orang itu
oeh Daulat Raja. lagipun supaya menjadi keamanan didalam
.

pern1agaannya .

Passal yang kesembilan belas : 19
Jikalau semua daripada bangsa orang itu, pergi berniaga dalam
tanah Aceh kepada tiap-tiap tempat dimana saja didalam Tiga Sagi
Aceh; tiba-tiba terkena orang itu kepada perbuatan yang membinasakan akan dia , seupama mati ia o-rang bunuh dengan keniaya, atau ·
kelukaannya, atau dirampas orang hartanya itu; maka lazimlah haknya
itu , mencari bela-nya oleh Daulat Raja, sebegimana yang telah
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ditentukan di dalam passal sembilan dan passal sepuluh dan sebelas,
Dua belas.

Passal yang keduapuluh : 20
Jikalau bangsa orang asing dari luaran datang menuntut ilmu
kedalam tiga Asgi Aceg, atau dalam Ta'aluk Jajahan : bertempat
kediaman orang itu pada rumah surau bagian Masjid, atau Zawiah
atau pada Madrasah . Kemudian terdapat warta diatas marika itu
terkena kesusahan orang bikin keniaya dan dengan sebab itu hingga
menjadi mati ia maka wajib diatas Teuku Hulubalang yang memegang
perintah didalam tempat itu, ia menjadi Ahal ; Waris orang yang mati
; ltu , dan Hu lubalang itulah yang akan menuntut belanja dan lag i
di lakukan sibagey 'adat dalam hal kematian , dengan berkenduri
sebagaimana [Him . 10] sebagaimana patutnya; didalam hal yang
demikian kelakuan itu. dau lat raja tiada menyertai , diatas sekelian
perbua tan yang begitu macam , karena orang itu dibebaskan tiada
pergi mengadap kepada Daulat Raja, hanya Daulat Raja 1kut sebaga i
aturan daripada Hul ubalang dalam tempat itu ; tetapi ---diwajibkan
diatas Hulubalang itu , semua pekerjaannya itu, ---supaya mempersembahkan kepada Daulat Raja

Passal yang kedua puluh satu : 21
Jikalau orang asing yang berlainan agama dasi agama Islam ,
yang lain daripada orang Hindia; maka orang itu, tiada sekali boleh
diterimakan oleh orang di dalam negeri, dan tiada boleh Ia berdiam
duduk di dalam kampung Aceh , hanya hendaklah dengan diberi tau
menyuruh berbalik kepada tempatnya didalam Kapal , tiada boleh
bersama-sama dalam negeri.

Passal yang keduapuluh dua : 22
Jikalau orang yang lain macam Agamanya daripada agama Islam ,
mengllendaki duduk juga berdiam di darat didalam Kampung orang
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Islam, itu tiada termasuk di dalam tanggungan Daulat Raja ; jikalau
orang itu terdapat kepada kacidraan Mati, atau luka atau terampas
hartanya didalam kampung tempat ia berdiam , atau ditempat ia
menginap itu , sekalipun perbuatan itu dari orang kampung itu , atau
orang dari kampung lain, ataupun bangsa Pencuri dan Penyamun ,
itu semuanya tiada ditanggung; jikalau mati ia orang bunuh, maka
matinya itu , dengan tiada berbela , jikalau ia luka, maka lukanya itu .
tiada dibaya wang tebusan darah , kalau orang rampas hartanya itu,
tentu tiada dicari lagi , semua pengaduannya itu , Daulat Raja tiada
suka terima , begitu juga

daripada sekelian Hulubalang ; sebab

salah sendirinya, bukan kesalahan dari lain orang , oleh sebab ia
tiada turut sebagai tersebut kepada aturan dengan menunduk dirinya
kepada Undang-undang Daul at Raj a Aceh, itulah sebab tiada
diperdulikan lagi, diatas hal orang itu .

Passal yang keduapuluh tiga : 23
O!hukumkan diatas orang yang suka terima bangsa ---Orang
yang berlain Agama Islam, yang memberi bermalam orang itu [Him.
11]orang itu dalam kampung Aceh , maka didendakan orang itu,
putusan Hukuman dari Musapat Ulama, terkena Kiparat dendanya
itu, dengan memberi kenduri akan sekelian Ahali Juma 'at Masjid
dalam Mukim ditempat itu .

Passal yang keduapuluh empat : 24
Diatas orang yang dikenakan Kiparat itu , yang tiada suka
.

menurut sebegimana Aturan Teungku Ulama , boleh juga ia perg1
mengadau halnya itu mengadap kepada Teuku Hulubalang yang

memegang perintah daripada tempat itu , boleh berhukum diikut
sebagimana timbangan yang adil, dengan menggirangkan kedua
pehaknya .
• •
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Passal yang kedua puluh lima : 25
Tiap-tiap ra'yat dalam Sagi, atau yang dalam Mukim , Yang
berjalan kepada lain Sagi , atau pada lain mukim , atau dalam Ta'aluk
jajahan, pekerjaan orang itu pergi berniaga atau pergi menuntut ilmu ,
sekiranya terdapat diatas orang itu , mati dibunuh dengan keniaya ,
atau disamun hartanya. Maka ada hak diatas ahali

w~ris

orang yang

dikeniaya itu, pergi meminta timbangan dan pertulungan kepada Teuku
Hulubalangnya sendiri, supaya dibicarakan diatas semua pekerjaannya itu kepada Hulubalang tempat yang dikeniayakan sudaranya itu,
dengan bermusapat dan bermusyawarat dengan sekelian Kepala
serta dengan sekelian ulama , supaya dibayar dengan Diat yang
mati , atau supaya digantikan sekelian hartanya yang telah dirampas
itu.

Passal yang kedua puluh anam : 26
Bilangan orang yang Mardihika, bersamaat diatnya itu , sebegiman
jumlah harga seratus on ta , dikasihkan semuanya bayaran itu kepada
Ahal ; Waris orang yang mati dibunuh , sebegitulah banyaknya bayaran
Diat tebusan orang yang Mardihika; didalam satu-satu onta harganya
itu tiga ratu s real.

Passal yang kedua puluh tujuh : 27
Jikalau sudah dibayar sebegiman bilangan yang telah disebut
[Him. 12] disebut, juga dengan telah ditentukan dan ditetapkan
sebegimana yang didalam passal dua puluh enam : 26; maka
kemudian daripada itu , tiada boleh sekali-kali membun uh akan orany
yang keniayakan nyawa yang mati itu ; karna orang itu sudah bertaubat
didalam pekerjaannya itu , lagipun telah didameykan sebegimana
Hukum Undang-undang Sulthan akan kedua pehak
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Passal yang kedua puluh delapan : 28

Jikalau ahali waris orang yang telah dibunuh mati itu, tiada suka
menerima Diat bayarannya itu, tetapi yang dimaksudnya itu, hendak
membahas bunuh mati bela nyawa yang telah dikeniakan, itu tertentu
yang ia tiada suka dengan penebus.
Passal yang kedua puluh sembilan : 29

Jikalau tiada suka menerima sebegimana yang telah ditetapkan
oleh Sulthan; Maka didalam hal yang demikian , haruslah diatas dua
blah pihak Hulubalang itu, boleh memperkenankan sebegimana yang
diminta oleh sekelian Ahali Waris orang yang sudah mati dibunuh
itu .
Passal yang ketiga puluh : 30

Jikalau Hulubalang yang dari pehak orang yang pembunuh itu
ti ada suka memberi bunuh balasan itu , sebab dari bangsa ahali
wari snya sendiri ; tetapi hendak dibayar juga sebegimana yang telah
ditentukan dalam Undang-undang Daulat raja , tatkala sudah ada
kejadian begitu macam , maka Hulubalang yang pada pehak kematian
itu , wajib membawa semuanya ahali warisnya itu kepada Oaulat Raja ;
kemu di an deripada itu , wajib dia tas Daulat Raja memutuskan
hukuman itu diatas sekelian orang itu kedua pehaknya ; tiada boleh
lagi seorangpun yang berbantahan, sebegiman putusan daripada
Oaulat Raja , kedua pehaknya wajib diturutkan
Passal yang ketiga puluh satu : 31

Maka diatas dua blah pehak hulubalang serta dengan dua blah
pehak ahali waris yang telah berbantah itu , tiada boleh tiada wajib
menurutkan sebegimana pertimbangan dari Daulat Raja yang ·
bersama dengan sekelian Ulama diikutkan sebegimana hukum,[Him.
13] sebegimana Hukum Allah dan Hukum dari Rasulullah
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Passal yang ketiga puluh dua : 32
Bilangan Diat hamba Sahaja bangsa Budak yang dijual jaya,
maka Diatnya itu , diikutkan sebegimana harganya yang sudah biasa
(yang sudah teradat), ti ada harus marika berbantah dalam hal itu,
wajib diikut sebegimana hukum dalam undang-undang daulat raja

Passal yang ketig a puluh tiga : 33
Dari sekelian harta yang telah dirampok oleh Perampok ; maka
diwajibkan oleh Daulat Raja diatas Hulubalang pada tempat terdapat
kesusahan out dan atas sekelian waris kalawarganya itu , menyuruh
mengembal ikan atau disuruh ga ntikan semuanya harta-harta yang
telah dirampokkan itu .

Passal yang ketiga puluh ampat : 34
Seke lian orang bangsa Pembegal itu yang sudah melarikan
dirinya kelacaran dari Tiga Sagi Aceh . atau kepada Luaran dari Ta'aluk
jajahannya ; Dilazimkan oleh Daulat Raja kepada sekelian Hulubalang,
tiada boleh sekali-kali diberikan dia orang masukatau kembali kedalm
Tig a Sagi Aceh atau masuk kembali kedalam Ta 'aluk jajahan, wajib
ditang-kapkan semuan ya orang itu .

Passal yang ketiga puluh lima : 35
Jikalau bangsa Pembegal itu kembali serta masuk ia kedalm
Tiga Sagi Aceh , atau kedalam Ta 'aluk jajahan, wajib diatas Hulubalang
ditempat itu, menangkap orang itu , lagi dengan dihukumkan akan
dia dipotongkan tangannya sebegimana hukum Allah serta Rasul.

Passal yang ketiga puluh anam : 36
Semuanya orang bangsa Pembegal itu , tatkala hendak ditangkap
akan dia, dia melawan denga n senjata, boleh dia itu semuanya
(=bolehlah akan semuanya itu) dibunuh mati [Him. 14]
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Passal yang ketiga puluh tujuh : 37
Daulat Raja tiada menyampar dirinya lagi diatas hal pekerjaan
Pembegal yang berampok penyamun dalam Tiga Sagi Aceh atau
didalam Ta'aluk jajahanm hanya Daulat Raja mengikut sebegimana
Musapat Bersauwarat sekelian Kupala bersama Ulama yang didalam
Pagangan Teuku Hulubalang itu , memberi keputusan diatas sekelian
hal perbuatannya itu.
Passal yang ketiga puluh sembilan : 38
Sekiranya ada berbangkit satu-satu kawum berkumpul orang
banyak , yang niatnya itu berkehendak memperbuat yang tiada baik
keatas Daulat raja, atau berkehendak membikin huruhara didalam
kampung dan mukim, atau Sagi; Tatkala diketahui pekerjaan itu ,
oleh seseorang, atau oleh orang banyak yang lain, maka wajiblah ia
memberi tau dengan Iekas kepada Hulubalang yang ada, serta
dengan memundurkan segala kaum orang yang tiada baik maksudnya
itu.

Passal yang ketiga puluh sembilan ; 39
Jikalau seseorang anak ra'ayat atau orang banyak yang sudah
mengetahui serta meliat sesuatu bagian orang banyak yang berniat
ia kepada perbuatan yang tiada baik keatas negeri atau keatas Daulat
Raja-raja; maka orang itu tiada pergi memberi tau dengan Iekas
kepada Hulubalangnya sendiri , pada hal keadaan kumpulan itu telah
brangkat hendak mengerja yang tiada baik itu dengan mengganngu ;
kemudian daripada itu, maka segala halnya itu ternyata kepada Teuku
Hulubalang yang memerintah dalam Mukim atau Sagi itu ; Kumpulan
yang berniat durhaka itu sudah brangkat, hendak berbuat yang tiada
patut itu, akan tetapi dalam perbuatan durhaka itu, sudah diketahui ·
dan dilihat oleh ra 'yatnya atau oleh kepala kampung Keucihi ' anu,
tiada ia membri tau hingga Hulubalang dapat tau sendiri: Maka
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disalahkan diatas ra'yatnya itu atau kepalanya itu, ditilik dengan
.sebegimana panjahat jua sebab ia ikut campur di dalam pekerjaan
itu, maka orang itu akan dihukumkan oleh Hulubalangnya sendiri
dengan Putusan Musapat sekelian Kupala dan Ulama begimana yang
patut diatas orangnya itu [Him. 15]

Passal yang keempat puluh : 40
Jikalau Gabilah perkumpulan itu . hendak melakukan perbuatan
yang tiada baik itu, dan lagi tiada ia perdulikan kepada Nasehat
Hulubalang itu yang sudah berbicara kepadanya jikalau -----T1ada
yang demikian, wajib diatas Teuku Hulubalang itu, memukul orang
itu dengan diperangkan akan dia hingga sampey binasa mati sama
sekali yang tiada melawan ditangkapkan, yang melawan dibunuh
mati, semuanya itu diserahkan kepada Daulat Raja . Maka dihukumkan
diatas sekelian marika itu sebeg1mana putusan dari Daulat Raja ,
diatas orang ya ng durhaka diatas negeri, dan lawan aturan .

Passal yang keempat puluh satu : 41
Biar siapa pun juga daripada bangsa Hulubalang Dalam Sagi, atau
Tuan itu Teuku Panglima Sagi; jikalau ia telah mengetahui sudah ada
•

Kumpulan orang bermaksud yang tiada baik kepada Daulat Raja, pada
haj .. ia telah bikin Musapat dan bersauwarat didalam pegangannya;
tiada ngeri atau takut, kedengaran perbuatan itu kepada Daulat Raja.
Jikalau sudah ada kejadian yang demikian itu. dan pada waktu itulah ,
Daulat Raja menyuruh Hulubalangnya yang besar orang kaya Sri
Maharaja Lela , atau Wakil Daulat Raja dengan segala kelengkapan 8lat
senjata pergi memeriksa didalam sekelian perbuatannya itu .

Passal yang keempat puluh dua : 42
Tatkala sudah selesai daripada memeriksa itu,- sekelian
Kumpulan itu, belum melakukan niat durhakanya itu : Maka disalahkan
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diatas Teuku Hulubalang itu, Syubhat satu ati dengan orang durhaka
itu; sungguhpun begitu, Daulat Raja menimbang dengan sehabis
adil, dan pikiran; karena wajib memelihara nyawa anak ra'yatnya.
Harus Daulat Raja memberi maaf kepadanya dengan disumpahkan
kepada Kur'an Kalamaellah, "Tiada mendurhakan lagi dalam se'umur
hidupnya itu. ---Passal yang keempat puluh tiga : 43

Teuku Panglima Sagi ada mempunya Ha' yang besar, diberi
kekuasaan [Him. 16] kekuasaan oleh Daulat Raja boleh tuan itu
sendiri memutuskan Hukuman diatas sekelian hulubalang dan anak
ra 'yat yang didalam Saginya sendiri; melainkan orang Hamba dari
Daulat raja dan orang Pegaulan Sagi yang lain. Maka sekelian hal
keadaan yang telah kejadian itu , wajib ia memberi tau kepada Daulat
Raja
Passal yang keempat puluh empat : 44

Teuku Panglima Sagi Tiada Hak dikuasakan menjatuh Hukuman
diatas Hamba Daulat Raja yang mengerjakan perbuatan kesalahan
di dalam Sagi ; melainkan orang itu , ditangkap saja , dan memberi
sekelian keterangannya itu kepada Daulat Raja . Maka Daulat Raja
sendiri yang memberi Hukuman diatas orang itu.
Passal yang keempat puluh lima : 45

Harnba dari Daulat Raja. dimasa hendak ditangkap ia melawan ,
tatkala keadaan yang demikian itu , maka barulah harus dibunuh
mati akan dia, tetapi diatas Teuku Hulubalang itu, wajib memberi
dengan nyata segala kete-rangannya pekerjaannya itu kepada Daulat
Raja [Him. 17] Aturan pada tiap Hari Raya Puasa dan Hari Raya- ·
Haji; keduanya itu bersamaan sebegimana yang telah diadatkan :
Pada hari itulah Daulat Raja Sulthan Aceh Bandar Darussalam dalam
202

Kuta Raja Darussalam, memberi kurnia, lagi dengan kehormatan
. besar kepada sekelian Teuku Hulubalang dan Ulama serta akan
sekelian ra'ayatnya yang datang mengadap pada hari itu

Passal yang pertama : 1
Dipermulakan pada hari Jumu'at yang pengabisan daripada Bulan
Sya 'aban. Maka pada masa itulah. Teuku Angpanglima Masjid Raja
bersama Teuku Kadli Malikul "Ad il serta Teuku Imam Luengbata,
mengadakan duduk Musapat pada Masjid Raja. Ia menanya kepada
sekelian Ulama yang hadlir dalam Musapat itu, ujarnya "Bilakah
permulaan hari kita orang berpegang Puasa? Dan hari apa permulaan
sihari bulan masuk bulan puasa?

Passal yang dua : 2
Tatkala telah sudah tetap bermupakat dan musyawarat itu, maka
dengan sigra juga , masuk Teuku Rama Setia keKraton datang
mengadap kepada Daulat Raja ; memalumkan mempersembahkan
hari permulaan berpegang Puasa

Passal tiga : 3
Pada hari itulah Daulat Raja bersabda kepada Teuku Raja
Udahna Lela , menyuruh berikan kurnia ; yaitu Satu kabau kepada
Teuku Angpanglima Masjid Raja , dan satu karbau kepada Teuku
Kadli Malikul 'Adil ' dan satu karbau kepada Teuku Ramasetia , dan
satu karbau kepada Teuku Imam Luengbata . dan satu karbau kepa da
Teuku Orang kaya Sri Maharaja Lela , dan satu kerbau kepada orang
Hulubalang Mengawal didalam Kuta Raja , dan satu karbau kepada
orang Mengawal jaga di Balej Bayturahman , dan dua buah karbau
disuruh kurniakan kepada Teungku Anjung .
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Passal ampat : 4
[Him.18] Pada hari pengabisan bulan Sya'aban diakhir waktu
Asar pukul lima petang; Daulat Raja menyuruh memasangkan maryam
bunyi menderu dua puluh satu kali ; 21 .

Passal lima : 5
Jikalau di Hari Raya Pitraha , dipasangkan maryam dua puluh
satu kali menderu , diwaktu pukul lima pagi-pagi; menyatakan itu hari
permulaan bulan Syawwal sihari Raja Puasa .

Passal anam : 6
Begitu juga tatkala sampai pada masa Hari Raja Haji, dipasangkan mariam dua puluh satu kali dengan suara menderu , pada kutika
waktu Subuh pagi hari sepuluh dari bulan Haji, itulah alamatnya tanda
sepuluh bulan Haji. hari itulah Hari Raya menyemelihkan Kurban.

Passal tujuh : 7
Pada hari pertama dihari Rayakan Puasa ; Maka Teuku
Hulubalang Angpanglima Sagi dengan sekelian Hulubalang yang
Dalam Sagi , berkumpul di dalam suatu masjid Besar dalam Sagi;
didalam Saginya sendiri, masing-masing membikin Musapat dan
bermusyauwarat, ditentukan hari itu, "Dihari apa semua kita pergi
mengadap kepada Daulat Raja, itu semuanya telah ditentukan .

Passal delapan : 8
Pada hari yang ketiga dari bulan Hari Puasa, atau pada hari
dua be las, Hari Raya Haji; Maka sekelian Teuku-Teuku Hulubalang
itu, Bersama dengan Ulama ra 'ayat pergi datang mengadap kepada .
Daulat Raja, diatas Salay Baiturrahman yang sedang bersemayam
pada hari yang telah ditentukan itu.
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Passal sembilan : 9

Semuanya Teuku Hulubalang Sagi serta sekelian Teuku Hulubalang
[Him. 19] Hulubalang di Dalam Sagi, datang ke Kraton menjalang dan

mengadap kepada Daulat Raja , Maka pemberian Daulat Raja ,
dikurniakan kepada seseorang Teuku Hulubalang itu, sehelay kain yang
sangat bagus daripada jinis sutra yang bersulam dengan benag mas,
itu diperikutkan sebegimana pangkat derajatnya. ltulah yang dijadikan
untuk tanda Hari Raya serta menjadi tanda keselamatan Hari Raya .
Passal sepuluh : 10

Kain salinan kurnia Daula t Raja itu , dikurniakannya itu ,
sebegimana ya ng senang dari Daulat Raja , menilik ia , sebegima
aturan pangkat darjat masing-masing Hulubalangnya itu ; diperikutkan
dengan yang herpatutkan kepaanya .
Passal sebelas : 11

Hari Raya Haji, bersamaan aturannya itu , tiada berubah seperti
aturan pada Hari Raya Puasa: juga Di kurniakan salinan kepada
sekelian Hulubalang nya dan sekelian ulamnya .
Passal dua belas : 12

Daulat Raja telah menetapkan berangkat ke Masjid Raja pada
setiap Hari Raya Puasa, begitu juga pada tiap-tiap kali Hari Raya
Haji ; Daulat Raja bersembahyang Hari Raya bersama-sama dengan
sekelian Hulubalang dan dengan sekel ian Teungku Ulama yang ada
menyertai pada hari itu [Him. 20] Aturan diatas sekelian Teuku
Hulubalang Sagi dan kepada sekelian Teuku Hulubalang yan g di
dalam Sagi , demikian lag i kepada sekelian Ahali Waris segala
Hulubalang yang tersebut. Maka semuanya hal mereka itu didalam
Tanggungan Daulat Sulthan Raja Aceh Bandar Darussalam ; teratur
di dalam anam belas passal : 16
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Passal per a hari yang lainnya, tiada Daulat Raja campur didalam
hal pekerjaan itu, begiman saja suka dan senang kepada Ahalai
waris Teuku Hulubalang yang lenyap itu.
Passal tiga : 3
Jikalau mati ahali Waris dari teuku Hulubalang Panglima Sagi,
maka dalam hal itu diharuskan diatas
Teuku Hulubalang yang di Dalam Sagi itu, pergi memberi tau perkara
kesusahannya itu kepada Daulat Raja
Passal ampat : 4
Tat kala sudah ada yang demikian hal (hal yang demikian)
diwaktu itulah dengan sigera Daulat Raja bersabda kepada Teuku
Hulubalang[Him. 21]Teuku Hulubalang Rama Seutia, atau kepada
Teuku Hulubalang Panglima Paduka Sri Nara, disuruh oleh Daulat
Raja pergi mengunjungi anak Teuku Panglima Sagi yang meninggal
itu , membawa dengan belanjanya sebegimana cukupnya dan untuk
kenduri dan sidekahnya pada hari matinya itu , lain tiada
Passal lima : 5
Jikalau tiada diberi tau kepada Daulat Raja dimasa hari
meninggalnya itu, akan hal kesusahan anak Teuku Panglima Sagi
yang telah lenyap itu, Maka Daulat Raja tiada wajib lagi mengeluarkan
belanja barang sesuatu apapun diatas kematiannya itu.
Passal anam : 6
Diatas sekelian Teuku Hulubalang di Dalam Sagi, jikalau tiada
pergi memberi tau dengan sigera kepada Daulat Raja, dimasa keluar
nyawanya Teuku Hulubalang Panglima Sagi yang telah lenyap itu,
Maka Daulat Raja kenakan kesalahan keatas Hulubalang yang ada
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Dalam Sagi itu, didendakan akan dia lagi dengan dimurkai djatas
kealpanya itu.

Passal tujuh : 7
Semuanya Hulubalang yang durhaka itu, apabila dia hendak
pergi mengadap kepada Daulat Raja; itu sudah ditentukan tiada
diterimakan akan dia itu, melainkan sesudah dibayarkan dengan
tunay sekelian renggit denda kesalahannya itu , dan bersama
berminta ampun daripada sekelian alpanya itu; sesudahnya itu ,
baharulah boleh diterima akan dia datang mengadap kepada Daulat
Raja .

Passal delapan : 8
Jikalau Daulat Raja beasr berkehendak akan Hulubalang yang
durhaka itu, atau ada yang hendak diperlukan akan dia yang
dikehendaki, keadaannya belum memberi bayaran sebegimana yang
telah dikenakan denda akan dia itu ; Maka Daulat[Him. 22]maka Daulat
Raja menyuruh panggil juga akan dia, sebab ada perdlu yang besar
sekali ; tatkala sudah ada pekerjaan yang demikian ; tatkala itu tiad a
dituntut kepada pembayaran denda kesalahannya itu , Daulat Raja
membebaskan saja kepada Hulubalang itu dengan tiada bayaran
suatu apa lagi .

Passal sembilan : 9
Wajib diatas Teuku Imam Dalam Mukim, jikalau Teuku Hulubalang
Dalam Sagi meninggal dunia berhadap akhirat, maka wajib diatas
Teuku Imam didalam mukim itu, pergi memberi tau khabar itu kepada
Teuku Panglima Sagi ; lagipun harus diatas Teuku Panglima Sagi itu,
menyuruh berjalan Teuku Imam yang di Mukim itu pergi memberi
khabar itu kepada Daulat Raja .
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Passal sepuluh : 10
Tatkala Daulat Raja sudah mengetahui semuanya hal itu, maka
pada hari kematian Hulubalang Dalam Sagi itu; dimasa itulah Daulat
Raja bersabda kepada Teuku Hulubalang Raja Udahana Lela ,
menyuruh pergi berkun-jung kepada rumah Teuku Hulubalang yang
telah mati itu, serta Daulat raja menyuruh hawa belanja kematian itu
seberapa yang cukup dalam sehari itu, untuk kenduri dan sidekah
dihari itu saja, demikianlah hak tanggungan diatas Daulat Sulthan

Passal sebelas : 11
Barang siapa juga Teuku Hulubalang Dalam Sagi ,dimasa telah
ematian. tiada dengan Iekas pergi memberi tau kepada Daulat Raja
; jika!au terkemudian daripada harinya itu, tiada lagi sekali-kali Daulat
Raja mengeluarkan belana diatas hal yang begitu macam

Passal dua belas : 12
Begitu juga diatas Tanggungan Daulat Raja akan sekelian Teuku
Hulubalang yang duduk bersama Daulat Raja didala Kuta Raja
Darudunya : Pertama Teuku [Him.23] Pertama Teuku Hulubalang
Orang kaya Sri Maharaja Lela dan kedua Teuku Panglima Raja
Udahana Lela, dan ketiga Teuku Hulubalang Rama Setia, dan keepat
Teuku Hulubalang Panglima Paduka Sri Nara , dan kelima Teuku
Hulubalang Imam Luengbata, dan keenam Teuku Hulubalang Kadi;
Malikori Adil, dan ketujuh Teuku Hulubalang Panglima Masjid Raja ,
dan kedelapan Teuku Hulubalang Nanta Setia, dan kesembilan Teuku
Hulubalang Imam Lam Gugab .aka begitu juga akan Teuku Hulubalang
Teuku Nik Raja Muda Setia, terhitung Teuku Hulubalang Dalam sagi
: akan sekelian Teuku-teuku Hulubalang itu , Tetap dalam Tanggungan
Daulat Raja. Jikalau ia mati meninggal dunia , menuju akhirat; tiada .
boleh sekelian menanamkan akan dia oleh Ahali Warisnya itu, apalagi
sekeli8n belanjanya itu, menanam akan dia sidekah dan kenduri
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dalam seharian itu, semuanya diatas Tanggungan Daulat Raja Aceh;
akan hari yang lain-lain daripada hari itu, tiada lagi Daulat Raja
menyertai dirinya dalam hal itu; diikut sebegimana suka sekelian
orang yang menjadi Ahali Warisnya .

Passal tiga belas : 13

Maka sekelian anak Teuku Hulubalang yang disebutkan didalam
Passal ampat, dan Passal lima , dan yang dalam passal dua belas ;
Kematiannya itu, ada pergi memberi

•

tauk~n

kepada Daulat Raja ,

maka dimasa itu juga , dengan sigera Daulat Raja menyuruh pergi
antarkan kain putih ampat puluh kayu : 40, atau tiga puluh kayu : 30,
jikalau tiada kain . tentu Daulat Raja menyuruh antarkan lima puluh
real , atau tiga puluh real . kepada ibunya anak Hulubalang yang baru
mati anaknya itu .
Passal empat belas : 14

Tatkala sampai kepada ketiga harinya daripada hari meninggalnya
anak-anak dari Hulubalang Raja itu : maka waktu itulah . Daulat Raja
menyuruh antarkan , saekor karbau kepada Teuku Hulubalang yang
baru mati anaknya itu. untuk kenduri sihari tiga
Passal lima belas : 15

Sekelian anak-anak Teuku Hulubalang yang didalam tanggungan
Daulat Raja, diwaktu mati anaknya itu , tiada dengan sigera diberi atu
kepada Daulat Raja ; Maka diatas Teuku Hulubalang itu, tentu
mendapat murkaan daripada Daulat Raja .
Passal anam belas : 16

Demikian lagi lain dari itu . jikalau Teuku Hulubalang di Dalam
Sagi meninggal dunia ; terkadang Daulat Raja menyuruh pergi
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mengunjungkan itu, kepada teuku Hulubalang Rama Setia , atau
kepada Teuku Hulubalang Paduka Sri Nara, menyuruh bawa ampat
puluh kayu kain putih , atau tiga puluh kayu, yang akan menjadi
untuk kapannya dan akan titian mait kaluar; atau menyuruh bawa
real lima puluh akan belanja pada hari menanamkan ma it
Hulubalangnya itu dan dengan akan kendurinya pada sehari itu
adanya.[Him. 25]Atuaran Undang-undang dari Daulat Raja Aceh ,
yang menjadi hak akan makanan sekelian Teuku Hulubalang Panglima
Sagi, dan untuk makanan Hak Teuku Hulubalang yang dalam Sagi.
Maka semuanya itu , diatas Tanggungan Daulat Raja ya ng duduk
bertahta semacam dalam da'irah negeri Aceh Besar ; telah diatur
dengan tiga puluh passal.
Passal pertama : 1

Teuku Hulubalang Sagi Dua puluh Anam Mukim , paduka Tuan
itulah Mantri Daulat Raja yang terlebih besar tinggi pangkatnya
didala111 negeri Aceh Bandar Darussalam . Makanan Paduka Tuan
itu, diperikutkan sebegimana Daulat Raja mengurniakan akan dia,
tetapi tiada kurang daripada yang telah sudah ditentukan akan dia.
Passal dua : 2

Jikalau Daulat Raja Mangkat, selama belum ada yang patut
untuk gantinya, atau ada dngan lain-lain sebab; Maka dalam selama
yang demikian itu, Teuku Hulubalang Dua puluh Anam Mukim,
menggantikan Daulat Raja ; tuan itulah yang menerima sekelian
hasil negeri laut dan darat didalam negeri Aceh , dan dengan sekelian
hasil yang ada didalam negeri Ta'aluk Jajahannya.
Passal tiga : 3
•

Tatkala sudah ada gantinya yang patut menjadiganti Daulat Raja
yang mengkat; setelah selesai daripada didaulatkan menjadi Daulat
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•

Raja didalam negeri Aceh Bandar Darussalam; Maka sekelian
Hazanah Perbanda-hara'an yang didalam kekuasaan Teuku
Hulubalang Duapuluh Anam Mukim itu, lalulah terpindah sebegey
semulanya kedalam kekuasaan Daulat Raja ; dan bersama sekelian
Buku Perhitungannya, dan itungannya yang telah disahihkan dengan
betul dan akur sekelian Teuku Hulubalang yang bekerja didalam
pekerjaan Hazanah Simpanan Negeri.
Passal ampat : 4
[Him.26] Adat yang biasa akan Teuku Hulubalang Panglima
Duapuluh Anam Mukim; Didalam tiap setahun sekali atau di dalam
dua kali hari Raya, datang mengadap Daulat Raja, maka pada masa
itulah Daulat Raja mengurniakan harta kepadanya ; pengasihnya itu
sebegimana yang telah Daulat Raja menetapkan didalam musyawarat
Daulat Raja .
Passal lima : 5
Untuk Teuku Hulubalang Panglima Sagi Dua puluh anam Mukim ;
didalam tiap-tiap setahun , dua kali Daulat Raja memberi cap Sembilan
kepadanya , yang menjad i kekuasaan diatas sekelian perahu yang
disuruh berlayar di dalam laut, apa-apa yang dimuatkan muatannya
dalam sekelian perahu itu , keluar dan masuk kedalam taluk, semua
hasilnya itu , untuk Daulat Raja , telah dibebaskan Daulat Raj a
kepadanya .
Passal anam : 6
Hak untuk Teuku Hulubalang Panglima Dua puluh Lima Mukim ,
itu tiada berubah lagi selamnya, sebegimana yang telah disebutkan
didalam passal ampat yang telah ditetapkan itu. selama-lamanya
tiada boleh berobah lagi .
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Passal tujuh : 7

Se'ada-adanya terdapat hasil daripada Telok Pulau We' yang
diambil disitu; yang separo diambil untuk Teuku Hulubalang Panglima
Duapuluh Lima Mukim dan separo dikembalikan untuk Hak Daulat
Raja semua pekerjaannya itu , telah diizinkan daripada Daulat Raja
akan Paduka tuan itu
Passal delapan : 8

Teuku Hulubalang Orang kaya Sri Maharaja Lela , tiada dapat
hak daripada Hasil ya ng lain-lain, hanya cuma saja hasil yang
dikuasakan daripada memegang Hazanah Daulat Raja , lain tiada
suatu apa buat Peduka itu ; kerana hasil, [Him. 27] karena hasil
daripada Hazanah itu, besar sekali.
Passal sembilan : 9

Untuk Teuku Hulubalang Panglima Raja Udahana Lela , akan
tuan itu tiada mendapat hasil daripada Daulat Raja hanya Daulat
Raja mengurniakan kepadanya sepucuk surat cap Halilintar Raja ;
disebabkan dalam surat itu "Daulat Raja memberi kuasa kepadanya
boleh mengambil sekelian hasil daripada sekelian barang yang keluar
dan masuk dalam negeri Daja ; Paduka tuan itulah , yang berkuasa
disekelian dua blah pinggir Sungai negeri Lima Mukim; diperikutkan
debegimana perkataan Sabda dari Daulat Raja , didalam surat Cap
Sigel Halilintar Raja .
Passal sepuluh : 10

Teuku Hulubalang Panglima Mesjid Raja ; akan Hak Paduka
tuan itu, sebegimana yang telah disrbut didalam passal ampat.
Passal sebelas : 11

Lagipula hak untuk Teuku Hulubalang Panglima Masjid Raja;
akan Paduka tuan itu, mendapat Hasil daripada hasil Candu yang
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masuk dalam negeri Aceh, sebahagian daripada 16 anam belas
bahagian; sekelian hasil itu. Daulat Raja yang mengurniakan
kepadanya , lain daripada itu, ia mendapat daripada hasil padi yang
di-dalam pegangan Masjid Raya , satu daripada sua bahagian .

Passal dua belas : 12
Hak Sahagian Teuku Hulubalang Kadi Malikul "Adil. mendapat
untuk Paduka tuan itu. daripada bahagian segala benda yang
diambil hasilnya dari keberatannya yang melebihi daripada aturan
; itu yang tertentu dengan ditimbangkan sekeliannya, segala
barangyang dimasukkan atau yang dikeluarkan didalam negeri
Ace h .

Passal tiga belas : 13
[Him.28]Lagi pula Hak untuk Teuku Hulubalang Kadli Malikul
'adil ; Daulat Raja telah memberi kuasa kepada paduka tuan itu ,
mengambil hasil daripada sekelian Nakhoda kapal ajang membawa
sekelian orang pergi naik Haji ke Mekah , yang keluar dan masuk
didalam negeri Aceh , tiap-tia p seorang , Nakhoda kapal wajib
membayar dua real.

Passal ampat belas : 14
Hak untuk Teuku Hulubalang Imam Luengbata; mendapat hasil
akan Paduka tuan itu , daripada hasil sekelian rotan dan papan yang
diturunkan dari dalam Gunung tanah Aceh . demikian lagi hasil
daripada sekelian ikan kring, yang lain daripada ikan kring yang
datang daripada Tanah Arab. Hasil daripada sekelian rotan , dalam
sepuluh ikat, satu ikat. Hasil ikan kring, didalam sepuluh kati , satu
kati; Lain daripada itu , hasil daripada candu. tiga daripada anam
bel as bahagian .
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Passal lima belas : 15
Daulat Raja menerima hasil daripada sekelian candu, dua belas
daripada anam belas bahagian .

Passal anam belas : 16
Hak untuk Teuku Hulubalang Ne' Raja Setia ; --mendapat hasil
akan Padu ka tuan itu, daripada sekelian hasil barang dagangan
yang diambil hasil daripada sekelian yang keluar dan masuk, daripada
Kual Cangkul yang lain daripada Hasil Kapal dan Juang, .

Passal tujuh belas : 17
Lagi hak untuk Teuku Ne' Raja Muda Setia: -mendapat juga
hak , sebegimana yang telah tersebut didalam passal ampat

Passal delapan belas : 18
Beg itu juga mendapat lagi hak untuk Teuku Ne' Raja Muda
Setia[Him. 29]Raja Muda Setia, hasil daripada sekelian Kapal yang
berlabuh daripada Pulau Beras.

Passal sembilan belas : 19
Hak akan Teuku Hulubalang Anam Mukim Nanta setia ; mendapat
Sahagian daripada yang telah disebutkan didalam passal ampat.

Passal dua puluh : 20
Demikian lagi hak begi Teuku Nanta Setia ; mendapat Hasil daripada
Pulau Rinon yang termasuk kepada pegangan Peduka tuan itu.

Passal dua puluh satu : 21
Hak begi Teuku Hulubalang Imam Lam Gugab; mendapat Hasil
daripada sekelian barang dagangan , daripada sekelian prawo yang
214

keluar dan masuk daripada Kuala Gigieng Aceh ; setengahnya
kepadanya dan yang setengah lagi kepada Daulat Raja sebegiman
yang diatas sepatutnya.

Passal dua puluh dua : 22
Demikian lagi hak begi Teuku Imam Lam Gugab; mendapat hak
sebegimana yang telah disebutkan didalam passal ampat.

Passal dua puluh tiga : 23
Hak begi Teu ku Huluba lang Teuku Ba 'et; mendapat hak
sebegiman yang telah disebutkan didalam Passal ampat.

Passal dua puluh ampat : 24
Demikian lagi hak begi Teuku Ba 'et, mendapat satu bahagian
didalam dua bahagian hasil lada yang dikeluarkan daripada negeri
Lho' Kruet (Teluk Kruet).

Passal dua puluh lima : 25
Hak beg i Teu k u Hulubalang Imam Ateu , m e nd apat h ak
seperti,[Him. 30]Hak seperti yang telah disebutkan didalam passal
am pat

Passal dua puluh anam : 26
Hak beg i Teuku Hulubalang Imam Mukim Silang ; mendapat hasil
daripada bahagian hasil yang keluar daripada Teluk Pulau We.

Passal dua puluh tujuh : 27
Hak begi Teuku Hulubalang Imam Mukim Cada , mendapat hasil
daripada hasil bahagian- sekelian barang yang keluar daripada Teluk
Pulau We .
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Passal dua puluh delapan : 28
Hak begi Teuku Hulubalang Teuku Imam Lam Nga; Mendapat
Hasil daripada bahagian hasil sekelian barang yang Keluar daripada
Teluk Pulau We

Passal dua puluh sembilan : 29
Hak begi Teuku Hulubalang Teuku Ne Beureuba Wangsa ; mendapat hak, sebegimana yang telah disebutkann didalam passal ampat.

Passal tiga puluh : 30
Demikian lagi Hak begi Teuku Ne Peureuba Wangsa; mendapat
hasil daripada sekelian hasil padi yang didalam daerah Sembilan Mukim;
suatu bahagian daripada dua bahagian.[Him. 31]Aturan Undang-undang
diatas sekelian Teuku Panglima Sagi bersama kepada sekelian Teuku
Hulubalang yang di dalam Sagi, semuanya itu, diatas Tanggungan Daulat
Raja, pada ketika istrinya melahirkan anak (bersalin), anaka laki-laki
atau perempuan. telah teratur didalam dua Passal.

Passal Pertama : 1
Daulat Raja memberi Hormat kepada Teuku Hulubalang Panglima
Sagi , jikalau lahir anaknya, sekalipun ia tiada meminta idin (izin) lagi
kepad:::1 Daulat Raja pada hari itu, ada berkuasa boleh ia menyuruh
memasang mariam menderu dengan sembilan kali dengan secara
ya ng lantak. ya ng akan menjadi suatu pertandaan a!amat, Peduka
tuan itu telah mendapat anak yang baharu dilahirkan

Passal dua : 2
Daulat Raja memberi Hormat kepada Teuku sekelian Hulubalang
yang ada di Dalam Sagi, itupun begitu juga didalam Tanggungan Daulat
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raja, jikalau diwaktu sudah lahir anaknya kedunia, ia mendapat hormat
. dengan bunyi meriam tujuh kali suara yang menderu yang lantak, supaya
diketahui sekelian Tiga Sagi Aceh.Aturan ini semuanya bersamaan,
sebagai aturan yang telah disebutkan didalam Passal Pertama [Him.
32]Kitab ini yang mensahihkan dan mengeluarkan kepada kegunaan
orang banyak, oleh Teungku L.B . Teungku Mohamad Nurdin ; permulaan
pada hari 23 Februari 1927 dinegeri Djawa Batavia Kota Weltevreden,
yang akan menjadi kegunaan kepada Daulat Gouvernement-Hulanda
dan kepadasekelian bangsa bumiputra Aceh, begitu juga sekelian yang
lain-lain lni suatu Nasehat daripada saya, kepada sekelian Kaum saya
daripada sekelian Bangsa Aceh, dan demikian lagi kepada yang lain
sekelian bangsa: yang sesungguhnya . "Tiada berguna kita hidup didalam
dunia ini , jikalau tiada dapat memberi munafa'at keatas orang lain
sekelian., orang yang memberi manfa'at kepada orang lain , itu tersebab
dengan sebab banyak llmu Akal ; atau llmu Hikmat kepadanya jalan
hidup dalam dunia ini , dengan sebab itu , menjadi kemudahan
memperbuatkan "amal pekerjaan Akhirat. Sebegimana yang telah
memerintahkan oleh Allah Taala diatas kita sekelian, tersebutkan didalam
Kuran ...... .... .... ....... ... .... ... Disini saja sebut sedikit hartinya Ayat itu
saja , saya tinggalkan lapalnya, "Supaya -----bertuntut oleh sekelian kamu
kepada jalan Akhirat, akan tetapi dengan sebab kamu tuntut Akhiratmu
itu, janganlah kiranya, melupakan kamu akan hak bahagian kamudidalam
dunia ini, supaya kamu mengerjakan sekelian pekerjaan yang kebajikan
sebegay kebajikan yang telah memberi oleh Allah Taala kepada kamu
ini sekelian ; dan didalam itu , janganlah kamu memperbuat akan
perbuatan yang durhakadiatas bumi ini , orang yang durhaka itu ,
perbuatannya itu , sangat membencinyakan oleh Tuhan Allah dari sebatJ
tersebut yang demikian. itulah diharuskan didalam Agama Islam, harus
menuntut Pangkat derjat kemuliaan yang tertinggi ; Tiada jalanan akan
menghasilkan mendapat kemuliaan derjat yang tinggi itu, melainkan
dengan kita orang sekelian tuntut akan sekelian ilmu sebegimana yang
telah bersabda oleh Nabi kita .... .... .. Tiada saya sebut lafalnya [Him.
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33}1afalnya, melainkan saya sebut ma'ananya saja sedikit, "Hikmat itu ,
barang yang patut dituntutkan oleh orang Mu'min, dimana yang
dijumpakan, supaya diambil sigra dengan lekasan ---------------------------Dan lagi begitu juga, supaya lebih diperimankan seperti yang telah
tersebut didalam Firman Allah Taala .......... Disini saja sebut artinya
barang sedikit, tiada dengan lapalnya,"AIIah Taala mengurniakan Hikmat
itu akan siapa saja yang hendak diberikan; Barang siapa yang sudah
diberikan llmu Hikmat, maka keadaan orang itu, tentu banyak memberi
kebajikan diatas orang lain yang banyak, didalam dunia banyak
sangatmanefa'atnya yang diterima oleh sekelian bangsa. Dimaksudkan
didalarn Dunia ini. dengan kekuasaan Sulthan dalam Islam; Sungguhpun
begitu . Islam itu bukan cuma Agama saja , wajib dengan Syara' Agama.
bersama dengan Syara Undang-undang (Wtt negeri) Aturang yang telah
sudah ditetapkan oleh orang Alim banyak yang bijaksana; didalam itu ,
telah ditentukan sekelian perkara, ukuran panjang Iebar dan sekelian
wattas-watas negeri dengan kepunyaan hak masing-masing Pegangan
Hulubalang, semuanya itu , telah diaturkan . Dengan sebab ada aturan
yang begitu macam, menjadi semua orang percaya dengan ketetapan
pikiran didalam hati, semua orang diakinkan dengan dikatakan
"Perbuatan itu sudah tetap, tiada berubah lagi" Jikalau tiada dengan
storan yang tetap. tentu sekelian Hak-hak itu. tiada dapat dijaga dan
dipeli-harakan, karena perbuatan Hawa nafsu manusia ini . kadangkadang (terkadang) dapat merusakkan daripada hak watas-watas yang
telah diaturkan dengan Aturan Hukum negeri. Jikalau keadaan begitu
macam, tentu tiada sampurna sekelian Aturan yang telah sudah
ditentukan itu, melainkan tentu diadakan dengan kekuatan sekelian alat
senjata dan bala tentara yang gagah berani, bersama dengan ditentukan
Kadli Hukum daripada setiap tempat yang patut musti diadakan, guna
itu semuanya boleh menjadi kembali kesenangan diatas sekelian Anak
negeri,[Him. 30]negeri Daulat Raja, bersama-sama dengan didalam ·
sekelian Ta'aluk Jajahan. dimana tempat yang patut wajib diadakan
Syarat orang yang harus dan patut dijadikan untuk Daulat Raja itu,
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daripada bangsa orang yang bijaksana, mengetahui sekelian Aturang
Adat dengan istiadat sekelian kelakuan hal-ahwal dalam negeri, lagipula
ia mengetahui dengan betul-betul Lugrat Bahasa Arab bersama dengan
lain-lain macam bahasa umum manusia; Jikalau tiada begitu macam ,
tiada dapat san1purna daripada sekelian perniagaan daripada jual beli
yang menjadi kegunaan kelengkapan kehidupan didalam dunia . wajib
diikutkan seperti Firman Allah Taala yang tersebut Ayat dalam Kuran
Disini saya sebut arti ma'ananya sedikit saja tiada dengan lapalnya,
''Benar dengan sungguh-sungguh Tuhan Allah memberi Pusaka Dunia ,
diatas kekuasaan sekelian orang yang pandai arif memberi Aturan serta
dengan Syaraf Undang-undang Dunia. Maka lain daripada itu ada juga
tersebut didalam kitab Hadis nabi Muhammad S.A .W.- Saya sebut
ma'ananya saja tiada dengan lapalnya, "Supaya kamu mengerjakan
dengan segala perbuatan kelengkapan kebajikan kamu , hidup kamu
didalam dunia seakan-akan tiada lagi mati selama-lam, begitu juga
"Supaya kamu mengerjakan didalam perbuatan pekerjaan Akhirat segala
kelengkapan kesenangan Akhirat kamu, rasa-rasa hati kamu akan mati
pada besok pagi. Sebab tiada saya tulis (surat) lapal Ayat Kuran atau
lapal Hadis Nabi dengan Huruf Latein (Huruh Wolanda) didalam kitab
ini , karena dalam Siara' Agama Islam, tiada diharuskan dengan segala
huruh yang lain-lain, melainkan dengan Huruf Wala ' Arab, lagipun saya
ini , tiad8 berani membelah dinding Syariat yang telah ditentukan, siapasiapa yang berani, melainkan diantaranya dengan Allah Taala dan
Rasulullah Saya meminta maaf daripada Allah dan Rasulullah S.A .W.dan
kepada sekelian Manusia kepada saya yang bertanda nama
Weltevreden 23 Februari 1927

L.B.T. Mohde Nurdin
Undang-undang Simbur Cahya ...
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Pasal 1

Atas tiap-tiap Marga ditatap satu Pasyira atau Khalipa Hendak
orang banyak. Memilinya maka Raja mengangkatnya serta membri
gelar padanya.
Pasal 2

Dalam marga besar ditatapkan satu atau lebeh . Pembarap
kadudukannya atas sagala proatian merenta dibawa Pasyira .
Pasal 3

Ti ad a boleh Pasyira berhentikan atau angkatan preatian
melainkan dengan tau Paduka Tuan Petor.
Pasal 4

Jika proatien akan bergenti kerna sebab mali atau lain-lain hal ,
hendakla orang banyak mengunjuk gentinya maka Pasyira Tuan Petor
supaya diangkatnya jika tiada aralnya.
Pasal 5

Dalam dusun Pasyira hendakla dibuat satu pasungan , maka
orangian ditangkap kerna maling berkeliling atau lain-lain kesalahannya boleh Pasyira Pasungnya, sementara dibawa pada paduka Tuan
Petar, tidala dapat dipasyung orang lebi dari sahari semalam maka
dibawanya dalam ikatan mengadap paduka Tuan Petor
Pasal 6

Hendakla Pasyira dan Proatien pelihara jalan besaar dalam watas
tanahnya bukunya 12 kaki dipinggir dibuat bendar dalamnya satu
hasta bukannya satu hasta.
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Pasal 7
Sungei yang besar dan yang dalam hendakla dibuat jambattan
galurnya papan belandoirnya kayu yang baek sungei yang kecil iang
dapat berlangdei tiada memakei jambatan

Pasal 8
Membuat dan pelihara jalan besar jembatan antar barang atau
orang Governement itula gawe Raja namanya segala orang
pedusunan iang kerjakan

Passal 9
Yang berlepas dari gawe Raja Pasyira dan anaknya iang paling
tua . Proatien dan anaknya yang paling tua, orang yang tua atau
sakit orang yang tinggalkan kerja itu outus gowernamanya kena denda
dari 1 sampei 3 riaal pada Proatien .

Passal 10
Kaum yang palihara mesjid atas kepatutan paduka Dua Petor,
lepas dari gawe Prada?

Passal 11
Kerja dan pelihara jalan besar dibagi sama berat antara orang
pedusyunan tiap-tiap dusyun pelihara jalan dalam watasnya .

Passal 12
Orang yang mati bini setenga bahagian dalam gawe Proja
daripada orang berbini perempuan yang mati lakinya lepas dari kerja
bujang kena setenga kerja seperti rungdo lanang .
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Passal 13

Tiada boleh Pasyirai menerima orang pertandang perjaka dalam
merganya akan tinggal atau berladang jika tiada dengan izin Paduka
Tuan Petor

Passal 14

Tiada boleh orang pedussunan berpinda di marga lain melainkan
dengan izin Pasyira
Passal 15

Hendakla Pasyira mengaja orang banyak membuat perangkap
macam maka jika beroleh macam koping dan buntutnya hendakla
dibawa kepada paduka Tuan Peter maka yang dapat macan beruang
perak dan orang yang dapat buaya dapat duri f2
telornya 15 cent.

°

sampai f 10

Passal 16

Orang pedussunan yang sakit akal, hendakla orang banyak
peliharanya
Passal 17

Pasyira Kuasa mengabiskan perkara di dalam merganya serta
menaruh denda watas 20 rial kebawa sabaginana tersebut dalam
undang-undang perhukuman
Passal 18

Proatien kuasa mengabiskan perkara dalam dusyunnya serta
menaruh denda watas 10 rial sabagimana terse but dalam undang- .
undang perhukuman perkara yang lebeh 10 rial dendannya, hendakla
dibawa kepada pasyiranya .
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Passal 19
Dalam tiap-tiap dusyun Pasyira hendakla satu kaum yang kuasa
hakim

Passal 20
Dalam tiap-tiap dusun proatien hendakla satu kaum akan
nikahkan orang
Passal 21

Jika Pusyira Proetien berjalan dalam kerja Raja hendakla orang
banyak membrie perapat

Aturan dusyun dan berladang
Passal 1

Didalam tiap-tiap dyususn ditetapkan satu proatien yang morenta
dusyun dibawa proatin ditetapkan panggawa berupa cukup
Passal 2

Tiada boleh proatien angkat atau berhentikan penggawa
melainkan dengan ijin Pasyira
Passal 3

Jika orang bertandang sampei di dusyun atau Talang hendakla
trang po\va proatin siapa yang nompangkan arang pertandung
Tunggung hal ikhwalnya
Passal 4

Segala orang pedusunan hendakla beruma dalam dusyun.
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Passal 5

Tiap-tiap tahun hendala proatin jaga supaya orang banyak
berladang atau bersawa meriksa hal itu supaya dapat padie secukup
dan jualannya.
Passal 6

Jika orang berladang bersangkup atau berkakas tida, serta tiada
pertahukan pada orang punya ladang laju membuka ladangnya maka
api melarap sampei bermakan orang lain punya ladang yang pangkal
api kenapanduan selawe tinggi watas bahu .
Passal 7

Jika orang membakar ladangnya , maka orang lain punya
tanduran seperti kelapa suru rumpun bambu atau lain rusak, kena
denda dari 3 sampei 6 rial manganti tanaman yang rusak
Passal 8

Jika orang bakar ladangnya dekat orang punya kebun dan
kakasnya suda terbuat atas kepatutan orang punya kebun itu maka
kebun angus juga tiadalah diganti kerugian itu .
Passal 9

Orang yang berkebun kuasa atas tanah yang di darat kebunnya
watas 40 junjung di daratnya.
Passal 10

Jika orang gadeikan sawa atau kebun hendakla trangkan pada
Proatien
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Passal 11
Jika orang menggadeikan kebun atau sawah tiada dengan
perjanjian tiada dapat ditebus sakutika lagi berbua .

Passal 12
Jika orang perlandangankan berladang di marga lain , melainkan
dengan izin Passira dan Proatien serta memberi sewa bumi satu
rupiah didalam sebidang ladang .

Passal 13
Jangan melanggar adat ini. Kena denda 6 rial sebab maling
utan .

Passal 14
Jika orang betandang menompang berladang atau kebun pulang
di dessanya segala tanamannya pulang pada iang punya tanah .

Passal 15
Ladang dan sawah dan kebun. hendakla di kanda11gkan .

Passal 16
Pada tiap-tiap dussun hendakla orang banyak membuat prangkap
macan serta menaruh umpan di dalamnya macan yang dapat dibayar

f kepada yang mendapatnya.
Passal 17
Dalam lima hari lepas dan awal hendakla orang pedusunan
kerjakan bagiannya dalam jalan bessar. maka lewat lima han Proatien
hendakla mareksanya bagian tiap orang yang tinggalkan kerja putus
gawe namanya .
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ADAT PERHUKUMAN
Passal 1

Jika orang daawa utang piutang barang atau kebun atau gadeian
boleh Passiea dan Proatin minta tanda serah [cogok] Jika perkara
putus oleh Passira tanda serahnya dari satu sampei f 5 rupiah . Jika
putus oleh Proatin tanda serah dari

0

sampei 3 rupiah

Passal 2

Segala perkara yang sala pada adat atau parenta raja saperti
perkara antaran bujang gadis atau Rangdo mencuri berklahi ,
membunu orang membakar rumah tiada boleh Pasyira Proatin ambil
tanda serah artinya tidak membri tanda serah dalam perkara yang
putus dengan denda atau hukum bad an .
Passal 3

Dari perkara utang piutang dibawah f 5 tiada boleh ambil tanda
sera h
Passal 4

Dalam dua utang piutang boleh Passira Proatin ambil walasan
satu dalam sepuluh .
Passal 5

Segala perkara yang salah pada adat boleh putus pada Passira
Passal 6

Perkara membunuh orang meracun orang membuang anak ·
membakar rumah atau dussun melukai orang dengan senjata dengan
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sengajanya menumou melanggar melawan dengan senjata yang
kuasa merentah dan lain-lain kesalahan yang besar, akan dibawanya
·kepada Paduka Tuan Petor supaya putus dalam rap at.
Passal 7

Jika perkara putus pada Proatin maka orang yang kala tiada
menerima keputusan Proatin boleh ia mengadu pada Passirah maka
Passira Peresca lagi perkara itu maka jika benar dan adil keputusan
Proatin hendakla Passira menerimanya jika tiadala sebagimana adat
atau kurang adil keputusan Proatin bole Passira mengubahnya
Passal 8

Jika perkara putus oleh Passira demikian juga orang yang kalah
boleh mengadap kepada paduka Tuan petor perkara itu dibawanya
di rapat, atau dibenarkan keputusan Passira .
Passal 9

Passira kuasa dendahi orang dalam merganya yang melanggar
adat watas 20 rial kebawahnya .
Passal 10

Proatin kuasa dendahi orang pedussunan watas 10 rial kebawah .
Passal 11

Panggawa kaum pangandang panghulu muda , bandara atau
orang lain tiada dapat dendahi orang melainkan Passira dan Proatin
Passal 12

Jika orang kena denda dalam perkara yang putus oleh Proatin
melainkan orang itu Proatin yang punya dalam itu di bahagi tiga
sebagai Panggawanya .
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Passal 13
Jika keputusan Proatin menjadi Panggduan pada Passyira denda
dibahagi dua antara Pasyra dan Proatin yang kuasa keputusan.
Passal 14
Jika di dussun Proatin ada orang melanggar adat maka patut
didandahi lebih 10 rial. hendakla perkara itu Proatin membawanya
kehadapan Pasyira maka denda dalam perkara itu dibahagi dua
antara Passira dan Proatin yang punya anak buah kena perkara .
Passal 15
Jiak orang bersumpah maka dibelakang nyata sumpahnya itu
bohong melainkan orang itu kena hukuman rapat.
Passal 16
Jika campala tangan artinya tampeleng kumpul numpang bergacu
cabut kapar atau rusakan orang punya tanduran atau rumah , jika
ditimbang ringan yang salah membri pada yang daawa beras satu
gantang kelapa satu biji sirih sekapur (secarano) Jika ditimbang be rat
didenda dari dua sampei 6 rial
Passal 17
Jika orang bergacu atau bla dengan tangan atau kayu diluar
rumah atau dilaman Dussun sampei bengkak didenda dari 2 sampei
6 rial dan lagi yang sala membri pada yang luka atau bengkak
tepung (panpas) satu sampei 4 rial.
Passal 18
Jika orang berkelahi dihadapan orang punya ruma mengadu yang

•

pangkat berkelahi kena denda 2 ridoi pada yang punya rumah asa
merkusa namanya lagi kena denda Proatin dari tiga sampei 6 riaal.
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Passal 19
. Jika orang berkelahi di dalam orang punya ruma maka orang yang
punya ruma orang yang punya ruma mengadu yang pangkal berkelahi
kena denda 4 rial pada yang punya ruma Singa Markuasa namanya
dan denda Proatin dari 5 sampai 10 rial

Passal 20
Jika orang berkelahi serta memegang sanjata kena denda dari
6 sampei 12 rial .

Passal 21
Jika orang berkelahi maka berluka musunya ia kena uang obat
pada yang luka dari 2 sampei 8 rial

Passal 22
Jika orang berkelahi sampei cacat sepihak artinya hilang
mata , kuping , kuku tangan atau kaki buang sifat namanya. Kena
denda 12 rial dan bayar satenga bangun yaitu 50 rial pada yang
cacat.

Passal 23
Jika orang melawan Passira atau Proatin dalam kua sanya , srta
memegang atau cabut senjata atau memegang ka yu atau lain-lainnya,
akan pukul padanya , orang itu akan dibawa dihadapan rapat amaka
akan ditutup dari tiga sampei 6 bulan serta membayar tepung satu
kerban, jika dalam ruma orang pada yang punya rumah jika diluar
atau dipangkalan dusun, pada orang pedusunan , yang melawan di
tengah rimba kena hukuman raja yang melawan dengan senjata
atau pukul padanya kena hukuman Raja.
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Passal 24
Jika orang memaki pada orang lain terlupa kata yang tiada patut
silip namanya di hukum beras segantang, kelapa sebiji diam saekor
pada yang dua.

Passal 25
Jika orang maki atau kata orang punya istri atau anak atau
sebuti orang punya perbuatan yang tiada dapat di nyatakan Campala
Mulut namanya dihukum dari 2 sampei 12 rial denda 1tu dibohongi
tiga sebagai pada yang dua, dua bagi Passira dan Proatin .

Passal 26
Jika orang mencuri siang hari di luar rumah di dussun atau di
ladang buah-buah awan bebek barang yang ketinggalan di luar rumah
se perti bubu , jalo. kain-kain Naiap namanya , kena denda dari 2
sampei 4 rial barang digantinya harganya .

Passal 26
Jika mencuri padi seda ng dijemur atau padi ditenga ladang ,
kelapa , siri sedang sibatangnya , kena denda dari 3 sampei 6 rial
barang di gent harganya .

Passal 27
Jika jadi daawa kerna barang yang hilang melainkan harganya
bagaimana tersebut dibawah 1n1
Padi 100 kulak 4 rial
Beras 100 kulak 8 rial
Kerbo 1 ekor 15 rial
Anak kerbau 1 ekor 10 rial
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Sa pi 1 ekor 10 rial
Kambing 1 ekor 10 rial
Biribiri 1 ekor 3 rial
Mas berat 1 tail 20 rial
Sua sa be rat 1 tail 10 rial
Perak berat 1 rial 1 rial
Kris pusaka 10 rial
Siwar pusaka 5 rial
Kra mas 10 rial
Tombak yang pakei perak 10 rial
Tombak yang tiada berperak dari satu sampei 3 rial
Sialang yang buah 10 rial
Satang kelapa yang berbuah 1 batang 2

°

ria l

Satang kelapa yang belum berbuah 1 rial
Anau 1

°

rial

Rimbio 1 rial
Satu rumpun bambu manyan atau dabuk 2 rial
Sambu surek 1 rial
Satang duku durian atau lain-lain berupa sepatut harganya
Passat 28
Jika orang mencuri di dussun atau di ladang , kelapa , pinang ,
sirih serta menebang batangnya, maling kerbo, atau kambing kena
denda 6 sampei 20 rial , barang yang hilang atau rusak di genti
harganya .
Passal 29
Jika orang mencuri malam hari di dalam rumah , masuk dengan
babak atau buka lawang, kena denda 20 rial, barang yang hila ng
digenti harganya dan yang rusak rumah yang dibabak di genti
upahnya .
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Passal 30

Jika orang mencuri dalam rumah yang tinggal baek di dessa
baek di ladang Naiap namanya didenda dari 2 sampei 4 rial.
Passal 31

Jika orang masuk orang punya rumah pada siang hari maling
dengan memaksa maebut namanya kena denda 20 rial barang yang
hilang mati digentinya.
Passal 32

Jika orang maling padi dalam Tangkiang jika siang hari kena
denda 12 rial jika malam hari kena denda 20 rial padi hendakla
digenti harganya.
Passal 33

Jika orang merabut lantas maling orang punya barang di tenga
jalan Negan Merampas namanya Kena denda dari 6 sampei 12 rial
barang yang hilang hendakla digenti harganya.
Passal 34

Jika orang mencuri membabak ruma maka yang punya ruma
ditikam kena hukuman raja
Passal 35

Jika orang simpan atau sembuni atau membli barang kecurian
dihukum sebegimana orang yang mencuri
Passal 36

Siapa yang melihat orang punya perbuatan yang dilarang maka
tiadala menegah perbuattan itu Ngubungi [gawe] [sejagat] namanya
kena denda dari 2 sampei 6 rial
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Passal 37
Siapa yang dapat khabar dari pada orang punya perbuatan
yang jadi larangan tiada dibukanya pada Passira atau Proatin Ngidam
Gawe namanya kena denda dari 2 sampei 6 rial.

Passal 38
Jika orang bertemu barang di Iaman atau di Pangkalan atau di
jalan atau di sungei hendakla barang itu serahkan pada Proatin
maka dipukulkan Canang serta disimpan 7 hari timbul orang yang
punya dipulangkan terlebih 7 hari barang pulang pada yang dapatnya
maka dibelakang timbul yang punya barang hendakla di tebus separuh
harganya.

Passal 40
Jika bertemu samapan anyut hendakla di serahkan pada Proatin ,
maka ditambang sampan itu di pangkalan 7 hari 7 malam timbul
yang ampunya sampan ditebus sampannya dari

0

sampei 3 ri al

tiada timbu l yang ampunya sampan itu maka sampan itu dipulangkan
kepada yang mendapatnya jikalau timbul Komedian orang yang punya
sampan ditebusi separoh harganya .

Passal 41
Yang dapat sampan anyut serta mengubahkan rupanya dihukum
seperti mencuri dari 3 sampei 6 rial sampan pulang pada yang punya .

Passal 42
Jika orang menumpang bermalam di rumah orang pedussunan
atau tolong membawa barang hendaka barang itu di titib pada yang
ampunya rumah .
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Passal 43

Jika barang yang tertitib hillang dalam tangan orang yang
ampunya ruma melainkan digentinya
Passal 44

Jika orang menumpang bermalam di gardu atau dibalei hendakla
barangnya dititib pada orang pedussunan jikalau hillang barang itu
digentinya.
Passal 46

Yang membunuh orang tiada dengan sengajanya akan membayar belanja mati 20 rial pada waris yang mati dari pada orang yang
mati serta membri tepung bumi satu kerbau, dengan beras
secukupnya orang pedussunan .
Passal 47

Uang bangun akan dibayar atas keputusan rapat uang bangun
pulang pada halek orang yang mati.
Passal 48

Pasyirah Proatin dapat satu dalam 10 rial dalam uang bangun
malasyan namanya.
Passal 49

Jika orang membunuh maling sedang dalam rumah tiada kena
bangun
Passal 50

Jika orang melukai tiada dengan sengajanya kena pepung dari
2 sampei 8 rial pada yang luka, denda pada Passira Proatin dari 3
sampei 12 rial.
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Passal 51
Jika orang laki-laki masuk orang punya ruma dengan bemaksud
orang punya istri atau anak Krap gawe namanya maka terbunuh
oleh orang yang empunya rumah di dalam rumahnya tiada menjadi
terbayar bangun , jika diluar rumah hendak ditangkap, ia terbunuh
oleh orang punya rumah yang membunuhnya kena 20 rial . Ksikap
Utang di Tombak namanya.

Passal 52
Jika malam hari orang sembunyi dibawa orang punya rumah ,
kena denda 12 rial sebab boleh bermahtsud di Karapati, atau karap
gawe.

Passal 53
Yang merusak atau hilangkan barang raja Ketujuwalah namanya
dia kena hukuman raja .

Passal 54
Jika orang Padussunan turut raja berjalan maka lantas berlari
jika berdarat terjun alas namanya jika berprahu terjun pulang namanya
kena denda 12 rial .

Passal 55
Jika orang membuat juhhat dengan hewan mengindunkan wadun
sejagat namanya kena denda 20 riaal, serta pembasu bumi kerbau
suka beras 100 gentang kelapa 100 biji serta genti harga hewan itu .

Passal 56
Jika orang mati terbunu atau tersemun ditenga jalan di dalam
dussun atau Palang maka tiada nyata yang empunya perbuatan
melainkan dusyun dan marga yang empunya tamu kena bangun .
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Passal 57
Tiada dapat orang memegang orang yang mengiring utang.

Passal 58
Yang berutang hendakla bayar dengan penyusur atau berladang
bagi tiga [bebala] sebagai jadi penyusun bayar sebagai bunga uang
sebagi permakan orang berutang .

Passal 59
Perkara hutan piutang tiada dengan saksi atau surat yang terliwat
5 tahun tiada dapat didawa.

Passal 60
Jika boleh lipat utang jika tempo akan-akan membayar terlewat.

Passal 61
Jika orang mati dalam marga hendakla orang daawa utang jika
Passira dalam 40 hari 40 malam Proatin 20 hari 20 malam orang
banyak 7 hari 7 malam .

Passal 62
Jujur tiada dapat lagi diminta perkara jujur tiada boleh menjadi
daawa .

Passal 63
Jika orang punya ruma terbakar sebab kurang jaga kena denda
dari 2 sampei 6 rial.

Passal 64
Jika orang punya ruma terbakar sebab kurang jaga maka melarap
apt dan terbakarla dussun melainkan orang yang empunya rumah
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yang pangkal a pi ken a tepung dussun kerbo saekor, beras 100
gantang
kelapa 100 biji pad a orang banyak .
.

Passal 65
Kerbau yang terlepas tiada bertanda sampei nyama kerbo jalang
namanya orang banyak yang punya

Passal 66
Kerbau malam hendakla dikandangkan kalau siang bole
dilepaskan akan tetapi orang yang punya kerbo tanggung segala hal
jika kerbonya masuk ladang, sawah atau kebun.

Passal 67
Jika malam hari kerbau masuk orang punya sawah ladang atau
kebun hendakla ditangkap kerbau itu , maka yang empunya tebus
kerbonya 3 rial saekor. Jika nyata tiada dapat kerbo itu ditang kap,
boleh dibunuhnya oleh orang yang punya kebon , atau laadng maka
satu pukang pulang pada yang punya kerbau .

Passal 68
Jika pada siang hari kerbo masuk ladang sawah , kebun tiada
boleh dibunu melainkan ditangkap atau diusir, jika tertangkap ditebus
1 rial saekor barang yang rusak digenti harganya.

Passal 69
Jika kerbau luka atau mati ditikam orang di dekat orang punya
ladang atau dussun watas 40 junjung maka tiada nyata yang menikam
atau membunuhnya orang pedusunom kena ganti harganya dari 7
sampei 15 rial.
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Passal 70
Sawah ladang dan kebon hendakla dikelilingkan dengan pagar
yang baik pagar yang diagak maka pemacang 6 depo tiada bergerak
itula boleh katakan pagar yang baek.

Passal 71
Kerbau yang merampak pagar jikalau dapat dalam kebon boleh
dibunhnya satu pukang pulang pada yang empunya kerbau.

Passal 72
Jika orang hendak berniat kerbou atau kambing hendakla bantai
di dussun

Passal 73
Tiada dapat orang berbanti kerbou atau kambing di ladang
melainkan di dussun. Jika di ladang maling niat namanya, kena denda
dari 2 sampei 4 riaal.

Passal 74

•

Jika akan berbantai kerbou atau kambing di ladang akan dibuat
ubat orang sakit, hendakla trang dengan Proatin, jika tiada trang pada
Proatin maling tiadakah namanya. Kena denda dari 2 sampei 4 riaal.

Passal 75
Siapa yang berjudi atau menyabung tiada dengan izin dari pada
Paduka Tuan Petor, kena hukuman raja.

Passal 76
Jika orang dari lain Marga nompang bertemu gading cula atau
lain isi utan melainkan digahagi tiga sebagi pada Pasyira atau Proatin
yang empunya tanah dan bahagi pad a yang bertemu.
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Passal 77
Jika ada orang mati meninggalkan istri dan anaknya, hendakla
Proatin bersama-sama kaum memereksa teekah dari pada orang
yang mati itu serta mengetaui yang beroleh tarekah itu.
Passal 78
Jika ada orang mati di dussun meninggalkan anak yatim piatu
hendakla Proatin bersama-sama kaum memegang tarekah dari pada
orang yang mati itu serta membri tahu pada Passirah maka Passirah
bersama-sama kaum memegang tarekah itu serta melihara anak
yatim piatu watas umurnya 14 tahun sesudah itu barang-barang
tarekah pulang pada anak itu.
Passal 79
Jika orang yang berbini mati nikah dengan perjanjian sapancarian
harta dibahagi dua sebagi pulang pada anaknya jika tiada beranak
pada sanaknya , sebagi pulang ~ada istrinya , maka jika yang mati
berutang hendakla lebih dahulu dibayar utangnya, dan yang terlebih
dari pada itu utangnya itu yang dibahagi dua.
Passal 80
Jika harta orang yang mati tiad a cukup akan membayar utangnya
maka tiada istri mengikut tanggung utang itu hendakla perempuan
itu membayar separuh utang akan tetapi tiada boleh sekali-kali anakanak turut tanggung utang bapanya jika tiada menerima waris.
Passal 81
Jika mati istri orang separoh harta yang beroleh sepencarian
pulang pada anaknya, jika tiada beranak pulang pada sanaknya
perampuan yang tela meninggal.
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Passal 82

Jika parempuan berlaki di dussun lain maka lakinya mati
hendakla perempuan itu tinggal di dussun lakinya jika hendak
nerlaki orang lain dari pada orang dalam dussun lakinya tiada
boleh di tagah melainkan perampuan itu menurut lakinya yang
baru , akan tetapi anaknya tinggal pada hali waris bapaknya jika
anaknya lagi kecil belum patut dilepaskan dari pada maknya
melinkan dipelihara dahulu oleh umahnya sampei umurnya boleh
terlepas maka kutika itu anaknya pulang di Dussunnya bapaknya
dan hali waris lakinya yang mati itu bawa pada umahnya 8 riaal
'pangindun namanya'.
Passal 83

Jika bujang larikan gadis bujang kena denda pelaian 3 rial maka
pada masa itula bujang gadis itu dikawinkan serta membayar antaran
dari 5 sampei 20 riaal atas kepatutan Passirah .
Passal 84

Jika rangda dilarikan laki-laki kena denda 1 ° riaal maka pada
masa itulah Rangda itu dikawinkan dengan lakinya yang larikannya
dan antaran dari 2 ° sampei 10 riaal.
Passal 85

Jika bujang gadis bergawe [panjingan] maka bunting gadis itu
bujang kena denda 12 riaal dan membri pembasoh dusyun 1 kambing
dan antaran dari 2 ° sampei 10 ria aI dan bujang gad is itu masa itu
juga dikawinkan.
Jika di dusyun Passirah 10 ria a I pulang pad a Pasyira 2 ria aI pad a
Ponggawanya jika di dusyun Proatin 6 riaal pulang pada Pasyira 4
riaal pada Proatin, 2 riaal pada ponggawa .
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Passal 86
Jika rangda bergubillan serta bunting hendakla dikawinkan dan
laki-laki yang punya perbuatan kena denda 12 riaal dan antarannya
sebegimana tersebut dalam 84 dan 85.

Passal 87
Jika gadis atau rangda bunting , tiada nyata yang punya
perbuatan hendakla terpegang pada Pasyirah 3 tahun lamanya
sesudah itu pulang pada sanaknya, jika sanaknya hendak tebusnya
dapatnya ditebus pada Pasyirah dengan pembaiaran 15 riaal, serta
membri pembasuh dusyun 1 kambing .

Passal 88
Jika perempuan bunting tiada trang yang punya perbuatan maka
numpang beranak di rumah orang-orang yang empunya rumah kena
tepung satu kambing, pada orang pedusyunan .

Passal 89
Jiak bujang gadis akan ditunangkan hendakla bapa bujang hantar
lemang pada kepala dusyun dan Panggawa sudah itu maka trang
namanya .

Passal 90
Jika bujang gadis bertunang dengan trang maka itu gadis larikan
orang lain atau kali gadis mungkir dari perjanjian atau gadis menolak
tunangannya tid a dengan sebabnya , bapak gad is ken a denda 8 riaa I
penyinsingan namanya, pada bujang lagi kerugiannya ditimbang atas
kepatutan Proatin
•

Passal 91

Jika bujang gadis bertunang maka bujang tiadala suka lagi segala
pertanda dan kerugian bujang tida dapat didawanya.
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Passal 92
Jika bujang gadis bertunang maka itu bujang krapgawe dengan
gadis lain sampei dikawinkan dengan perampuan itu, maka bujang
yang bertunang itu tiadalah dapat di kawinkan dengan tunangannya
jika hali tunag tiada suka.

Passal 93
Jika orang yang punya anak gadis membuat perjanjian dengan
dua atau tiga bujang akan jadi menantunya ayam satu ditambang
dua namanya , kena denda 6 riaal, 3 riaal pada Proatin 3 riaal pada
orang yang jadi menantunya, lagi karugiannya ditimbang pula .

Passal 94
Jiak laki-laki singgung tangan gadis atau rangda Naro Gawe
namanya kena denda 2 riaal, jika parempuan mengadu 1 riaal pulang
pada yang mengadu 1 riaal pada Proatin

Passal 95
Jika laki-laki pegang lengan gadis meranting namanya kena
denda 4 riaal, 2 riaal pulang pada yang mengadu 2 riaal pada Proatin

Passal 96
Jika laki-laki pegang diatas siku gadis atau rangda , Maregang
Gawe namanya Kena denda 6 riaal, 3 riaal pada yang daowa 3 riaal
pada Proatin

Passal 97
Jika laki-laki pegang gadis atau rangda lantas pelok badannya,
Merogong Gawe namanya kena denda 12 riaal jika gadis atau rangdo
mengadu 6 riaal pulang padanya dan 6 riaal pulang pada Passira .
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Jika di dusyun Pasyira, jika di dusyun Proatin 3 riaal pada Pasyira
3 riaal pada Proatin .

Passal 98
Jika laki-laki nangkap badan gadis atau rangdo atau rebut
kainnya atau salendang nangkap rimowa namanya kena denda 12
riaal, pada Pasyirah dan Proatin dan 15 riaal pada gadis atau rangdo .

Passal 99
Jika laki-laki memegang orang punya bini kena denda 20 riaal ,
jika itu perempuan atau lakinya mengadu 20 riaal pulang pada Passira
15 riaal harga kerbo pada orang punya bini.

Passal 100
Jika laki-laki melarikan atau kerap gawe dengan orang punya istri
ken a satenga bangun pad a lakinya 204 ria a I pad a Pasyira dan Proatin .

Passal 101
Jika sumbang dalam dusyun tiada boleh perkara itu putus oleh
Passira melainkan putus Rapat

Passal 102
Jika orang pedusyunan kena denda Pasyira atau Proatinnya
melainkan rumahnya dan barang-barangnya menjadi pembawuran ,
kiranya orang yang ken a denda tiada ada akan abaiar utangnya .

Passal 103
Pasyirah dan Proatin boleh parentahkan angkat masing-masing
peke~aannya

pada orang yang kena denda yang tanda punya

pembaiaran maka orang itu ditanggung makan dan hilangkan
utangnya 3 riaal dalam sabulan .
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UNDHANG-UNDHANG JOHOR
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•

[HJm. 1] Bismi llahi rrahman irrahim. Qala taala wa Ia yaku Iu

amwalakum biyani(ti) kum bil batili. .. ................. ........ ... .. .firm an
Allah taala, bermula jangan kamu makan segala harta kamu antara
kamu dengan siya-siya melainkan bahwa ada ia daripada harta
perniagaan daripada kegemaran daripada kamu Qalallaha taala wa
jalallahul bayi'u wa harama irobawa . Firman Allah taal a, bermu la
jangan kamu makan segala harta kamu antara kamu dengan siyasiya melainkan bahwa ada ia daripada harta perniagaan daripada
kegemaran daripada kamu . Qalallaha taala wa jalallahul baji'u wa
harama irobawa. Firman Allah taala bermula dihalalkan Allah ta ala
berniaga dan diharamkan Allah taala makan riba . Bermula tiada sah
berniaga melainkan daripada akal tiada sah bern iaga orang gila dan
tiada sah berniaga dengan kanak-kanak yang beluAm balig dan tiada
sah berniaga melainkan dengan kata yang berjual-jua l bagai benda
ini dengan kata yang membeli kubeli benda ini dan harga benda itu
hendaklah bertentu . Bermula hendak ada benda yang dijual itu suci
dan tiada sah berniaga benda yang bercampur seperti tuak dan arak
dan anjing dan babi dan benda yang haram. Bermu la yang ada
gunanya seperti [Him . 2] gajah kenaikkan raja-raja dan barang
sebagainya sah berniaganya . Bermula sah bernaiga yang dapat
dikuasakan menyerahkan dia tiada sah berjual hamba yang oleh
tiada bertentu tempatnya tiada kuasa menyerahkan dia. Berm 'Jia
hendak ada yang dij ual itu miliknya atau ia walinya seperti benda
kanak-kanak keel bapaknya atau neneknya berjual dia atau ia walinya
atau wakil orang disuruhnya berniaga, jika tiada tiga perkara ini tiada
sah berniaganya . Bermula yang berniaga dua perkara oenda yang
akan dilihat henda k dilihatnya , maka sah berniagaannya, kedua
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perkara benda yang diperniagakan hendak ada seperti katanya itu
jangan bersalahan perinya itu, jika bersalahan dengan yang seperti
dikatanya itu tiada sah berniaganya. Bermula orang berjual dan yang
membeli ia memilih , jika dilakukannya berniaganya atau dipulangkannya sementara belum bercerai daripada tempat perjanjian itu atau
berjanji tiga hari , jika berkenan dibelinya jika tiada dipulangkannya.
Bermula tiada sah berniaga hamba orang melainkan dengan pesuruh
tuannya akan hamba itu berniaga .Bermula tiada sah berniaga emas
dengan emas dan perak dengan perak melainkan suatu jenis lain
yakni emas denga suatu jenis lain yakni perak tulen dan berniaga
rna kanan janji tulen maka sah . Bab apabila berjual rumah malam
berniaga itu yang bertemu dengan rumah itu tiada masuk segala
yang dapat dicarinya daripada rumah itu. Bermula[Him. 3] Apabila
berjual bumi masuk segala kayu-kayuan di dalam bumi itu melainkan
huma akan yang berjual, jika tiada disebutkan jika ada yang diketemu
rawa yang seperti lada, pertama ketemu akan beri yang berjual
kemudian buahnya akan orang yang membeli jika ada di dalam bumi
pohon kayu yang berbuat tiada disebutkannya buahnya, jika berputik
tatkala berniaga itu akan yang berjual, jika belum berputik harganya
itu akan yang membeli. Bermula peri mengembalikan benda yang
dibeli sebab gaibnya itu daripada empunya yang membeli suatu
benda . Maka kelihatan atas benda itu aib yang sedia, maka dikembalikannya , jika terlambat mengembalikan benda itu dengan tiada harus
dikembalikan , apabila dilihat dikembalikan segala yang tahunya
dipercarinya seperti tahu mencuci menyirat, maka tiada harus
dipintanya oleh tuannya yang menebus olehku mengajar dia marikan
(berikan) aku haknya, jika hamba perempuan dia tebus (ditebus)
binatang pada yang menebus beranak maka anaknya itu akan orang
yang menebus tiada kembali dengan ibunya.
Bermula bagi yang 'aib harus dikembalikan hamba yang pelari
dan permukah dan pencuri dan gila atau hamba itu bersuami dan
supak atau kidal atau aib yang terbunyi, kemudian kelihatan berapa
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lamanya pun dapat dikembalikan. Bermula jika dibelinya suatu benda
sampai pada tangan yang membeli bercela benda itu dengan tiada
aib seratus harganya dengan aib baharu sembilan puluh dengan aib
besar harganya dualapan puluh, jika ridha yang (Him. 4] yang berjual
menerima benda dikembalikan benda itu dengan sepuluh timpang
timah sertanya, jika benda itu tiada dikembalikan sepuluh timpang
timah dikurangkan sebab celanya apabila bersalahan yang berjual
yang membeli akan aib sedia orang berjual bersumpah , apabila
bersalahan akan kadar harga benda itu atau kadar benda itu
keduanya bersumpah dibinanya (diniyakan) berniaganya. Kitab peri
sendiri segala yang harus diberniaganya harus disandarkan di dalam
hutang, apabila ada utang itu sendiri (sandar) harus akan hutang itu.
Bermula tiada menyelah yang memegang sandera itu jika hilang
benda yang disanderakan itu dengan tiada ditaksirnya, karena orang
memegang sandera itu seperti orang menaruh amanat, jika dengan
taksirnya menyelah , apabila membayar setengah hutangnya orang
yang bersandera itu tiada harus keluar benda yang disanderakannya
daripada tangan yang memegang sandera itu, melainkan jika
membayar sekalian utangnya maka benda itu tiada harus dibimbinya
dengan daripada tangannya yang memegang sandera itu apabila
tiada mahu orang yang berjual mengambil sanderanya tatkala sampai
janjinya dijualkan oleh hakim akan bayar utangnya.
Bermula peri orang menulis barang siapa banyaknya daripada
hartanya maka dipintanya oleh segala orang yang empunya harta
pada orang yang menulis (mepalis) itu daripada melakukan
kehendaknya di dalam hartanya maka ditahaninya hukumnya , bahwa
mepalis (. .. ..... ..... ..... .. ... ..... ) itu dilakukan kehendaknya di da!arn
hartanya apabila ada orang daripada empunya mendapat angin
( .............. ....) bend a itu di dalam hartanya.[Him. 5] mepalis itu bagai
diambil hartanya, jika hendak ia dibinasakannya berniagaannya
diambilnya bendahnya , apabila jika didapatnya setengah hartanya
yang tinggalnya diambilnya oleh dua rekannya segala yang baki
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(baka) dengan empunya harta yang lain kemudian daripada tahani
hakim tiada berlaku segala kelakuannya di dalam hartanya tiada sah
ia memerdekakan . Bermula kanak-kanak dan orang gila dan abangabang tiada berlaku kelakuannya di dalam hartanya sehingga lepas
daripada jalannya.
Bab sah salah kemudian daripada ikrar didalam segala harta
tiada sah salah didalam menegur dan pada yang tiada berharta .
Bermula yang salah itu atas enam bagi , suatu seperti hukum berniaga ,
kedua seperti hukum berniaga emas, dan emas, ketiga seperti hukum
yang memberi, keempat seperti hukum melepaskan , kelima seperti
hukum hukumnya, keenam seperti hukum upahnya yang pertama
seorang-orang menuntut rumah pada tangan seorang, maka ikrarlah
ia akan rumah itu, maka salahkan rumah itu seratus timah hukum
salah itu seperti berniaga dapat membelah ............ jika hendakkan
diturutnya pada ketika itu atau berjanji tiga hari yang kedua bagi, jika
mnuntut seorang lagi seratus dinar emas, maka ikrarlah ia maka
disahkan dengan seribu dirham perak seperti hukum berniaga emas
perak hukumnya ketiga bagi, jika disalahkan dengan lima puluh dinar
emas adalah hukumnya seperti melepaskan setengahnya, keempat
bagi jika orang seorang laki-laki menuntut rumah atau kampung maka
ikrar [Him. 6] ia akan dituntutnya disalahkan bahwa akan didiaminya
setahun adalah hukumnya seperti pinjam yang kelima seorang lakilaki menuntut atau kampung ikrar ia maka disalahkannya atas
setengahnya adalah atas pemberinya tiada sah salah melainkan
pertama hendak bertentukan .
Bab harus mengakui utang orang lain, apabila diketahuinya oleh
yang mengaku baginya emas itu daripada tuannya atau bertangguh
benda yang diakuinya itu tiada sah orang mengaku melainkan berlaku
kelakuannya di dalam syara. Bermula bagi yang empunya emas
minta emas itu pada yang mengaku dan apabila dengan pesuruh
yang berutang dinar diberinya hutangnya dimintainya pembayarnya
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pada yang diakuinya, jika mengaku tiada dengan pesuruhnya
membayar dengan pesuruhnya tiada harus dipintai kepadanya
hukumnya seperti diberinya tiada harus mengaku emas daripada
perak . Bermula harus mengakui tuannya daripada bertangguh
daripada tuannya tiada harus mengakui harta yang .............. syarikat
daripada besyarikatnya dan tiada harus mengakui fardhu esok dan
seperti suatu tuntutnya nyalampai (belampai. ... ) thabit tiada harus
diakui.
Bermula tiada harus mengakui tebat orang dengan penyuruh
yang diakui jika mati yang mengaku atau yang diakui binasa akunya .
Bermula jualah tak dapat tiada daripada yang .. ..... ...... kan kata
kehawalahkan ( ....... .. .. ..... .... ) atas engkau kata yang menerima
kuterimalah hawalahmu ( ........... ) tiada syarat ridha yang
dihawalahkan [Him. 7] atas bahwa harus utang yang thabit atasnya
sepertinya lepas yang menghawalahkan , jika mati yang dihawalahkan
atau lari atau munkidan tiada harus hawalah perak dengan emas
dan tiada harus yang tunai dengan berjanji. Bermula peri meminjam
tiada harus minjam tiada yang mengambil gun a ( .. ...... .... ... ..) dengan
dia hendak kekal ada benda itu tiada harus meminjam karena tiada
kekal adanya .
Bermula tiada harus yang meminjam tiada mengembalikan benda
yang dipinjamnya pada tempat yang dipinjamnya. Bermula yang
meminjam menyebelah , j ika hilang atau binasa benda yang
dipinjamnya, jika tiada dengan taksirnya sekalipun menyebelah juga
yang meminjam jika janjinya tiada menyebelah sekalipun . Bermula
benda

yang

dipinjam

dirinya

suatu

tiada

menyeb elah

(menyebelah ... .. ...... ) yang meminjam , jika tatkala dipakainya ber1da
itu tiada dengan taksirnya . Bermula jika seorang laki-laki menyuruhkan
seorang laki-laki kepada suatu tempat akan pekerjaannya dirinya
keindraan (kendaran) akan kenaikkannya maka mati atau binasa
keindraan (kendaran) itu tiada menyilih . Bermula bagi memberi utang
bahwa berkata yang memberi emas kepada yang disuruhnya, ambil
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olehmu dinar emas atau dinar perak peninggalan olehmu labanya
akan kita akan engkau sekian labanya hendaklah ditentukan
perniagaan harta itu tiada harus ditentukannya dari sana dan tiada
menjalin yang berniaga itu, jika binasa harta itu tiada dengan saksinya .
Bermula tiada harus berjanjinya akan membayar utang itu dibenua
lain.[Him. 8] lain atau terlebih ia membayar daripada asalnya, jika
mengutang tiada dengan berjanjinya kemudian dibayarnya terlebih
ia itu tiada mengapa. Bermula apabila bertaruh berjanji amanat pada
seorang jika diterinya hendak dipeliharakannya amanat itu pada
tempat memeliharakan hartanya yang seperti amanat itu, maka jika
binasa amanat itu dengan tiada taksirnya tiada ia memilih , jika
dipakainya oleh orang yang menaruh amanat itu jangan dengan izin
yang empunya sekalipun pada ketika dipakainya itu binasa hendak
disilahnya (disilahnya .............. . .... ) apabila hendak belajar
dikembalikannya kepada empunya amanat, jika tiada yang empunya
kepada wakilnya atau kepada kadi, jika kepada amir raja diberikannya,
jika dibawanya berlayar, jika binasa disalahnya. Bermula jika amanat
orang atau orang pelayar pada orang pelayaran barang ke mana ia
hendak dibawanya , jika berketikanya orang ditaruh amanat sudah
dikembalikannya amanat kepada orang empunya harta , maka yang
empunya harta munkir saksi tiada antara itu bersumpah yang menaruh
amanat tiada pada s umpah hendak saks i, jika dikatanya
mengemba likan kepada wari snya empunya harta. Bermuala jika
berkata yang menaruh amanat bahwa sudah kukembalikan pada
sianu dengan katamu munkir yang empunya harta dislahmua amanat
itu barangsiapa berlaku kelakuannya didalam hukum syara, harus ia
berwakilakan gantinya seperti berniaga dan membeli dan nikah dan
talak dan menuntut segala haknya harus dengan upah dan tiada
berupah . Bermula tiada harus menyilih [Him. 9] wakil yang binasa di
dalam tangannya melainkan taksirnya . Bermula yang berwakil dengan
pesuruh yang berwakil akan berniaga tiada harus berjual dengan
bertangguh dan tiada harus jual dengan meruga (merugi. ..... ..... )
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yang nyata dan tiada harus berjual benda itu melainkan dengan
biaya negeri itu , jika ia berniaga dengan anak orang yang berwakil
·itu diterimanya harga benda itu dahulu maka benda itu diberikannya,
jika diserahkannya benda itu dahulu kemudian akan diterimanya
harganya oleh anaknya itu hendak disilihnya benda itu oleh wakil
apabila berkata yang berwakil benda, aku dengan seribu jika
dibawanya seribu kurang suatu ka s ( .. ...... ) pun tiada sah jika
disuruhnya menabu s (menebus) hamba dengan seribu dinar
ditebusnya lebih daripada seratus dinar kutebus akan yang berwakil ,
jika ditebusnya kurang daripada seratus harga hamba benar seratus
harus akan yang berwakil , jika tiada harus harga seratus ti ada
kukirakan yang berwakil tiada harus wakil yang diwakilkan berwakil
kepadanya melainkan jika ia tiada kuasa berkerjakan dia atau
berguruh layaknya pekerjaannya itu dengan penyuruh yang berwakil
harus ia berwakil dengan kata seorang daripada yang berwakil.
Bermula peri sekutu membudal bagi sekutu lima janji , bahwa hendak
ada daripada dirham perak dan dinar emas bahwa hendak ada
keduanya ada harta sama baginya bahwa keduanya harta itu
bercampur, bahwa dengan pesuruh seorang daripada dua itu kepada
serikat dengan dia itu berniaga harta itu bahwa ada laba dan merugi
kepada harta. Bermula seorang daripada dua itu membin asakan
syarikatnya, apabila [Him. 10] apabila dengan kehendaknya apabila
mati seorang daripada du itu binasa syarikatnya itu amin tiada menyilih
.
harta yang syarikat itu jika binasa tiada dengan taksirnya . Bermula
peri hukum merampas barang siapa merampas hak orang hendak
dikemabalikannya dan upah mengembalikan benda , ji ka ada diupah
jika ada benda itu diupah, jika tiada itu binasa, maka yang merarrras
itu menyilih seperti harga bend a itu disilihnya (disilahnya) dan seperti
binatang dan manusia atau lain daripada itu maka disumpah yang
merampas itu menyilih seperti harga benda itu disilihnya dan seperti
binatang dan manusia atau lain daripada itu, maka disumpah yang
merampas, apabila tiada saksi akan harga benda itu . Berm ula
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barangsiapa merampas biji dipermakannya berapa tahun lamanya
sekalian yang jadi daripada biji itu akan orang empunya biji itu barang
yang binasa daripada biji itu hendaklah yang merampas itu menyilih
kepada yang empunya barangsiapa merampas orang merdeka, jika
mati pada tangan yang merampas suatupun tiada atas yang tiada
rampas . Bermula barangsiapa merampas segala yang tiada harus
diperniagakannya, jika binasa benda itu yang merampas suatupun
tiada atas berangsiapa merampas hamba itu orang harganya
duaratus, maka kemudian pada ketika dirampasnya seratus, maka
tim ban (timbun .... ) hamba itu harganya duaratus, maka kemudian
sakit hamba orang itu kembali harganya seratus hendak
didikembalikannya hamba dengan seratus timah sertanya harganya
yang timbun. Bermula peri hukum yang sekutu di bumi dan segala
perbuatan dan segala pohon kayu mengikut bumi itu. Bermula apabila
dijualnya oleh seorang daripada dua itu benda yang sekutu itu kepada
orang lain dibelinya oleh [Him.11] sekutu seperti yang dijualnya tiada
harus dijualnya pada orang lain jika bersalahan pada kadarnya benda
itu atau pada harganya.
Maka yang lain membali bersumpah, jika terlambat dituntutnya
daripada sekutu melainkan uzurnya (adzarnya) binasa hukum benda
yang sekutu itu . Bermula jika dijualnya orang seorang daripada sekutu
itu segala yang sekutu lain berkenan dia melainkan seorang tiada
berkenan akan berjual benda itu diambilnya sekalian benda itu atau
ditinggalkannya oleh seorang tiada berkenan itu. Bermula peri ia
pahan (upahan) didalam pekerjaan seperti utus atau masuk atau
yang tertentu atau merhari atau berbulan dengan ditentukannya
upahnya itu barang binasa dalam tangan upahan itu dengan tiada
taksirnya tiada ia menyilih. Bermula tiada harus mengambil upah
orang yang bertuntut kain dengan janji , jika sudah kain yang
ditenunnya dengan suku harganya tetapi hendak sudah itu tetapi
adat upahnya diberi. Bermula orang yang menyewa rumah binasa
suatu dengan binasa rumah itu, maka orang yang menyewa matilah,
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jika ia hendak dibinasakannya janjinya itu minta dikembalikan sewanya
yang lagi upama (umpama) seorang-orang menyewa rumah janjinya
sepuluh bulan seratus timah didiaminya sebulan rumah itu runtuh
binasa dikiralah akan sebulan sepuluh sembilan puluh ia minta
dikembalikan, jika ia berkenan akan diam pada rumah itu disuruhnya
baiki sewanya tiada dipinta, maka sewanya itu sudah diberinya dahulu,
jika belun1 diberinya betapa kehendaknya, jika ia enggan diberinya
sewanya itu sudah yang lagi dibinasakannya , jika ia hendak diam
pada tempat [Him. 12] pada tempat itu disuruhnya perbaiki dirinya
sewanya yang lagi padanya. Bermula peri bersewakan bumi apabila
diberinya oleh seorang laki-laki bumi pada seorang-orang berhuma
janjinya daripada tanah itu . Bermula akan upahnya tiada harus, jika
disewakannya dengan emas atau perak atau makanan ditentukannya
harus . Bermula peri mendirus tanaman pada pohon kayu sekian
lamanya mendirus tanaman sekian daripada buahnya akan orang
yang mendirus, jika ada bumi itu didalam tanaman akan perhumaan
masuk dalamnya bininya daripada empunya bum i diberinya upahnya
akan orang mendirus. Bermula peri ikrar dua perkara , suatu pada
hak Allah taala seperti minum arak dan zina pada hak manusia ,
yang pada hak Allah taala dikabulkan jika ia kembali daripada ikrarnya .
Bermula pada man usia tiada harus dikabulkan jika ia kembali daripada
ikrarnya . Bermula tiada sah ikrar melainkan dengan tiga perkara ,
suatu balig tiada sah ikrar kanak, kedua perkara tiada sah ikrar
orang gila melainkan akal , ketiga perkara hendak dengan
kehendaknya tiada sah ikrar dengan digagahi .
Bermula jika ikrar pada harta demikian hendak ikrarnya in i sianu
sianu empunya , jika ikrarnya tiada bertentu ditanyakan kenyataannya.
Bermula sama dihukumnya ikrar daripada hal sehat dan sakit.
Bermula peri orang menebus rimba yang tiada melainkan milik
orang dua berjanji bahwa ada yang nebus itu selama kedua bumi itu
jangan ada miliki orang, apabila ditebus barang ada dalamnya akan
yang nebus dia. Bermla jika disorokan air dalam bumi itu yang lebih
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daripada hajatnya akan [Him. 13] mendirus humanya tanaman akan
diminumnya dan diminum binatang jangan jangan diperdagangkannya
dibahaginya orang dihilir. Bermula peri memberi barang yang tiada
harus diperniagakan tiada harus diberikan tiada sah memberi
melainkan yang berlaku kelakuannya dalam tiada thabit ( ...... .. . ) beri
melainkan dengan diterimanya oleh yang didaya ( ........... ) jika dengan
penyuruh yang memberi ketika diberi.
Bermula bagi bapak dan neneknya mengambil memberinya
daripada anak dan cucu dapat selama ada benda yang diberinya
pada tangan yang diberi jika bertukar benda itu tiada dapat diambilnya
seperti jualnya oleh anak cucu ditebuskannya lain tiada dapat bapak
dan nenek mengambil pemberinya itu. Bermula jika ada diberinya
oleh bapak anaknya seorang hamba perempuan bunting hamba di
dalam tangan anaknya akan hamba itu akan anak yang diberinya itu
tiada kembali dengan ibunya. Bermula sunat menyamankan pemberi
antara anak laki-laki dan perempuan. Bermula peri wakaf arti suatu
tanaman atau benda yang tiada dikeluarkannya daripada miliknya
bend a yang berg una dan kekal (gagal ...... ) harus wakaf itu anak
cucunya yang ada dan yang lagi akan jadi bersama-sama anak
cucunya itu memakan dia tiada harus antara semuanya seorang
mengambil dia akan miliknya.
Bermula diwakafkannya akan segala faki r memakan dia. Bermula
peri mengupah orang barangsiapa mendapat hamba yang lari atau
mendapat benda yang hilang janjinya barangsiapa mendapat dia
sekian upahnya kuberi. Bermula barangsiapa mendapat dia betapa
janjinya diberinya, jika dikatanya sezida (. .... ..... ... .. ) mend a pat tiga

[Him. 14] tiga tampang (tampung) kuberi, jika seumur mendapat dia
enam tam pang kuberi, jika seemud ( ............. ) mendapat dia sembilan
tampang kuberi, jika salah seorang mendapat dia betapa janjinya
diberinya, jika ketiganya mendapat dia sama-sama dibahagi tiga yang
janjinya itu sebahagi disuruh beri. Bermula peri mendapat suatu benda
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pada jalan atau pada hutan atau pada mesjid, maka yang mendapat
itu mengambil dia dimasyhurkannya dengan tandanya dan dari
rupanya banyak sedikitnya disuratkannya diuwar-uwarkannya
dimasyhurkannya setahun jika datang yang empunya benda itu
diadakannya saksi dipulangkannya kepadanya , adapun jika
diperikannya oleh seorang dikatakannya empunya tiada saksinya
betapa seperti katanya itu ada harus diberikannya padanya tiada
wajib, jika tiada empunya menuntut dia jika hendak yang mendapat
benda itu dijadikannya miliknya pada hatinya jka ada empunya benda
itu disebelahnya jika ada hendak dijadikannya seperti amanat tiada
ia menyilih, jika hilang benda itu tiada dengan taksirnya itupun tiada
ia menyilih , jika dalam setahun tatkala dimasyhurkannya itu .
Bermula tiada dimasyhurkannya jika mendapat unta atau lembu
atau kinjing (kambing ... .. .. ... ) atau keledai pada padang melainkan
di peliharakan jika datang yang empunya dipulangkan, jika mendapat
kambing

pada

padang

jika

hendak

yang

m endapat

itu

dimasyhurkannya dijadikannya miliknya, jika ia hendak dijualnya
harganya dijadikannya miliknya, jika ia hendak dimakannya kemudian
daripada masyhurkannya disilihnya harganya jika ada empunya [Him.
15] Bermula barangsiapa mendapat suatu benda maka ti ada
diambilnya dihantarkannya pada tempatnya didapatnya itu, jika hilang
hendak ia menyilih olehnya tiada mengambil memelihara kan dia.
Bermula tiadajadi miliknya bendanya didapat di mesjid Mekah dan
mendapat hamba perempuan yang tiada halal pada yang mendapat.
Bermula peri mendapat kanak-kanak kecil hendak diambilnya dan
dipeliharakannya jika ada sertanya harta diberikann ya akan
makanannya dengan penyuruh hakim, jika tiada harta sertan ya dan
tiada orang berbuat karena Allah akan memberi makan diberikan
makanannya daripada baitul mal , jika bait ia mati jika ada hartanya
tiada yang mendapat dia itu beroleh pusaka hartanya itu akan baitul
mal hendaklah ada orang mendapat dia itu Islam merdeka akil balig
adil .
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Bermula orang kaya utama daripada orang miskin memeliharakan
dia jika mendapat dia sama kasihan dan kaya orang isi dusun utama
daripada orang hutan memeliharakan dia dan jika ada yang menuntut
dia mengatakan anaknya Islam dan kafir dan hamba dan merdeka
didalam tuntutnya sama dan jika didapat dalam negeri Islam
hukumnya Islam , jika didapatnya di negeri kafir dalam negeri itu
Islam ada dihukumkan hukum Islam merdeka jika balig ia ikrar hamba
orang kabulkan ikrarnya, jika ada dahulu ikrarnya akan merdeka.
Bermul a apabila seorang akil balig membunuh seorang Islam
disahajanya dibunuhnya itu laki-laki atau perempuan kecil atau besar
maka yang membunuh itu dibunuh. Bermula tiada [Him. 16] tiada
harus Is lam membunuh kafir dibunuh dan tiada harus merdeka
dibunuh oleh membunuh hamba orang dan harus bapak dibunuh
oleh membunuh anakn ya dan tiada kias antara hamba Islam dan
merdeka kafir damai {demi .. ... .... .) dan jika Jahudi membunuh Nasrani
atau kafir Majusi, maka atasnya dibunuh tiada ditahan dibunuhnya
jika ia masuk lslampun. Bermula apabila seorang membunuh jemaat
dibunuh dengan yang dahulu dibunuhnya bagi segala yang kemudian
dibunuhnya itu dendakan dan orang banyak membunuh seora ng
dibunuhnya membual itu tiada diketahui pertama yang dibunuhnya
denda diantara mereka itu.
Bermula orang banyak membun uh seorang dibunuhnya membual
pada tempat dikiaskan pada segala anggota apabila tiada dikias
pada nyawa tiada dikiaskan pada anggotanya . Bermula membunuh
dan menunukan dan mengaramkan dibunuh seperti itu, jika mati
deng an menjata (senjata , ... ... .... ........... .. ) da n jika seo ra ng
memanggil kedua tangan seorang-orang mati ia dengan penggalnya
itu, maka keluarga yang terbunuh itu jika hendak ia dibunu hnya jika
tiada dipengga lnya kedua tangannya hendak ia ampuninya dengan
denda atau diampuni tiada dengan denda dapat hukumnya. Bermula
peri kisas pada segala anggota tetapi tiada harus dipazatang
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( ........................ )kannya dengan kiri tiada benar dengan yang
jeningka Uentik) tiada kelingking dengan jari emas tiada kecil dan
gila besar, jika ridha keduanya sekalipun dipenggal tangannya jentik
dengan tangan yang benar, jika berkenan yang dilukai, jika pentang
( ..... ...... ) oleh tang an yang berjari jika tangan yang tiada berjari
mementang tangan yang berjari [Him. 17] jika tangan tiada berjari
mementang (memotong ...... .. .. ) tangan yang berjari dipentang diambil
denda jari pula dan tiada kisas pada segala luka tubuh melainkan
luka yang dipada tulang .
Bermula peri denda itu dua bagi, suatu denda dibesarkan dan
suatu dikecilkan, maka denda yang diperiksa seratus daripada unta
tiga puluh unta betina tiga tahun usianya tiga puluh unta empat
tahun usianya empat puluh unta bunting . Bermula dend a ya ng
diperkecil seratus daripada itu dua puluh unta empat tahun usianya
dua puluh unta betina tiga tahun usianya dua puluh betina dua
tahun usianya dua puluh unta setahun usianya dua puluh unta jantan
dua tahun , jika tiada unta harganya itu kata pula kepada seribu dinar
emas akan gantinya. Bermula denda perempuan tengah denda lakilaki. Bermula denda Nasrani dan Yahudi dan tiga bahagi Islam.
Bermula denda kafir yang lain sepuluh esa daripada denda Islam
akan dua tangan sempurna dendanya seratus unta , dua kaki
sempurna hidung sempurna denda kerat kedua telinga sempurna
denda dua mata sempurna dua keempat kelopak mata sempurna
denda akan kedua bibir sempurna denda. Bermula akan hilang
penglihat matanya atau hilang katanya menjadi bisu atau hilang
menengarnya atau hilang penajamnya sekalian sempurna denda
seratus unta pentang (penting .............. ) kurus atau buahnya itupun
sempurna dendanya. Bermula akan suka gigi lima ekor unta dan
segala anggota yang tiada berguna dengan kira-kira hakim dan anak
didalam perut ibunya sepuluh esa daripada denda ibunya itu dan
keparat membunuh orang memerdekakan hambanya seorang yang
tiada [Him. 18] tiada berhal Islam. Bermula peri hal zana dua perkara,

257

suatu mahdha ( ... ......... .. ........ ) namanya, laki-laki a tau perempuan
sudah suami dengan nikah yang sah dan mahdha lagi belum beristri
perempuan yang belum bersuami dan yang mahdha hukumnya
dirajamkan dilontar dengan batu dibunuh dilontar dengan batu dan
yang tiada mahdha (mahdha, ... .. ... ... ) hadnya (hudnya ...... ... ) seratus
palu dibuangkan dari negeri itu setahun lamanya. Bermula yang
mahdha (mahadh) itu empat perkara, Islam dan berbudi dan balig
dan tiada gila. Bermula hamba laki-laki dan hamba perempuan hadnya
setengah daripada merdeka lima puluh kali pula .
Bermula hukum Iuta ( ..... ...) dan menyertai binatang seperti
hukum zana juga dan jika tiada disetubuh peluk cium dan ta 'zirkan
hukum jangan sampai kepada sekurang-kurang had ia itu dua puluh .
Bermula dihukumkan hukum zana dengan ikrar atau dengan
empat orang saksi lagi melihat orang zana (zina) itu seperti jolok
masuk dalam perjalak (perjolok) akan denda yang diperkecil seratus
unta setahun usianya dua puluh unta jantan dua tahun uasianya jika
tiada unta harga unta kata suatu kaul kepada seribu dinar emas
akan unta dan denda perempuan setengah denda laki-laki dan denda
Nasrani dan Yahudi tiga bahagi daripada denda Islam dan denda
kafir yang lain sepuluh esa daripada denda Islam akan dua tangan
sempurna denda seratus unta akan dua kaki sempurna denda akan
hidung sempurna denda akan dua telinga sempurna denda akan
dua mata sempurna denda akan keempat kelopak mata sempurna
denda kan dua bibir sempurna denda. Bermula akan hilang penglihat
matanya atau hilang katanya menjadi bisu atau hilang budinya atau
hilang penjamnya segala [Him. 19] itu sempurna denda seratus unta
pirusnya ( ................ ) atau buahnya itupun sempurna denda dan
jika dua orang saksi berkata-kata, kami melihat ia zina pada suatu
penjuru dua orang berkata-kata kami lihat ia zina pada suatu penjuru,
tiada thabit hukum zina hendak sekata empat saksi itu, maka thabit
hukum zina dan hukum bermemaki orang haram zadah dan seorang-
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orang bermaki orang dengan haram zadah dan seorang-orang dengan
zina menegur yang memaki tiada ada saksi maka dipalu dualapan
puluh kali palu pada orang yang bermaki itu dan jika ia bermaki itu
hamba orang dipalu empat puluh palu.
Bermula apabila bermaki hamba orang atau kafir hal akan orang
yang bermaki itu hendak dita'zirkan . Bermula tiada wah dakan
(. .. ... .......... ) jika bapak bermaki anaknya dan akan orang berma ki
tiga janji hendak suatu balig dan berbudi tiada akan orang yang gila
dan jangan ada bapak yang bermaki . Bermula yang berma ki
( ................... ) hendak ada lima janji, suatu hendak ada Islam, kedua
balig , ketiga berbudi keempat mahdha orang ramahan, kelima tiada
fitnah dikata orang jahat zina . Bermula peri orang minum arak dan
tuak barangsiapa minum tuak atau arak atau minum barang yang
masuk hadnya empat puluh dipalu , jika ada merdeka dua puluh jika
hamba orang . Bermula dihadkan dengan dua perkara suatu dengan
ikrar suatu dengan orang saksi laki-laki tiada dengan dihadkan dengan
dicium bau tuak mulutnya .
Bermula peri had orang mencuri dihadkan . Berm ula dipotong
tangan orang mencuri dengan berapa janji bahwa ada balig tiada
dipotong kanak-kanak kedua [Him. 20] kedua hendak ada berbudi
tiada dipotong orang gila, ketiga hendak ada benda yang dicuri itu
seem as tiga kuping (keeping ,... .. .... .. .... ) em as harganya, keempat
hendak ada dicurinya daripada tempat benda yan g didalam
peliharanya tiada dipotong, jika mencuri benda bukan tempatnya
ditaruhnya , kelima jangan benda itu serupa dengan ben danya
tangannya daripada pergelangan tangan , jika laki-laki mencuri
dita'zirkan dipenggal kakinya kiri jika lagi mencuri dipotong tangan nya
kiri jika lagi mencuri dipotong tangannya kiri jika lagi mencuri dita'zirkan
dan peri hukum orang penyamun dan orang menyamun itu atas
empat bagi , jika membunuh tiada mengambil harta dibunuh juga
hukumnya dan jika membunuh dan mengambil harta dibunuh
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disulakan tiga hari dan jika mengambil harta tiada membunuh dipotong
tangannya dan kakinya dan jika angkut juga tiada membunuh
sehingga dita'zirkan juga, jika taubat dahulu daripada angkut lepas
daripadanya jika diambil hak orang daripadanya. Bermula apabila
datang seorang-orang hendak membunuh atau hendak mengambil
harta a tau hendak tegal (taka I. ..... ..) pad a isi rumahnya terbunuh
didalam mengeluarkan dia tiada salah orang yang membunuh itu
apabila dibawanya binatang sertanya binatang itu dinaikinya atau
dihalaunya atau ditariknya disilihnya benda orang yang binasa itu
dan jika binatang juga tiada orang sertanya pada malam menyilih ia
jika pada siang tiada menyilih huma atau tanaman tiada . Bermula
jika taksir empunya binatang pada memeliharakan binatangnya
menyilih ia [Him. 21] tiada menyilih jika ada huma itu berpagarnya
liada dik.atupn ya taksir empunya huma itu . Bermula apabila ada
seorang-orang menaruh kucing maka dimakannya anak ayam orang
yang empunya rumah , jika pada malam menyilih empunya kucing,
jika siang tiada menyilih apabila diketahui kucing 1tu makan binatang
dan jika berhimpun merpati seorang-orang yang lain antara itu
anaknya bagi yang betina dan dibunuh orang yang durhaka pada
raja yang adil ditanyakan durhakanya menunggalkan dirinya pada
suatu tem pat diperbuatnya kota hendaklah dipanggil disuruhnya
berbual kebaktian, jika menurut ia ampuni, jika tiada ia menurut
hendak melawan diserang dilawan berparang jika ia kembali hendak
berbuat kebaktian pada raja-raja itu diampuni Bermula tiada harus
ditawan dan jangan tambahi luka mereka itu dan jangan dirampas
harta mereka itu segala mereka itu yang tiada mau memberi zakat
atau segala hak Allah taala tiada diberinya, j1ka ia hendak berperang
merampas dirinya kita kerasi dengan perang barangsiapa binasa
danpada hartanya atau mati didalam perangnya , barang yang binasa
tiada disilih jika 1a menyuruh kata pada hal itu binasa hartanya hendak
disilih barangs1apa ada baginya makanan datang kelaparan pada
ketikahendak diberinya, jika dibelinya jika tiada membelinya diberinya,
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jika tiada mau memberi jika diributnya orang kelaparan itu dikerasinya
atau berbunuh-bunuhan antaranya, jika datang (Him. 22] datang
kepada had suatupun tiada salah orang kelaparan itu . Bermula peri
hukum orang murtad, apabila seorang Islam murtad disuruh taubat
tiga kali, jika tiada mau taubat jangan dimadikan jangan
disembahyangkan jangan ditanamkan pada kubur Islam. Bermula
orang yang sembahyang atas dua perkara, meninggalkan dan tiada
dii 'tikadnya pada fardhu sembahyang dalam i'tikadnya bahwa
sembahyang fardhu disuruh sembahyang jika ia tiada sembahyang
oleh kesakitan tiada ia menegur disuruhnya taubat seperti menyuruh
taubat orang taubat murtad tiga kali, jika sembahyang baik pada
jalannya itu jika tiada mau sembahyang dibunuh tetapi hukumnya
seperti hukum Islam matinya dan hartanya ditanamkannya pada kubur
Islam . Bermula peri perang sabil Allah dengan janji hendak ada tujuh
perkara , pertama Islam, dan balig dan berbud1 lagi sehat dan keras
akan berperang.
Bermula apabila kafir ditawan hukumnya, dua perkara seperkara
menjadi dengan dengan tawan itu segala kanak-kanak dan segala
perempuan, seperkara tiada hamba dengan tawan itu segala lakilaki yang balig.
Bermula raja memilih antara mereka itu dalam empat perkara ,
dibunuh atau diperhamba dilepaskan atau dipintai harta dilepaskan
yang kebajikan dipekerjakan barangsiapa dahulu daripada tertawan
terpelihara hartanya dan segala anaknya yang belum balig
dihukumkan segala kanak-kanak hukum Islam dengan tiga syarat,
pertama ibu bapaknya lslam bangsanya Islam seorang daripada
bapaknya atau didapat ia lagi kecil didalam negeri.
Bermula apabila seorang-orang menuntut (Him. 23] kepada
seorang Jika ada saksinya didengar hakim, jika tiada saksinya daripada
yang menuntut jika menegur yang menuntut disumpah lepas pacia 1a
tuntutnya itu, jika ia tiada mau bersumpah diridakan ( ... ........ ..... .... )
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yakni dikembali sumpah lepas pada yang menuntut bersumpah .
Bermula menuntut suatu benda jika yang diberinya tuntutnya pada
tangan seorang-orang maka sahut yang dituntutnya itu benda-benda
itu aku keduanya menuntutnya benda itu yang pada tangannya benda
itu ia bersumpah dan jika ada benda pada tangannya dua orang
keduanya mengatakan bendanya keduanya bersumpah dibahagi
bend a itu akan keduanya orang itu .
Bermula barangsiapa bersumpahkan perbuatan lain jika ada akan
mengadakan memangnya bahwa bend a itu thabit bend a aku . Bermula
barangsiapa bersumpah akan perbuatan lain jika ada akan
mengadakanmemangnya (. .. .. .... .. .. .. .. .) bahwa akan tahu akan dia
empunya akan perbuatannya sianu, jika bersumpah akan menidakkan
bahwa memangnya aku tiada akan pekerjaannya itu. Bermula peri
menyatakan saksi tiada dikabulkan melainkan berhimpun pada saksi
itu lima perkara, pertama Islam dan balig dan berbudi dan merdeka
dan ad il dan lima perkara ini bahwa hendak menjauhi dosa yang
besar dan jangan berbuat dosa kecik ( .............. ) dan basadia
(. ........................ ) kelakuannya dan jangan murka gusur dan
memeliharakan lakunya serta namanya . Bermula tiada pada zina
thabit melainkan laki-laki dan jika ti ada thabit melainkan dua laki-laki
pad a segala had (. .................. ) minum arak dan tuak dan mencuri
dan menyabung dan membunuh orang dan murtad dan kisas pada
nyawa dan anggota dan had bermakan dan [Him. 24] dan ikrar pada
segala perkara ini dan nikah dan talak dan merdeka dan Islam dan
pada amanat dan pada wakil dan pada wahiyat dan ikrar pada segala
perkara ini dan melihat bulan melainkan ramadhan pada dengan
seorang-orang . Bermula tiada thabit melainkan dua laki-laki atau
dengan dua orang perempuan ti ada thab it dengan perempuan
sebanyaknya pada beniaga dan berpulangan dan mengembalikan
bendayang dibeli , jika berjalan dan sendiri dan pad a hiwal ( .. ..... ..... .)
dan pad a mengaku dan pada saluha (. .. ............ .... ) dan pad a
membinasakan .
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Bermula tiada thabit melainkan laki-laki dua orang perempuan atau
seorang a tau em pat orang pad a beranak bakar dan meniub (p) yakni
· janda dan segala ayat ( ('aib ...........) perempuan dan segala yang
terbanyak pekerjaannya segala perempuan dia . Bermula peri
menuntut daripada kata Nabi pada orang menuntut sumpah atas
orang yang menegur tiada dapat tiada bicara kepada kadi daripada
yang menuntut menyatakan benda yang dituntutnya kadarnya dan
bagainya dan benar ia empunya jika menuntut emas hendak
dikatakannya bagai emas (bagi emas) itu diampunya dan
tambangannya dan jika menuntut manikam hendak dikatakannya
harganya karena manikam tiada dapat dikiaskan harganya yang kecil
dan yang besar ada lagi kecil lebih harganya dan lagi yang besar
kurang harganya dan jika menuntut dikatakan benda itu perinya dan
bagainya dan harganya , maka didengar oleh hakim tuntutnya itu ,
maka ditanyai oleh hakim adakah saksimu, jika ada saksinya disuruh
bawa , jika tiada saksinya jika katanya hendak kusumpah saksiku
tiada disuruh [Him. 25] Bersumpah orang yang dituntut, jika ia
bersumpah hilang benda yang dituntutnya itu, jika orang yang dituntut
itu tiada mau bersumpah diridakannya sumpah itu tiada bersumpah
hilang tuntutannya itu dan jika menuntut pada orang mati atau gila
atau pada kanak-kanak atau pada orang gaib jauh sehari semalam ,
jika kurang daripada sehari semalam hendaklah dipanggil atau
menuntut pada kanak-kanak atau orang gila disaksi dengan disumpah
orang yang menuntut itu , maka disuruh beri yang dituntut itu. Bermula
jika menuntut seorang-orang balig dikatakannya hambanya sahut
orang itu asalku merdeka hendak dipintai saksinya daripada yang
menuntut yang dituntut disumpahlah , jika tiada saksinya

~tang

menuntut mengadakan saksinya yang dituntutpun mengadakan saksi,
jika tiada diambilkan thabit bahwa hambanya. Bermula jika seorangorang menuntut pada seorang, engkau hambaku . Maka sahutnya,
sungguh aku hambamu tetapi engkau merdekakan atau yang berjual
aku kepadamu memerdekakan aku dipintai saksi bahwa ia
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dimerdekakan tuannya, jika ada saksi akan ia kabulkan saksinya,
jika ada saksinya yang menuntut mengatakan ia hamba saksi yang
merdekakan terlebih utama jadi merdeka ia.
Bermula yang sempah dua perkara, suatu sumpah diperbesar
pad a memenuntut darah bagar ( ... . ............ ) dan nikah dan talak
pada kembali kepada istrinya pada merdeka dan segala hidarat
( ... . ...... ) dan pada yang banyak, maka emas dua puluh musyakal
( ...... ...... ... ) em as perak sumpah yang sekehendak hati yang
menyumpai dimesjid jemaat atas memberi [Him. 26] memberi jika
segala pekerjaan yang tiada had dalamnya atau pada harta kurang
daripada duapuluh musyakal emas atau pada benda kurang harganya
daripada duapuluh musyakal meringankan sumpah dengan menyebut
Allah taala pada katanya demi Allah taala , bahwa aku tiada demikian
atau tiada hartamu padaku lepas yang tuntut daripada tuntutnya itu
saksi pada hak Allah seperti minum tuak dan zina pada segala yang
tiada ditanyai hukum saksi karena Allah namanya , adapun jika pada
manusia tiada dikabulkan jika berkata dengan tiada ditanyai hakim
saksi fadhuli (. ..................... ) namanya .
Bermula saksi, jika dusta dengarkan hakim dikatanya didirikan
jika sangat dosanya tulis mukanya dikelilingkan pada segala pekan
kehendak, jika dipalu jangan sampai pada dua puluh palunya hakim
karena yang ta'zirkan tiada bertentu sekehendak, j ika dipalu jangan
sampai pada dua puluh palun ya pada segala pekerjaan yang tiada
hadnya tentunya dosanya ta 'zin (ta 'zir) dikatakan hakim betapa
ke hend ak dikataka n diberikan di had apan jamaat dikatainya
maksudnya mengajari dia dipermalui. Bermula hendak ada antara
ya ng menuntut kehendaknya hakim kedu anya disuruh berdiri
disamakan duduknya dan yang dituntut pada masuk keduanya disahut
salamnya bagi hakim diam sehingga berkata keduanya atau berkata
hakim sianu yang menuntut antara kamu kedua , jika ia menuntut
ikrar yang dituntut itu disuruhnya beri , jika ia menegur berkata pada
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yang menuntut adakah saksimu, jika katanya disaksinya disuruh bapak
betapa kata saksi didengarkan jika tiada saksinya disumpah yang
dituntut [Him. 27] hendak ada tempat menghukumkan pada luas
(I usa .... ... .... ) jangan picik oleh orang beracara itu tiada bagi hakim
menghukumkan a mat pan as ( ... ... . ... ) dan pad a ketika a mat dingin
dan ketika amat Ia par ( .. ..... ... ) dan pad a ketika amat ken yang dan
ketika hendak tidur.
Bermula haram pada hakim menerima hadiah orang yang membawa
hadiah kepadanya , jika dumakannya daripada baitul mal atau
daripadaraja kehidupannya tertentu harus jika tiada ia harus ia
mengambil hadiah dihukumkan dengan sebenarnya yang bernama
kikula (. ........ ....... .. .. ) diambilnya pemberi orang dihukumkannya
bukan dengan sebenarnya, itulah hadiahnya itu dimenangkannya
oleh sebab memberi itu oleh nama kikul ( ... ... . ......... ) yang haram .

Bismillahirrahman Arrohim.
Kola Allahu taala ati'u llaha wa ati'u rroaula wa aulia 1-amri
minkum, yakni firman Allah taala. berbuat baktilah kamu akan Allah
dan Rasul Allah dan yang memberi amar akan yakn i segala raja .
Bermula pada segala mentri dan said-said dan bala tentara
sekalian hendaklah seperti firman Allah taala itu diturut dilakukan ,
bilma'ruf wa nnahji an munkiri, inilah pekerjaan oleh segala mentri
dan segala orang memegang pekerjaan oleh ini hendaklah kamu
sekalian dari pagi-pagi duduk-duduk dibalai karena hamba Allah
banyak diserahkannya kepada raja-raja disuruhku balai karena kata
Nabi Muhammad (. .... .. .. .. .... ......... ... .......... .) yakni segala •\~mu
kembali akan ditanyai daripada kebelaan kamu sebab itulah jika dapat
hendaklah disuruhkan barang pekerjaannya didalam [Him. 28]
didalam dunia sepenyakit haringan (ringan, ........... . ... .) didalam
akhirat karena jika raja-raja adil sekalipun jika tiada mentri dan segala
orang bekerja melakukan dia tiada akan dapat berlaku adil raja itu.
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Bermula jika raja berani dan bijaksana tahu sekalipun jika mentri dan
rakyat sekaliannya tiada tetap ( ................ ) tiada akan sentosa seperti
api jika tiada kayu tiada akan bernyala demikianlah lagi raja dan
mentri .
Bermula yang adil (ada bala, ..... .. ... ........ ... ) itu petaka bumi
pada hadith .............. . ...... ... .. .. ..... .... yakni yang hamba tanah
Tuhannya jika bumi tiada suatupun akan tempat tiadalah karena
kata Firasi (. ............... .... ....... ... .. ... .. .. ... ... ...... ... . .. ) yakni bala itu
umpama akar yang raja itu umpama pohon kayu karena jikalau tiada
akar pohonpun tiada dapat berdiri karena inilah maka aku minta
kasih pada kamu sekalian ubaya-ubaya jangan segan kembali
(keba lai , ...................... ... ..... ..... .segala keluarga yang bersalahan
itu

s upaya

jaumul

kiyamat

ajar

kamupun

diharingitkan

(. ...................... ... .) Allah taala . Bermula segala orang bertanaman
pagar parit, jika kerbau lembu jangan kamu tikam dan janga kamu
perang, adapun jikalau malam orang empunya kerbau menyilih segala
tanaman yang dimakannya itu , adapun jika kerbau itu tertikam pada
siang sapulang dua jikalau tertikam pada malam kerbau itu disilih
harganya. Bermula jika benda yang tinggal diwakaf orang jika tiada
saksinya pada orang berke rja salahnya sepuluh dua , jika
disaksikannya sepuluh dua akan dia demikianlah hukum benda yang
dapat orang . Bermula akan segala orang memukul anak orang atau
sauda ra orang mati seo rang juga, adapun jika kelukanya
(keluarganya ... ............................ ) dudukkan kemudian daripada
itu dipalunya dinistanya ditinggalkannya , maka [Him. 29] balas oleh
keluarganya perempuan mati suatupun tiada salah, melainkan pada
bumi. Bermula jika orang merampas nama merampas, jika harga
sekepingpun dendanya mati , karena nama merampas sedikit banyak
sama. Bermula berjudi bercukai berpasang bercucuk tali menyabung
jangan sekaliannya nama judi juga . Adapun jika bertaruh dirampas,
jika melawan dendanya mat. Bermula akan segala akan segala orang
berhutang samanyapun ganda jangan lebih .
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Bab segala orang berhutang menurunkan utangnya mati pada
pekerjaannya empunya emas tiada ditimpahkan melainkan dibahagi
tiga, sebahagi istrinya membayar. Bermula segala orang berhutang
anak istrinya tiada harus dipernakali hilang hartanya karena orang
merdeheka.
Bermula barang benda yang hilang disilihnya. Bermula segala
hamba orang yang dijual orang barangkali bertemu dengan tuannya
ditebus seharganya. Bermula segala hamba orang lari dari benua
.

suatu ke benua suatu harganya dua ratus, seratus akan orang
mendapat.
Bermula segala orang lari dari benua ini kepada benua lain
seperti orang lain ke benua ini demikianlah nugerah akan orang
yang mendapat.
Bermula segala orang merdeka mengambil harta raja jadi hamba
raja hukumnya. Adapun jika hamba orang mengambil hamba raja
hukumnya seratus. Bermula barangsiapa memalu hamba raja jika
tiada dengan salahnya salah kepada bumi, jika ada salah sekalipun
tangkap bawa kepada raja orang memegang diberi bagi mati bagi
salah hukumnya ini raja-raja menghukumkan inilah segala pada raja
pada segala pekerjaan aniaya-aniaya barang salah hamba kamu
tegur salahnya jaumul kiyamat dileher kamu . Bermula hambanya
sekalian Sultan al'adli alkamil [Him. 30] alkamilu ibawilu Sultanu
Muzafar syah choladallahu malakahu wa Sultanuhu w afaman 'ala
ibaroja adalaha wa ihsana , melaku hukum Allah didalam dunia pada
segala hamba Allah yang tasrir atas melakukan firman Allah taala ,
alqozhima 1-amrallahu wasyajafiqoha 'ala cholaqa llahu demikianlah,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bermula hambapun melakukan hukum Allah hendakkan akan
kebajikan segala rakyat. Adapun barangsiapa melalui firman allah
taala dan kata Nabi Muhammad, barangsiapa menolak atau melebihi
atau berbuaskan dosanya didera sepeti emas dan perak berlaki ia
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demikian sebesar besar timah seratus uraknya (. ... .... .. ... ...... ... ..... .)
jika datang sakit seratus lepas sekaliannya tiadalah lebih daripada
bilang ini barangsiapa tiada menurut dihukumnya mati, rumah
tangganya masuk bendahara .
Bermula jika hamba dicuri orang jika dapat hamba raja pulang
dua kali tujuh jika raja-raja sekali-sekali tujuh akan hamba mentri
sapulang akan said-said sapulang tiga . Bermula akan bala sapulang
dia, jika metal is (. .. .. .. .... .... ...) dibunuh. Bermula peri menebus
ha mba orang lari , jika di dalam kota setampang (setumpang
............... ). Bermula segala orang mendapat orang lari hendaklah
dibawa ke jembatan tiga hari disaksikannya pada demang raja Ahmad
itu ke balai disaksikan pada mentri tiada demikian salah. Bermula
jika orang orang itu lari atau mati menyilih. Bermula segala orang
diam di hutan dan padang , jika ada orang datang kepadanya hamba
orang a tau orangmu nakal (menakal, ... ........ ... ....... ) hendaklah
dibawanya pada mentri disaksikannya jika tiada demikian seperti
mencuri. Bermula segala orang mendapat emas perak kain barang
suatu benda didapatnya hendaklah [Him. 31] dibawanya ke jembatan
tiga hari disaksi kannya , jika tiga hari tiada empunya harta itu
dibawanya kepada mentri dan pada segala orang berkerja jika
dem ikian tiada ora ng itu sa lah, jika tiada demikian kemudian
diketahuinya de ndanya se perti orang mencuri perahu dayung
pengayuh kajang hatap jangan dikapar, jika dibawa ke jembatan tiga
hari jika tiada salah. Bermula jika hamba orang terpalu oleh mulutnya
kendala lalu mati dendanya seharganya juga.
Bermula jika orang merdeka membunuh hamba orang tiada kisas
melainkan harganya. Bermul a jika bapak membunuh anak tiada harus
kisas.
Bermula jika anak mentri membunuh bala dilihat salahnya sekirakira itu dosanya, jika orang atau binatang termakan (terakan .. .. .. .... .)
bukan disahaja lalu mati tiada harus dibunuh, melainkan didendanya
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jika karena membunuh Islam dibunuh, jika Islam membunuh kafir
tiada harus dibunuh melainkan didendanya.
Bermula segala orang datang ke rumah orang pada malam atau
raja atau mentri atau barang orang sekalipun jika ia minta pintu
padayang empunya rumah dikerasinya masuk juga ia, jika ditikamnya
mati saya-sa ya (sia -sia ..... .. .. .. ) suatupun perkataannya tiada.
Bermula segala benda yang dicuri orang jika dipertaruhkannya atau
dilihatnya tahu ia akan benda itu olehnya mencuri tiada ia mengatakan
dia orang itu salah pada raja. Bermula segala yang dicuri orang itu
atau diturunkannya atau diupahkannya atau perahu upahnya jika
kedapatan orang itu salah dendanya mati barang yang benda yang
di rumah itu raja empunya, adapun harta dagang sepuluh diambil
dua juga . Bermula barangsiapa kajang dahulu daripada [Him . 32]
daripada orang berkerja itupun salah . Bermul a segala orang
memegang hamba raja perempuan atau laki-laki , jika bersahabat
jangan bermalam di rumahnya, barangsiapa memegang dia bermalam
dendanya denda mati. Bermula sirih pi nang ..... ..... ... ..... garam arak
sepuluh ambil esa barangsiapa membawa benda itu hendaklah
bawanya pada orang menyukai sudah diberinya cukainya , maka dapat
dijualnya barangsiapa belum memberi cukai tiada boleh berjual
dahulu , jika dijualnya salah didenda, jika orang baik dendanya setahil
sepaha, jika hamba orang setahil sepaha timah tuannya membayar
dia . Bermula damar rotan cukainya sepuluh emas . Bermul a titah
raja-raja menegahkan segala yang dilarangkan raja melayu dahulu,
inilah pesanku pada kamu sekalian kelebihan segala raja-raja daripada
segala bala sekalian larangkan segala yang kuning jangan diambilkan
(. ......... .... .............. ... .. ) tilam dan jangan diambilkan debar dan
jangan diambilkan ( .............. .... ) sapu tangan dan jangan diambilkan
barang benda kamu dan jangan diambilkan perhiasan rumah kamu
dan jangan diambilkan baju dan destar dan kain kamu melainkan
tiga perkara ini yang tiada dapat tiada sekali-kali boleh dipakai
barangsiapa memakai dia denda mati. Bermula dari seperbekalpun
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sebesar-besar anak orang keluaran tiada dapat memakai dia gelang
kaki emas melainkan anak raja.
Bermula segala orang beremas jika tiada anugrah tiada dapat
dipakainya hanyalah ini kelebihan kamu raja dari bala sekaliannya,
itulah kita pinta pada kamu sekalian karena pusaka pada raja-raja
wa ssalamu bil choiri in syaa Allahu taala, tuan Allah memberi anugrah
akan melakukan dia berikut rumah tangganya diberi Tuhan Allah .
Bermula pada segala mentri dan said-said dan bala segala hendaklah
seperti kata Allah diturut seerta [Him. 33] dilakukan, inilah pekerjaan
segala mentri dan segala orang memegang pekerjaan raja-raja oleh
it hendaklah daripada pagi-pagi kamu sekalian duduk di Balai karena
hamba Allah banyak diserahkan Allah pada raja-raja dari suruh
kemba li , jika ia ada pekerjaan hendaklah disuruhlah didalam dunia
barang pekerjaan supaya kita haringan didalam akhirat. Bermula
yang menjunjungkan titah ini Hang Sidi Ahmad anak itang ( ........... )
pada zaman yang dipertuan paduka Seri Sultan Mahmud Syah al
chozi di Bintan , tatkala mengadap peringgi , titah menghukumkan
segala orang tertawan . Ada pun segala biduanda raja dan rakyat raja
pulang kebawah duli yang dipertuan tiada dipertebus dan segala
hamba orang keluaran tengah tahil emas yang pandang tiang emas
belanja raja yang kecil sedikit dua emas yang lagi menyusu seemas.
Bermula peri denda akan raja seketi lima linta (lantan

I • • • • • • • •• • • • • • • • • • )

empat tahil emas memakan tengah dua ratus timah.
Adapun akan kaidah (faedah ,........ ......... ) seketi itu kebawah
duli yang dipertuan ya ng lima tahil itu akan mendanikah
( ..... .......... ....... ..) yang lima in tan em pat tahil em as itu akan mentri
yang memakan dua ratus timah itu akan temenggung . Bermula akan
denda sepuluh tengah tiga tahil emas yang limah lintan
(intan ...... ...... ...) dua tahil pemakan tengah dualapan puluh timah

I

adapun kaidahnya yang sepuluh tahil emas itu kebawah duli yang
tengah tiga tahil akan madalika yang lintan dua tahil emas akan mentri
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yang pemakan tengah dualapan puluh timah akan temenggung.
Bermula akan denda tujuh tahil sepaha emas lintan setahil sepaha
emas pemakan tengah empat puluh timah, adapun kaidahnya yang
lima tahil itu kebawah duli yang dipertuan yang tengah dua tahil akan
mandalika lintan setahil sepaha akan mentri yang pemakan [Him. 34]
pemakan tengah empat puluh timah itu akan temenggung. Demikianlah
dititah duli yang dipertuan memeliharakan adat hukum perintah segala
raja di dalam negeri Djohor pada zaman Maulana paduka Seri Sultan
Mahmud Syah al Ghozi, raja itu di dalam negeri Djohor mendirikan
hukumnya itu pada selamanya itu kepada sanat 1253 pada bulan
Radjab bahwa dewasa itu Maulana Paduka Seri Sultan Mahmud Syah
al Ghozi ini Sultan Abdul Djalil Djohor berdaulat chalifat almuminin
Imam arrasyidin , tatkala samayam di atas tahta kerajaan Singgasam
yang keemasan memerintah di dalam negeri Djohor darul iman wa I
djanam zaman duli hadhirat yang maha mulya bersabda bahwa titah
kami serta muafakat kami dengan datuk bendahara menentukan tanah
kami dengan raja peringgi sedadi serta temenggung peringgi kami
suruhkan datuk bendahara serta temenggung peringgi bersama
menentukan perbatasan tanah kami dengan tanah peringgi pada
tempat yang bertemu , inilah perbatasan tanah kami. Setelah sudah
tentu muwafakat dan perjanjian dengan temenggung peringgi, maka
duli hadirat yang maha mulyapun menitahkan menyuruh mudik datuk
bendahara dengan temenggung peringgi, maka datuk bendahara mudik
sungai muara dan temenggung peringgi mudik sungai Malaka perjanjian
dimana tempat bertemu keduanya itulah perbatasan tanah Malaka
dengan tanah Melayu . Maka datuk bendahara mudi itu sampai k sungai
semenanjung berbalik bertemu diperhentikan tinggi yaitu bernama
padang jajar dengan temenggung peringgi maka dipukullah dengan
pedoman ke baratnya dan ke timurnya. Bermula ke sebelah baratnya
dari padang jajar lalu kelanjat ( ......... .............. ) man is dari [Him. 35]
lanjat (lanjut. ............ ) man is lalu keramaniya ( ..... ...... .... ) con dong
dan dan dari ramaniya (. ..... .. ........ ) condong lalu ke bukit bertam
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(bertamah, ... ..... ) dan dari bukit bertam (. ............... ) lalu ke luwada
lindu (. ... ....... .. .. ....... ) dan dari keluada (kiwal ................. ) lindu lalu
keramuan cina dan dari ramuan cina lalu ke bukit burung dan dari
bukit burung (berung ......... ) lalu ke baku rendah dan dari baku rendah
lalu ke teluk purun dan dari teluk purun lalu ke kiwal (ke kawa .... .. ... )
tinggi kanan mudik tanah peringgi dan kiri mudik tanah Melayu datuk
bend ahara dan pertiasan (perbatasan ....... .. .. ...... ) ke sebelah timur
yaitu dari padang jajar (cacar) yaitu perhentian tinggi lalu ke duren
sampa (simpa .......... .. .. ) dusun sumerih ( .............. ) dan dari dusun
sumerih lalu ke dusun kapal dan dari dusun kapal lalu ke hulu sungai
Malaka lalu ke sungai Cermin dan dari sungai Cermin lalu ke kaki
gunung ledang (Lidung .................. ) dan dari kaki gunung Ledang
lalu kaki gunung Tanduk (Tandak ............. .) dan dari kaki gunung
Tanduk lalu ke hulu Kasang dan dari hulu Kasang lalu ke Kuala Kasang
kiri mudik tanah peranggi kanan mudik tanah Melayu Datuk bendahara
empunya itulah jumlah kenyataan sempadan tanah peringgi dengan
tanah Melayu dengan titah duli hadirat yang maha mulia menyatakan
pada segala hambanya dan rakyatnya supaya nyata yang memberi
hasil kepada kami dan yang memberi hasil kepada peringgi.
Syahdan lagi sempadan tanah peringgi dengan pertebasan tanah
Melayu .
Bermula ke llir bukit gereja yaitu daripada bukit gereja ke pondok
batang dan dari pondok batang ke pondok pieing dari pondok Panjang
ke bukit kayu harang dan dari bukit kayu harang ke tanah merah dan
dari [Him. 36] dari tanah merah ke baku rendah dan dari baku rendah
ke teluk puran ( purun .. .. ..... ) dan kiri i lir pangkalan supat
(sepat. .......... ) dan dari pangkalan sepat ke bukit duri dan dari bukit
duri ke dusun Langsat dari dusun Langsat ke bukit besar dan dari
bukit besar keulu padi dan dari ulu padi ke batang kasang ke barat
gunung tanduk (tandak, ... .. ... ... ) dan dari gunung tandak ke gunung
ledang, tamatlah jumlah tanah kempeni dengan tanah pertebasan
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(perbatasan ... .... .. .. .... ) Melayu supaya Jangan bersalahan lagi,
bermula karunia kami pada hamba kami raja serta tanah Gajah
(Gacah .. ... ...... ) itu kami karuniakan karen a banyak kebaktiannya
kepada kami, tamatlah daripada menyalin surat undang-undang ini
daripada nasehatnya Datuk Penghulu Naning, demikianlah adanya.
Termaktub kepada tarick jaumal sebtu duapuluh hari bulan Rajab
waktu jam pukul delapan petang adanya. Adapun yang menyurat
tuan haji Muhammad orang Jawi fi Bandar Demak bin Abdullah .
Sanat 1266, tamat.[Him. 37] Ketahuilah olehmu hai talib akan segala
adat ini turun temurun daripada zaman duli Sultan Iskandar Syah
Dzulkarnaim yang memerintah segala manusia, maka datanglah
kepada zaman Sultan Iskandar Syah, adalah raja itu yang pertama
menyu-menyusuk ( ... ...... ..... .. .... .) negeri Malaka ini yang bergelar
Sultan Muhammad Syah .... ...... ... .. .. ... Allah fil 'a lam iyalah raja yang
pertama masuk agama Islam meletakkan adat perintah segala rajaraja dan mentri dengan segala orang besar-besar dan meletakkan
hukum perintah negeri lalu turun kepada baginda Sultan Muzhafar
Syah dan turun kepada Sultan Mansur Syah dan turun kepada putera
baginda Sultan Aliuddin Riajat Syah dan turun kepada putera baginda
Sultan Mahmud Syah Chalifah almuminin Zhallallahu fil 'alam iyalah
empunya hukum dan perintah datang sekarang ini, maka yaitu akan
teladan genta raja pada halia memerintahkan datang sekarang ini,
maka teraman pada segala mentri maka dihimpunkan hukum ini atas
barang yang patut akan dihukumkan.
pada menyatakan

FASAL YANG PERTAMA-TAMA
n adat majelis segala raja-raja dan pakaian segala raja-raja dan
segala !arangan raja-raja dan jika dipaka (i) oleh segala rakyat ketahui
olehmu bahwa tiada harus memakai kekuningan jikalau orang besarbesar sekalian jika tiada dengan nuger~ ~ raja maka yaitu dibunuh
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hukumnya demikianlah lagi tiada boleh memakai kain yang nipis
berbayang-bayang seperti chas atau barang sebagainya kepada balai
raja-raja atau kepada pagar raja-raja melainkan dengan titah rajaraja dan jika dikaruniai maka boleh dan jikalau diluar boleh dipakai
dan lain daripada itu niscaya dicarikan [Him. 38] dicelakkan atau
dihukumkan demikianlah lagi memakai hulu keris emas harubi dan
balung sangkal itupun tiadaboleh dipakai orang keluaran jika tiada
dengan karunia raja akan dia, maka dapat dipakai jikalau ada orang
memakai dia hukumnya dirampas, adapun yang dapat anak cucunya
memakai hulu keris emas itu melainkan bendahara juga dan lain
daripada itu tiada dapat memakai dia. Adapun segala syarat hamba
raja itu atas tiga perkara, pertama-tama benar kepada barang af'alnya,
kedua menurut barang titah raja mau ia zalim mau tiada firman ia
(fardhu ........... ... ) ia menu rut titahnya , ketiga ad ia harapkan ampun
tuannya, demikianlah kiaskan kepada barang yang berjabatan .
Adapun syarat segala raja-raja itu empat perkara, pertama ampun ,
kedua menurut, ketiga perkasa, keempat melakukan segala hukumnya
dengan qohar itulah syarat segala raja-raja kepada zaman dahulu
turun temurun datang sekarang ini Kanun namanya .

FASAL YANG KEDUA

pada menyatakan hukum segala bahasa raja-raja itu lima perkara,
tiada dapat kita menurut kata ini melainkan dengan titah tuannya
tiga j uga, maka dapat pertama-tama titah kedua petik ketiga murka
keempat karunia, kelima nugeraha, maka segala kata-kata ini tiada
dapat dikatakan oleh kita sekalian dan jikalau hama raja mengatakan
dia itu dibunuh hukumnya dan jika orang lain berkata demikian itu
digocoh hukumnya . Adapun berpati dan bertitah mereka itu tiada
dapat dikata lagi pada seorang juapun terletak pada raja-raja bahasa
itu. Fasal yang ketiga pada menyatakan hukum segala rakyat mati
[Him. 39] dan orang yang besar-besar dan orang mulya-mulya tiada
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•

dapat berpayung dan berpudi dan mengaburkan darma itu melainkan
dengan nama nugeraha raja maka dapat kita memakai dan jikalau
· tiada dengan nama nugeraha dirampas hukumnya demikian lag i
bertilam beralas kuning atau batang bantal guguling kuning dan
bersaputangan kuning hukumnya oleh orang yang melihat dia itu
suatupun tiada perkataannya lagi itulah majelis segala raja-raja baik
diketahui oleh segala rakyat dan segala sakaidan segala balatentara
sekalian akan perintah martabat kemuliaan raja supaya jangan kamu
sekalian kena murka raja .

Fasal yang keempat

pada menyatakan hukum negeri dan anak sungai atau dusun
yang ta'luk negeri itu, adapun yang pertama menyatakan bunuh atau
menikam atau menetak orang atau memukul atau merampas atau
mencuri harta orang atau mendustakan hukum atau berjual titah
raja-raja itupun salah jua yang membuat demikian itu baik isi negeri
atau dusun atau anak sungai dihukumkan sepenuhnya jika orang
besar-besar lain adatnya jika orang kecil setahil sepaha hukuninya.
Fasal yang kelima pada menyatakan orang membunuh orang dengan
tiada setahu raja-raja atau orang besar-besar ia kepada hukum Allah,
maka adil jika dibunuhnya dengan tiada dosanya sekalipun dibu nuh
pula ia kepada hukum Allah , maka adil namanya, adapun yang
membunuh tiada dengan setahu raja itu atau mentri [Him. 40] mentri
atau yang memerintahnya atas empat perkara , pertama membunuh
orang angkara tetapi hendaklah ditangkap dahulu, maka dibawanya
kepada hakim dan adatnya setahil sepaha dan tiada dapat ditangkap
dan keempat membunuh orang yang memberi aib seperti menampar
dan menggocoh orang atau memberi aib yang besar itupun jikalau
belum sampai kepada mentri diperbuat juga maka didenda sepuluh
tahil sepaha itulah hukumnya, adapun jikalau membunuh madu maka
madunya itu lari ia ke dalam kampung orang tiba-tiba maka diikatnya
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jua oleh madunya itu lalu berkelahi dengan empunya kampung itu,
maka dibunuh oleh orang yang empunya kampung itu mati sahaja
tiada dengan hukum lagi itulah adat hukum dalam negeri, tetapi
kepada hukum Allah tiap yang membunuh itu dibunuh juga hukumnya,
karena menurut dalil kuran .
Fasal yang keenam, pada menyatakan hukum segala orang
yang mengamuk yaitu jika abdi atau orang yang berhutang atau
utang-utangan orang , jikalau tiada tertangkap maka dibunuh ia
tiadalah perkataan lagi dan jikalau sudah tertangkap, maka tiadalah
dapat kita bunuh dia lagi dan jikalau dibunuh juga ia maka tiada
dengan setahu raja atau mentri, maka dibunuh pula ia karena adat
sudah tertangkap atau terikat itu raja mentri punya perintah kepada
teluk rantau negeri, demikianlah adatnya itupun kiaskan . Fasal pada
menyatakan hukum orang mencuri di dalam kampung halaman [Him.
41] orang maka tahu yang empunya kampung itu, maka dibunuhnya
atau diturutnya antara dua kampung, maka dibunuhnya tiadalah
salahnya yang membunuh itu, adapun jika kemudian daripada hari
itu maka ia bertemu dengan orang yang mencuri itu, maka baharu
dibunuhnya tiada pisang sirih pinang sayur-sayur dan buah-buahan
barang sebagainya itu tiada dipontong (dipotong) hukumnya dan
jikalau kedapatan pencuri malam , maka ditikam oleh tuannya mati
sahaja tiada da'wa atasnya, adapun jikalau tahu ia pada siang harinya
didenda oleh hakim sepukah esa dan segala yang dicurinya itu maka
digantungkan dilehernya dibawa keliling negeri dan jika sudah habis
dimakannya seperti buah-buahan itu maka disuruh ganti oleh hakim
harganya yang dicuri itu lagi didenda sepuluh emas dan jika orang
mencuri perahu, maka sudah dijualnya atau diserakkannya maka
antara itu ada tanda yang nyata atau saks i yang sah akan
kenyataannya ia mencuri itu , maka diganti harga perahu itu dengan
sepenuhnya dan jika perahu itu sewaan, maka disuruh ganti dengan
sewanya segala dan akan dendanya sepuluh emas itulah hukumnya
segala orang yang mencuri perahu. Adapun jika orang mencurikan
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kerbau, lembu , kambing barang sebagainya, jika ia mencuri di dalam
kandang dendanya setahil sepaha dan seperti harganya kerbau lembu
yang dicurinya itu dipinta kepadanya berapa harganya dan jika ia
mencuri itu di tengah padang atau di dalam hutan maka dendanya
sepuluh emas dan harganya dibayar juga demikian lagi kambing dan
mencuri ayam itik di dalam [Him. 42] di dalam rabannya ( .. .......... ..)
maka didenda akan dia lima emas dan jika abdi mencuri itu tuannya
yang membayar ganti. Adapun kepada hukum Allah pada segala
yang mencuri di dalam kandangnya itu sekedar membayar harganya
tiada denda atasnya demikianlah yang dihukumkan oleh segala
manusia pada segala negeri dan dusun atau anak sungai teluk rantau .
Fasal yang ketujuh pada menyatakan hukum segala orang yang
menawari anak istri orang. Adapun jika ditawarinya oleh seorang
laki-laki anak istri orang, maka tahu suaminya maka disuruh oleh
hakim menyembah lakinya itu dihadapan majelis yang banyak, maka
tiada ia mau menyembah didenda ia sepuluh tahil sepaha itulah
hukumnya dan jika menawari anak orang, maka tahu ibu bapaknya
maka harus ia didenda oleh hakim dua tahil sepaha, jikalau patut
boleh didudukkan sama ridha melainkan dudukkan minta belanjanya
itulah hukumnya dan jika menawari hamba orang dendanya lima
emas, itupun tiada dengan perbuatan zinah dengan dia dan apab1la
diambilnya darahnya abdi itu , maka didenda sepuluh emas demikian
lagi menangkap orang lalu diwa'tinya perempuan itu , maka itupun
sepuluh emas juga.
Fasal yang kedualapan, pada menyatakan upahan berjual dan
naik kayu dan menggali tanah atau barang sebagainya, jika diupah
orang oleh (ular ................ ) merdeka dengan setahu tuannya ia pergi
mengambil upahan itu yakni sentiasa menghasilkan tuannya , maka
jika hilang atau mati benda orang itu juga mengupah itu ditar,gan
abdi itu , maka diganti oleh abdi itu dan jika tiada [Him. 43] terganti
oleh abdi itu melainkan atas tuannya mengganti dia berapa harganya
yang patut karena sebab ia sentiasa mengambil hasil abdi itu , jika
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tiada dengan setahu tuannya dan tiada disuruh tuannya, maka hilang
atau rnati benda orang itu tiadalah tuannya mengganti dia nama
setahu orang yang mengupah itu juga dan abdi itu tiada boleh ditarik
dan minta ganti , kepadanya karena taksirnya tiada ia memberi tahu
tuannya dan jika mengupah abdi orang memanjat ke atas kayu
dengan setahu tuannya, maka jatuh lalu mati atau patah melainkan
sudahlah untungnya jua ia hendak beroleh kecelaan karena tiadalah
taksir orang mengupah itu sebab ia bercelah itu pun dengan sebab
karena upahan itu jua dan jika meminjam abdi orang kepada tuannya,
maka ditanya oleh tuannya apa pekerjaan tuan hamba meminjam
abdi hamba. Maka kata yang meminjam itu, anu-anu kerjanya, jikalau
mati abdi itu diganti sepertiga harga yakni hilang sebahagi timbul
dua bahagi dan jika meminjam hamba orang disuruh naik kayu ,
maka dikatanya oleh yang meminjam itu kepada tuannya kalau-kalau
ia mati atau patah bagaimana jua sudahnya. Maka jawab tuannya,
jikalau mati matilah atau patah patalah melainkan untung sayalah
itu. Maka di dalam pada itu mati abdi itu , maka diganti sepertiga
harganya dua bahagi hilang sebahagi timbul dibayar oleh yang
meminja1n itu dan jika patah melainkan dibelanjai oleh yang meminjam
itu sampai baik [Him. 44] baik abdi itu. Maka dikembalikan pada
tuannya dan jika orang yang diupah menyelam di dalam air, maka
mati ia tiada setahu tuannya diupah itu , maka menganti (mengganti)
orang yang mengupah itu setengah harganya, sebab karena ia
mati diupah itu dan jika setahu tuannya itu maka mati ia diganti
sepertiga harganya , sebahagi dibayar dua bahagi hilang , karena ia
mati itu dengan upahnya lagi dengan seta hu tuannya dan jika
meminjam kerbau orang maka ia taruh dalam kandang hampir
rumahnya, maka ditangkap harimau mati kerbau itu diganti setengah
harganya, karena tiada taksirnya daripada membelakan hak orang
dan jikalau jauh dari pada kandang atau tiada bahana akan hak
orang maka mati a tau hi lang dig anti dengan .. .. .......... harganya
demikianlah hukumnya.
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Fa sal yang kesembilan pad a menyatakan jika seorang mencuri
abdi orang perempuan maka lalu diwati'nya maka abdi itu tiada ia
ridha, rnaka didenda setahil sepaha dan jika ridha tiada dengan
digagahinya didenda lima emas itulah denda hukum negeri besar
dengan Kanun pada tiap-tiap negeri dan jika dipinjam seorang dengan
perempuan maka diwati'nya maka maka tahu tuannya, jikalau dengan
itu ada darahnya, maka didenda laki-laki itu sepuluh emas kain sehelai
sirih sepaminangan menyembah tuan abdi itu dan jikalau abdi itu
sudah janda lima emas dendanya tiada kain baju lagi , demikianlah
hukum negeri atau anak sungai atau dusun teluk rantau sekalian itu
supaya segala mahluk jangan berbesar [Him. 45] dirinya berbuat
sahaya orang yang dhaif, maka inilah diadatkan oleh Kanun pada
tiap-tiap perkara .
Fasal yang kesepuluh, pada menyatakan jika orang meminjam
kerbau, lembu kambing, maka ditaksirkan kayu tiba-tiba mati dengan
tiada suatu sebab diganti setengah harganya dan jika mati dengan
suatu sebab diganti dengan sepenuh harganya dan jika dipinjam
kepada barang suatu sekalipun maka ada barang sesuatu celahnya
itupun demikian juga hukumnya dan jika dipinjam kerbau kepada
tuannya , maka kata yang meminjam itu, hamba hendak mengilang
atau membajak , maka tiba-tiba ditarikkan kayu atau barang
sebagainya, maka mati kerbau itu diganti dengan sepenuh harganya
karena bersalahan janjinya kepada empunya kerbau itu dan jika ia
mati seperti yang dijanjikan itu tatkala ia meminjam hanya setengah
harga juga diganti dan jika dipinjam kerbau atau lembu atau kambing
maka ditaruhnya dalam kandang tiba-tiba mati atau hilang diganti
setengah harganya dan jika ia meminjam itu ditentukannya harga nya
pada tuannya maka tiba-tiba mati hendaklah ditentukannya mengganti
seperti perjanjian itu juga kepada hukum Allah tiap-tiap segala harta
dipinjam itu hendaklah ditentukan kepada tuannya, karena hukum
Allah seperti pinjam itu mau kekal inginnya (anginnya) yakni nyatanya
itu dan jika orang meminjam parang maka dirawatkannya
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(dirautkannya) rotan atau kayu maka patah maka diganti dengan
sepenuh harganya jika pisau raut pinjam maka dirautkan kayu atau
rotan yang patut maka patah diganti setengah harganya dan jika
dicencangkannya maka patah diganti sepenuh harganya. [Him. 46]
harganya karena pisau itu tiada patut dicencangkan , adapun yang
tiada diberi harganya itu atas yang ditentukan kepada perjanjian
dengan tuannya juga, maka tiada memberi ganti melainkan
sekaliannya atas kias hukum Kanun.
Fasal yang kesebelas, pada menyatakan hukum angkara itu
dua jalan suatu maharaja lela, kedua angkara ia menawar tantangan
orang atau melakukan sekehendaknya di atas sukanya sangatlah
sa lahnya, maka dihukum dengan hukum angkara . Adapun jika
seorang menawari tunangan orang yang sudah diberinya suatu alamat
tanda kawin, maka ditawarinya tiba-tiba tahu ibu bapaknya perempuan
itu, kemudian tahu pula tunangannya, maka pergi mengadap kepada
hakim disuruh panggil ibu bapaknya perempuan itu yang menykakan
anaknya ditawar oleh laki-laki itu, maka disuruh hakim kembalikan
panjarnya orang itu dan orang yang menawar itu didenda oleh hakim
sepuluh tahil sepaha jikalau ia miskin lima tahil sepaha . Bermula jika
ia tiada tahu akan tunangan orang, maka tiadalah ia kena denda.
Syahdan jikalau ibu bapa perempuan itu menunjukkan tunangan
laki-laki itu, maka ia tahu akan tunangan orang itu tiba-tiba tahu
orang yang empunya tunangan laki-laki itu maka hal yang demikian
itu pergi ia mengadap kepada hakim, maka di didenda oleh hakim
ibu bapanya perempuan itu karena ia menyukakan laki-laki itu
dendanya tiga tahil didalam pada itu atas tilik hakim, ya 'ni mana
patut pula oleh hakim, karena tiap-tiap manusia itu [Him. 47] atas
kadarnya, ada yag bermalu, ada yang tiada malu, ada yang miskin
ada yang kaya melainkan khiyar hakim juga, adapun jika tiada tahu
laki-laki itu, maka disukakan oleh ibu bapaknya itu tiada kepadanya
lagi. Adapun yang dapat menolakkan ajar orang itu dengan empat
perkara yang tiada dapat berganda, yakni boleh dikembalikannya
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ajar (ujar)nya itu, pertama ada laki-laki itu hina tiada tahu ibu bapaknya
perempuan itu, kedua gila, ketiga diupah, keempat penyakit, besar
kemudian baharu diketahuinya , maka itulah dapat dikembalikan
dengan tiada berganda demikianlah adat dan lagi segala kias yang
gaib itu ada bermadu mengambil anak istri orang yang lemah zakarnya
atau datang penyakit yang besar barang sebagainya penyakit yang
keji, maka sekaliannya inilah kias segala laki-laki dan perempuan
itulah hukumnya dengan tiada lagi bersalahan dan jika ada
berpenyakit pada perempuan atas empat perkara syarat jua pada
laki-laki dan dapat dipintanya ujarnya ( .............. ) itu kepada
perempuan tunangan itu atas tiada lagi hi lang ajarnya itu, pertama
perempuan itu abdi tiada tahu si laki-laki itu dan kedua, aib perempuan
itu tiada diketahuinya kemudian maka ia tahu dan ketiga ada bagi
perempuan itu penyakit seperti busung atau wasir atau supak
percanya atau barang yang keji besar harus dipintanya ujarnya dan
keempat perempuan itu gla itupun boleh dipintanya tiada hilang itulah
hukumnya melainkan jika ada perempuan itu kabul ia akan aibnya,
maka tiadalah lagi suatu kata dalamnya, demikianlah kias perempuan
dan laki-laki [Him. 48] laki-laki akan hukumnya.
Fasal yang keduabelas , pada menyatakan hukum tanah
perhumaan atau bandang sawah lading. Adapun tanah itu atas dua
bagi , suatu tanah hidup, kedua tanah mati. Adapun tanah mati itu
tiada tanda alamat sesuatu siapa punya hak, karena yang punya itu
dusun ia hendak hasil niscaya tiadalah lagi perkataannya pada tanah
itu, maka jika diperbuat oleh seorang huma atau sawah bandang itu,
maka tiadalah dapat barang sebagainya berkata-kata lagi karena
sudah disukakan yang punya dusun yang bernama tanah hidup itu
diduduki ditanamnya pohon kayu-kayuan dan buah-buahan serta
diperbuatnya kampung halaman tempat itu maka tiada boleh diambil
oleh seorang itu dinamai tanah hidup dan demikian lgi segala orang
yang duduk dalam tanah orang atau dalam dusun orang, maka
hendaklah ia mengikut perintah dan jika ia melawan yang empunya
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dusun atau yang dituakan maka dihukum sepuluh tahil sepaha , maka
hendaklah segala isi tanah menyertai bersama-sama menhadamnya
demikian lagi dikiaskan pada hukum kanu . Adapun jika diperbuat
oleh seorang dusun maka jadilah dusun itu segala yang ditanamnya,
jika dida'wa oleh yang empunya tanah maka dibahagi akan harganya
tanah itu sebahagi kepada yang empunya tanah . dua bahagi kepada
yang menanam baharu itu dan demikian lagi jika diperbuat sawah
bandang itulah adatnya dan jika diperbuat huma atau lading akan
tanah yang hampa itu tiada dengan setahu tuannya, maka dida;wanya
oleh empunya [Him. 49] dia boleh dapat dan jikalau digagahinya
juga melainkan didenda ia sepuluh emas , jikalau ditinggalkan oleh
tuannya, maka diperbuat oleh seorang kebun atau barang sebagainya
maka didendanya oleh hakim akan dia setahil sepaha, karena ia
menggagahi hak empunya tanah itu dan jikalau dengan empunya
tanah tiadalah perkataan dalam nya itulah hukum tanah yang hidup
tetaplah hu kum itu karena dipakai didalam negeri atau dusun atau
segala teluk rantau sekalian.
Fasal yang kelima belas, pada menyatakan segala hukum
kerbau, lembu yang nakal dan jika ditambat pada jalan raya tempat
orang lalu lalang, maka oleh binatang itu ditanduknya orang maka
luka didenda akan dia setahil sepaha dan lagi dibayarnya belanja
obat, adapun jika mati orang yang ditanduknya itu kenalah ia seperti
ad at itu (ditu ... ) karen a taksir ia bukan tempat patut ditambat disitu
dan jikalau ditanduknya abdi orang , maka diganti seharganya ,
demikianlah adat hukumnya dan jikalau ditambat di dalam hutan
tiada tempat lalu lalang maka ditanduknya ora ng luka atau mati
hendaklah bi natang itu dibunuh hukumnya tiadalah perkaaan lagi
atasnya dan jika kerbau itu jahat ia hendak manenduk sama kerbau
atau lembu hukumnya tiada lain ditangkap dan sebagai pula barang
siapa menaruh kerbau atau lembu yang jahat lagi garang , maka
hendaklah peliharakan baik-baik jangan membinasakan hak binatang
orang dan jika ia menanduk ditengah padang atau [Him. 50] atau di
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dalam hutan taksir tuannya dihukum lagi diganti harganya kerbau itu
dan jika ditanduknya orang mati atau patah, maka didenda sepuluh
.
tahil sepaha, demikian yang sudah adat ini dititahkan baginda Sultan
Mahmud Sjah Chalifatul Mu'minah dan jangan lagi pandang
memandang dan jika orang menikam kerbau lembu bendahara atau
temenggung atau orang besar-besar seperti Sjahbandar atau
Penghulu melainkan hulu hukumnya dan jika menikam kerbau orang
lain daripada yang bersebut ini tiada hulu melainkan diganti jua
adanya bagi yang patut harganya dan dendanya sepuluh emas dan
jika kerbau itu menanduk tatkala itu ditikanya mati sahaja tiada
dida'wanya dan jika kerbau itu sangat nakalnya merampak pagar
orang atau barang sebagainya maka tiada dikandangkan oleh
tuannya, maka dibunuh oleh orang pada malam mati sahaja dan jika
pada siang harinya dibunuhnya dipadang daripada sakit hatinya,
melainkan didendai dengan sepenuh harganya binatang itu tiada
lebih dariapada itu dan jikalau membunuh kerbau lembu didalam
kandang tuannya didenda ia setahil sepaha dan kerbau itu diganti
dengan sepenuh harganya ini hukum orang mencuri kambing didenda
lima emas lagi dibayar pula harganya dengan sepenuhnya lagi dinista
dihadapan orang banyak dan jika orang mendapat kerbau liar tiada
masuk kandangnya dibayar sepertiga harganya dan jika tiada liar
sangat melainkan kira-kira hakim atasnya missal harga tengah tahil
diberikan dia sekedar seemas jua upahnya jika harga sepaha diberi
[Him. 51]dua kupang dan jika kerbau jalang tiada dapat melihat
orang melainkan sama bagi upahnya itulah adatnya .
Fasal yang keenam belas pada menyatakan hukum orang
berhuma atau lading yang baru ditebas tebang terbakar oleh seorang ,
jikalau ia hangus tiadalah menjadi perkara dan jika tiada hangus,
maka hendaklah orang yang membakar itu disuruh memirun ( .... )
setengah lading itu dan jika lading itu orang besar-besar punya dia
melainkan dipirunnya sampai habis sudah sekali dan jika membuat
huma berkawan-kawan telah terhamparlah tebangan masing-masing
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maka tiba-tiba maka dibakarnya dengan seorang dirinya tiada dengan
muafakat yang ramai , maka terbakar huma yang banyak itu demikian
juga hukumnya dan jika membakar huma segala orang banyak sudah
membakar maka tinggal ia seorang tiada membakar maka segala
padi orang itu dimakan babi atau kerbau mengganti ia karena
taksirnya tiada membakar, maka segala padi jika habis dimakan
binatang semuanya melainkan dihukum atasnya .
Fasal yang ketujh belas, pada menyatakan adat orang berburu
a tau menyiding ( .... ). Jika orang berburu ke hutan maka menjalak
anjing perburuan itu serta bangkit rusa itu pada tempatnya lalu lari
ia maka oleh seorang ditikamnya dengan tiada berapa lama ia lar
itu, maka matilah rusa itu adatnya sebelah paha kanan bahagiannya
orang banyak pun dapat ia seperti adat dan ji ka sudah jauh perginya
lari daripada tempat bangkarnya itu , maka ditikam oleh seorang maka
mati akan adatnya sebelah tangan bahagiannya dan bahagian orang
(Him. 52] orang banyak itupun dapat seperti adat bahagian dan jika

perburuan itu lari dikampung orang atau dusun atau lading terjauh
daripada empunya anjing itu , maka ditikam olrh orang empunya
kampung atau dusun itu lalu disembelihnya telah itu maka diambilnya
kain sehelai dibasahkannya telah itu diselimutkan pada tubuh rusa
itu, apabila kerin glah kain itu tiada jua tuannya datang maka haruslah
dilapah-lapah perburuan itu tiada lagi ditaksirnya pada memakai dia
dan jika habis sekalipun tiada salahnya dan jika orang bebrburu
pada tempat kita bangkar rusa itu lalu lari maka mati lah perburuan
itu, maka adalah adatnya karena asal dan jika orang bebrburu tempat
lain maka mati perburuan itu ditanah kita adatnya sebelah paha atau
tangan demikianlah adatnya. Bermula jika tanah orang kawalan maka
pergi seorang bebrburu kesana atau menjerat atau memikat atau
mengambil lebih atau menjala atau menyiduk atau menimba atau
menggogo disungai atau dipadi tiadalah patut dilaangkan oleh orang
yang punya kuasa karena ia binatang liar ada kalanya tiada boleh.
Bermula jika ikan itu didalam kolam atau sijalang itu patut dilarangkan
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atau lebih dan jika diambil juga maka bertemu dengan tuannya
~iscaya

dirampas karena sngguhnya ia binatang liar seperti didalam

kurungan orang demikian lagi seperti sijalang dan lebih binatang liar
akan tetapi bertentu tempatnya patutlah dirampas oleh tuannya ya;ni
yang punya dusun lagi didenda [Him. 53] akan ornag yang mengambil
itu dendanya setengah tahil , karena ia memberi hasil pada tuannya
demikian lagi adatnya .

FASAL YANG KETUJUH BELAS

pada menyatakan adat orang menyidang rusa jikalau siapa
mencari kofa ( .... ) rusa itu maka ia kembali memberi tahu kepada
yang pun ya sidang itu, maka iapun pergi bersama-sama pula
menyidang maka dapat rusa itu siapa yang menikam dia didalam
sidang itu adatnya sebatang daging lembu sir ( .... ) belakangnya
bahagian yang menapak itu dapat daging dua cupak selebihnya itu
dibahagi dua sebagi akan tuannya dan sebagi pada orang banyak
demikian adatnya.

FASAL YANG KEDELAPAN BELAS

pada menyatakan hukum segala cupak gantang kati tahil dan
segala hukum pekan . Maka sekalian itu pada Syahbandar, segala
nakhoda jung balu kecil besar, apabila datang perkelahian berlukalukaan sarnanya dagang, itupun terserah pada Syahbandar juga dan
jika orang yang didalam negeri itu hendaklah kepada tanggungan
yang empunya perintah jua, demikianlah adatnya .

FASAL YANG KESEMBILAN BELAS

pada menyatakan orang pertaruhkan harta benda barang sesuatu
atau real atau emas dan perak, jika hilang dengan tiada taksir tuannya
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atau tiada taksir yang empunya rumah itu dibelah oleh pencuri dinding
atau lantai itu itupun ditilik jua oleh hakim dan jika atau perak atau
real maka tiada ditaruhnya didalam peti tiba-tiba maka hilang harta

[Him. 54] harta orang itu diganti oleh yang punya rumah bagaimana
yang tersebut oleh yang punya atau diambil pencuri dengan petinya,
maka tiada belah dindingnya atau lantainya maka lazimlah tuannya
yang punya ruma itu mengganti didalam pada itupun hendaklah hakim
khijar oleh sebab tiada alamat benar yang punya rumah itu dan
apabila yang punya rumah itu muafakat dengan orang yang mencuri
membawa harta itu turun serta ikrar ia itu dapat saksi yang sah atau
tandanya, maka hendaklah oleh hakim disuruh ganti sepenuhpenuhnya seduit tiada boleh kurang dan yang punya rumah itu
didenda lima tahil sepaha dan orang yang dibawanya itu tiada suatu
kena karena semata-mata salah diatas yang punya rumah jua,
demikianlah yang sudah diadatkan Sultan Mahmud Sjah Chalifatul
mu-minin dan dendanya itu dibahagi dua dengan yang punya negeri
atau dusun demikianlah adanya.

FASAL YANG DUA PULUH,
pada menyatakan orang sebuah negeri ata u sebuah kampung
masing-masing penghulunya, maka ia membunuh orang atau
melukai orang, jika mati orang itu maka diambil balas atasnya dan
jika mati atau luka sahaja orang itu ulur dan jika dihukumkan dengan
emas seratus dan hukumnya itu tiada dapat dengan si rih pinang
melainkan dibunuh atau dihukum seratu s emas hukumnya dibahagi
denga n yang punya dusun atau kampung demikian lagi orang
medapat kain-kain atau mendapat ternan lari atau dirampas pada
[Him. 55] tangannya pencuri itu, demikian juga adatnya dan jika
dapat pencuri itu melainkan hukumnya dibunuh atau ulas itulah
adatnya.
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FASAL YANG DUA PULUH SATU
pada menyatakan ornag yang duduk didalam kampung atau
dusun atau dalam suatu tanah tiba-tiba maka ia melawan yang punya
dusun mengata-ngata menunjuk-nunjuk maka tiada dapat disudahi
dengan sirih pinang atau melawan dengan berpukul-pukulan maka
orang itu dipukul pula serta dirampas rumah tangganya, maka dihalau
keluar dan jika ia melawan maka dibunuh, demikianlah yang sudah
diadatkan oleh segala rajaOraja dengan bendahara dan temunggung
muafakat tetap tiada boleh diubah oleh orang yang kemudian inilah
kanun :1amanya

FASAL YANG DUA PULUH DUA,
pada menyatakan orang melawan bermain judi atau sabung
kepada hamba orang, maka adalah hamba itu harta tuanya atau
hartanya sendiri, maka tiada boleh diambil tawahnya ( .... ) itu dan
apabila hilang dengan itu atau suatu hal atas abdi itu melainkan atas
orang merdeheka megantinya abdi itu tiada boleh ditarik atau barang
suatu halnya demikianlah yang sudah ditentukan kanun didalam
negen besar-besar

FASAL YANG DUA PULUH TIGA
pada menyatakan hukum orang menangkap dan menggagahi
budak orang , maka lalu diwatinya tiada dengan ridhanya, maka tahu
tuannya, maka diberinya tahu kepada hakim maka dipanggil oleh
hakim diperiksa ikrar keduanya , maka dihukum atas orang itu [Hitn.
56] setahil sepaha serta membawa sirih sepenanggungan
menyembah tuannya dihadapan orang banyak dan jika ridha abdi
itu dhukum sepu luh esa serta dinista dihadapan orang banyak
lalu menyembah tuannya, demikianlah adatnya tiada boleh diubah
lagi .
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FASAL YANG DUA PULUH EMPAT,

pada menyatakan orang pertaruhan harta maka hendaklah
ditanyakan pada tempat yang dipertaruhkannya itu , maka hendaklah
yang menerima itu dengan nyatanya serta ada saksinya yang melihat
dan yang mendengar dan jika negeri kepada hakim dan jika tanah
dusun maka hendaklah dengan setahu penghulunya atau tuantuannya, demikianlah yang sudah diadatkan oleh Sultan Mahmud
yang punya negeri Malaka.
FASAL YANG DUA PULUH LIMA,

pada menyatakan titah dari bawah duli yang dipertuan besar
Su ltan Sulaiman Abdul Jalil Rahmat Sjah serta dengan sabda
datuk Bendahara Tun Hasan titah dengan sabdanya, adapun adat
budak lari sebelah laut jika tiada dilarikan orang lari sendirinya,
jika sa mpa i ke Lingga atau ke Langkat sepuluh real atau air hitam
a tau jagara ( .... ) demikian juga dan jika Kelang a tau Selangor dua
puluh real adatnya dan jika dilarikan orang dengan itu diambil
oleh raj a atau penghulu dipulangkan budak itu tiada ada adatnya
kepada tu annya dan orang yang melarikan itu dihukum disitulah
ambil adatn ya dan jika sebelah timur padang Batu Pahat dan
petani demikian jika adtnya serta sudah muafakat kepada kompeni
dalam Malaka dengan raja yang bernama [Him. 57] Bilam Dikir
dan Naning pun demikian juga mengikut adat yang tersebut diatas
itu pada ta hun Sanat 1160 kepada 12 hari bulan Sja 'ban
demikianlah adanya .
FASAL YANG KEDUA PULUH ENAM,

pada menyatakan suatu adat perintah yang dikaruniai Sultan
Mahmud Sjah pada segala orang yang memegang teluk rantau atau
dus un maka hendaklah diikut perintahnya tua-tua yang ada
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penghulunya masing maka tiada boleh campur adat hamba raja-raja
dengan biduanda atau penghulu tanah itu masing-masing dan tatkala
masa yang dipertuan besar yaitu Sultana Sulaiman ibn Assultan
Abdul Djalil Rahmat Sjah serta dengan datuk Bendahara ya ng
bernama Tun Hasan, maka hamba pohonkan adat penghulu dusun
yang memegang tanah , maka titah apabila isi tanah itu hendak bekerja
kawin atau berchitan, jika tiada memberi tahu penghulu tiba-tiba ia
memanggil penghulu lain perintah atau tiada memberi tahu empunya
tanah , maka ia menyembelih kerbau serta ia memasang bedil dua
tahil sepaha hukumnya dan jika menyembelih sahaja tiada berbedil
setahil sepaha itulah adatnya .

FASAL YANG KEDUA PULUH TUJUH
pada menyatakan adat orang pinjam me minjam dalam
pekerjaan kawin atau bersunat dan bertindik, yang dipi njam itu
emas dan perak didalam rumah sendiri dan jika datang sesuatu
cacat celanya , maka tiadalah bantah d alamn ya, melainkan
diganti sepenuhnya , sebagai lagi jika me m injam berselang
rumah , maka yang datang itu budak be lum balig maka tiada
dinyatakan kepada ibu bapanya, maka d ata ng suatu cacat
celanya , maka tiada diganti karean taksi r tiada dikhabarkan

[Him. 58]dikhabarkan pada ibu bapanya , demikia nl ah pada abdi
jika datang itu meminjam anak yang belum berum ah- rumah dara
atau teruna tetapi sudah balig , maka baran g datang kepadan ya ,
maka sah ia pad a hukum syara ' mel ain ka n ganti dan jika
berselang kampung atau rumah kepada adat, maka hendaklah
ditanyakan pada ibu bapanya dan jika ti ada dita nya kepada ib u
bapanya , maka bahagi tiga du a bahagi dig anti sebahagi hilang
demikianlah hukumnya maka inilah diadatka n o leh kanun
melainkan hendaklah khijar oleh hakim .
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FASAL YANG KEDUA PULUH DELAPAN
pada menyatakan abdi meminjam emas dan perak disuruh oleh
tuannya , maka abdi itu lazimlah disuruh oleh tuannya dan jika
berhampiran rumah atau kampung maka tiadalah bantahan lagi dan
jika berselang kampung maka patut ditanyakan pada tuannya supaya
lepas taksr yang memberi pinjam itu, demikianlah adanya sebagai
lagi adat orang meminjam selang bersandarkan emas dan perak
atau utang piuang jad da'wa maka laku kepada hakim maka
hendakl ah khijar oleh hakirn maka jika sudah jatuh hukum bersumpah
maka hendakl ah orang yang kedua itu ada hadir salah seorang
bersumpah maulah hak1m melihat serta mendengar lafadh sumpah
itu. demikian lah yan g diadatkan oleh kanun. Adapun orang yang jadi
peng hulu atau tu a-tua dusun dan kampung , maka hendaklah ia
mengetahui yang empat perkara dan jika ti ada tahu yang empat
perkara itu sia-sia jadi tua-tua harta hendaklah tahu hukum syara'
dan hukum adat, rnaka boleh ia bernama manusia demikianlah sabda
datuk benda hara yang bernama Tun Hasan maka tiadalah boleh
di uba h-ubah pada kemudian.[Him. 59] harinya daripada segala
perkara yang tersebut in1, karena raja asal di Malaka yang punya
adat perintah, sebagai lagi jika hamba orang meminjam barang suatu
benda, maka hendaklah dikatakan pada tuannya dan jika dikatakan
maka datang cacat celanya a tau hilang pantangnya (pentingnya ... )
tiadalah boleh dituntut lagi, dem1kianlah yang sudah ditentukan oleh
ka nun , demi ki an dabda bendahara Datuk Se ri Maharaja yang
bern ama Tun Hasan.
Fasal yang kedua pu luh sembilan, pada menyatakan hukum
orang menuduh orang beszinah , maka tiada dengan sungguhnya
atau tiad a saksinya , adapun didalam hukum syara ' empat orang
saksi yang melihat masuk keluar dan jarang diterima saksi itu ma'rufa
( .... ) adil dan jika tiada berdiri jika seperti yang terse but itu, maka
dihukumkan atasnya orang yang berkata itu oleh hakim demikianlah
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diadatkan oleh kanun, adapun pada hukum syara' kata-kata
perempuan itu sekali-kali tiada boleh diterima demikianlah adanya .
Fasal yang ketiga puluh, pada menyatakan hukum tiga
perkara, pertama-tama syara' (syar'l, ... ), kedua 'akli, ketiga 'adi ,
yaitu adat didalam yang tiga itu , apabila berdiri syara' terh enti lah
yang dua perkara itu, adapun datang seorang perempuan kepada
hakim ia berkata, ya hakim, hamba dizinah oleh si Polan di anu
digagahinya hendak dibunuhnya dan dibawanya kedalam hutan,
demikianlah katanya . Adapun jika orang kanak-kanak mengatakan
dirinya dizinah orang pada hukum syara' tiada boleh diterima ,
karena kata-kata budak dan saksinya itupun mau orang yang baik
lagi kepercayaan lagi adil orang itu [Him. 60] itu dan pada hukum
akal pun demikian juga adanya dan pada hukum adat maulah
dapat sesuatu tandanya daripada darahnya jika tiada yan demikian
itu tiadalah boleh dipakai oleh hukum , maka jawab hakim , adakah
saksimu, bawa ia kemari dan jika saksi itu seperti hukum syarak
dengan ikrar saksi serta dengan bersumpah, maka orang itu ya 'ni
yang membuat perempuan itu dihukum dengan sepenuh hukum ,
pertama dihukumkan dengan hukum syara ', kedua dihukumkan
dengan hukum adat seratus emas dan jika tiada diperoleh sa ksi
perempuan itu, maka dihukum atasnya pertama-tama dipalu
bagaimana hukum syara', kedua dita'zir(z)kan dia , sebab pun maka
dikatakan hukum karena ikrarnya mengatakan dirinya berzinah ,
demikianlah hukum kanun .
Fasal suatu, adat seorang anak perempuan, ia mengatakan
dirnya dizinah seorang laki-laki serta saksi ya ng melihat dan tivda
boleh didengar kata-katanya itu hendaklah hakim khijar baik-ba ik
serta periksa anak perempuan itu tiada tahu berjalan kedalam
kampung orang atau lazim ia sehari-hari dia meninggalkan rumahnya ,
jika tiada diperoleh saksi sia-sia sahaja dan jika sah perbuatan lakilaki itu maka ikraria melainkan dinikahkan dengan tiada belanja akan
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tetapi isi kawinnya dilebihkan daripada adatnya dan jika anak itu
tiada pernah meninggalkan rumah tiba-tiba naka pergi ia berjalan
pada segala itu tiba-tiba maka ditarik oleh seorang laki-laki maka
berdiri saksi dihadapan hakim.[Him. 61 ]serta dengan sumpahnya
demikian demi Allah demi Rasulullah demi ka'bah sahaya melihat
yang demikian itu , maka dihukumkan oleh hakim sepenuh-penuh
adat sebab karena dibilangkan angkara jua.
Fasal tiga puluh satu, pada menyatakan yang dikurniai oleh
datuk Bendahara yang bernama Tun Hasan adat dahulu kala turun
temurun raja Malaka yang bernama Sultan Mahmud Sjah yang tiada
dapat diubah kemudiannya adat ini pada menyatakan orang melarikan
anak orang dibawanya kerumahnya atau rumah orang lain tetapi
sama sekampung bapanya tiada tahu jika ibu bapanya tahu anaknya
melarikan anak orang , maka hendaklah segera ia mendapatkan hakim
dan jika tiada ia segera memberi tahu kepada hakim melainkan dua
kali kepada hukumnya dan apabila dibawanya kepada kampung lain
salah yang amat besar pertama salah pada ibu bapanya perempuan
1tu, kedua salah kepada penghulunya bagaimana suka hakim itu
menghukumkan tiadalah dapat dida'wa lagi, melainkan chijar jua
atasnya rakyat sekalian itu dan jika orang melarikan anak dara atau
janda kampung lain mendapatkan penghulu lain minta nikahkan dan
jika janda tiada hal suatu atasnya akan tetapi hendaklah diperiksa
oleh tua kampung itu pertama ditanya sunyi daripada nikah, kedua
sunyi daripada talak roja'l ketiga sunyi daripada 'dah wafat serta
periksa walinya dan apabila jauh dapat sehari itu , maka nikahkan
dan jika dekat yang boleh pergi mari didalam sangat maka [Him. 62]
maka harus su lah (soolah , ... ........ ) orang kita yang kepercayaan
pergi memeriksa dan jika tiada diperoleh yang demikian itu nantikan
dahulu sekira-kira yang patut pada akal dan jika anak dara melainkan
periksa walinya itupun bagaimana yang tersebut di atas ini.
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FASAL YANG KETIGAPULUH DUA

pada menyatakan orang bertunangan, maka hendaklah sudah
ia mengantar belanja maka bertangguh salah seorang daripada
mengerjakan kawin tiba-tiba maka datang salah seorang cacat cela
kepada badanny, pertama patah kedua buta, maka didalam pada itu
tiada jua boleh mungkir salah seorang, tetapi jika ada membuat
perjanjian maka boleh mungkir salah seorang tetapi jika ada membuat
perjanjian maka boleh mungkir dan jika tiada perjanjian melainkan
diterima jua karena sudah putus wa'ad itu serta dengan nasib kita
yang ditakdirkan Allah taala kepada kita sebagai lagi , maka datang
hayat serta salah seorang maka antara itu hendaklah dipulangkan
dan jika sudah dibelanjakannya seperti membeli kain baju tikar bantal
maka tiada habis perak itu dikembalikan melainkan mana yang tinggal
itulah dipulangkan dan jika laki-laki itu mati setengah dipulangkan
dan jika perempuan itu mati mana yang sudah dibelanjakannya oleh
ibu bapak perempuan itu tiada boleh dipinta karena sudah tentu
dihantar kepadanya hanyalah belum sampai seperti maksud kita
demikianlah adat turun daripada zaman dahulu kala titah dengan
sabda yang punya adat ini Kanun .

FASAL TIGAPULUH TIGA

pada menyatakan hukum orang mencuri ayam, itik ada dengan
saksinya maka dihukumkan dan didenda seemas [Him. 63] dan
harga itik ayam itu diganti sepenuh-penuh harganya demikianlah
hukumnya .

FASAL TIGAPULUH EMPAT

pada menyatakan seperti orang ada beperkerjaan, maka
datanglah orang meminjam benda-benda itu, adapun yang datang
itu abdi maka hendaklah yang punya benda itu menyatakan pada
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yang punya pekerjaan dan tiada jika datang cacat celanya tiada
boleh lagi da'wa sebab karena taksir yang punya benda itu.
FASAL TIGA PULUH LIMA
pada menyatakan orang berlayar tatkala di dalam laut nachoda
itulah rajanya dan jurubatu dan jurumudi itulah mentri dan tatkala
sampai ke negeri pulang hal ihwal membicarakan Syahbandar serta
dengan nachodanya dan jika anak perahu pun perda'waannya, maka
hendaklah anak perahu itu daripada barang sesuatu hal ihwalnya
didalam perahu itu , maka hendaklah ia bersaksi pada pegawa kedua
itu supaya boleh segera barang sesuatunya maka dapatlah
nachodanya membicarakannya .
FASAL TIGA PULUH ENAM
pada menyatakan adat orang melepaskan abdi oleh tuannya
atau dia membayar dirinya adatnya itu sama juga ,maka datang orang
meminang adatnya itu dua puluh dirham emas, jika dikira-kira akan
dua puluh dirham itu jadi empat tahil jumlah enam belas royal atau
orang membuat angkara tertentu sudah kut itulah yang dibuat oleh
Sultan yang mangkat dijulang kemudian yang dipertuan besar yang
mangkat dikayu anak mengikut adat Sultan Mahmud Syah yaitu raja
Malaka adat abdi dilepaskan oleh tuannya jika ada orang berkehendak
akan anaknya sudah ditentukan oleh segala orang besar-besar [Him.
64] besar- besar mengikat adat raja Malaka sepuluh emas ya 'ni
sepuluh reyal dan isi kawinnya setahil perak maka tiada boleh diubaubah pada kemudian harinya, inilah sabda datuk-datuk bendahara
bernama Tun Hasan demikianlah kanun namanya.
FASAL TIGA PULUH TUJUH
menyatakan orang menetak atau mencincang binatang yang
punya tanah , hendaklah penghulunya hkumkan sepenuh-penuh
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hukum dan dicari pada adat orang menetak itu oleh itulah hukumnya,
maka tiada dia mengikut sudah dihukum dihalaukan keluar dari dalam
tanah itu dan sebagailagi orang tiada bendengar larangan yang
empunya tanah dan sipanggil pun tiada mau mengikut yang empunya
tanah melainkan dihalau dari dala tanah itu dan kampung halaman
rumah tangganya dirampas demikianlah tiada boleh orang berjual
sawah karena didalam hukum syara' tiada boleh dijual itu seperti
kampung yang ada tanamnya seperti buah-buahan dan kebun itupun
harganya bahagi tiga dua bahagi padanya sebahagi pada yang punya
tanah demikian lah kanun .
FASAL TIGA PULUH DELAPAN,
pada menyatakan mendapat gading atau mencabik-cabik
(mencabuk, .. .) atau membuat barang suatu atau barang pekerjaaan
daripada perbuatan seperti pendeta gajah, maka hendaklah sekalian
perkara itu bahagi dua pada yang punya tanah atau mendapat gajah
hidup sebarang binatang liar baik gajah baik anaknya atau rusa atau
kijang itulah adatnya yang sudah diadatkan oleh kanun turun temurun
tiada boleh diubah-uba lagi.
FASAL TIGA PULUH SEMBILAN,
[Him. 65] pada menyatakan orang memukul hamba orang yang
tiada dengan salahnya atau nyata abdi itu salah hendaklah beri tahu
tuannya dahu lu tiba-tiba maka tuannya abdi itu dibenarkannya
hambanya maka diberi tahu kepada hakim dan apabila dipukul juga
oleh orang itu melainkan salah orang itu dihukum oleh hakim bayar
denda setahil sepaha dia membawa sirih pinang seceranya serta
menyembah dan apabila sudah kita beri tahu pada tuannya maka
tiada dihukumnya hambanya dapat kita pukul kadar sepantasnya
itulah adatnya yang disabdakan datuk bendahara yang bernama
Tun Hasan kanun namanya.
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FASAL YANG EMPAT PULUH,

pada menyatakan adat yang boleh daripada datuk bendahaa
seri Maharaja orang bermukah dengan hamba orang tiba-tiba maka
bunting denganitu lalu beranak dipinta oleh bapanya anak itu, jika
ridha tuannya itu memberi budak itu baik dan jika tiada mau tuannya
denganitu memberi tiadalah boleh dikerasi oleh hakim karena benar
tuannya dengan itu pada hukum syara' istimewa pula hukum adat,
demikianlah sabda datuk bendahara ti ada boleh diubah-ubah
melainkan sabda itu denga muafakat jua serta khijar hakim itulah
sudah diadatkan kanun namanya.

FASAL EMPAT PULUH SATU,

pada menyatakan orang duduk dlusr negeri maka datang
perintahnya, maka diadukan oleh orang pada hakim maka disuruh
panggil oleh hakim tba-tiba maka tiada diberi oleh penghulunya
tiadalah ia mau datang sampai dus tiga kali , maka baharulah ia
datang maka lal diperiksa oleh hakim apa sebab maka kamu tiada
datang dua kali aku panggil. Maka jawab penghulu itu : Sebab pun
tiada hamba tuanku datang karena [Him. 66] udzur. Maka kata hakim
: Jika bagaimana ihwal kami sekalipun melainkan salah engkau dan
penghu l itu dihukum setahi l sepaha dan orang yang membuat
perbantahan ataupun duhukum atasnya kadar melainkan khijar hakim
juga demikianlah kata kanun.

FASAL EMPAT PULUH DUA

pada menyatakan yang diletakkan hak1m serta titah yang
dikaruniakan yang dipertuan Johor yang mangkat di Julang yang
berdarah putih , maka demikianlah sabdanya Datuk Bendahara yang
bernama Tun Hasan adat hamba orang yang dilepaskan oleh tuannya
merdeheka atau ia membayar diri sama juga adatnya itu dan apabila

296

ia hendak menegahkan anaknya a tau dipinang orang, maka adatnya
tiada boleh lebih daripada dua puluh dirham isi kawinnya setahil
perak dan jika ia kaya sekalipun demikian juga adatnya dan tatkala
masa yang yang dipertuan besar yang mangkat dikayu Anak lalu
turun temurun sampai kepada Sultan Sulaiman Syah ibn Assultan
Abdul Jalil Rahmat Syah mengikut adat adat raja Malaka yang
bernama Sultan Mahmud punya karnia bagi yang tersebut itu adatnya
sepuluh dirham emas pinang meminang dan isi kawinnya demikian
juga dan jika dibuat oleh seorang angkara maka adatnya itu lipat
ganda isi kawinnya demikian juga dan jika dibuat oleh seorang
angkara maka adatnya itu lipat ganda isi kawinnya lebihkan kadar
patutnya akan tetapi nikahkan jga tiba-tiba yang laki-laki itu tiada ia
mau hendaklah hakim denda dua tahil sepaha emas demikianlah
adanya FASAL empat puluh tiga, pada [Him. 67) menyatakan orang
memakai sandal anak istri orang, maka suaminya datang memberi
pada hakim serta periksa jika dapat ia memberi kenyataannya itu
sandal itupun serta dengan saksinya serta periksa baik-baik saksinya
itu dan lagi maulah hakim suruh saksi itu bersumpah demikian
sumpahnya : Oemi Allah demi Rasulullah demi Ka'batu Allah sahaya
lihat sendiri dengan mata kepala sahaya sah dan jika tiada yang
demikian itu hendaklah orang itu dihukum oleh hakim, adapun
hukumnya itu dua perkara, pertama dupukul seratus kali di hadapan
majelis sudah itu membawa sirih sepeminangan serta menyembah
pada suaminya dan satu lagi dihukumkan seratus emas dan
hukumnya hakim bahagi dua serta menyembah dengan sirih
sepeminangan pada lakinya demikianlah sabda datuk bendahara.

FASAL EMPAT PULUH EMPAT

pada menyatakan yang dikurniai oleh datuk Bendahara adat
duduk mengadap raja Melayu, apabila ada dipengadapan maka sabda
datuk bendahara : "Hai orang, jika kami hendak tahu adat raja-raja
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Melayu, apabila ada yang dipertuan besar semayam bersama-sama
yang dipertuan muda yang dipertuan besar sahaja kita sembah dan
jika yang dipertuan muda semayam dengan datuk bendahara yang
dopertuan mua sahaja kita kita sembah, demikian lagi datuk
bendahara dengan temenggung itulah peraturannya inilah maka diikut
demikianlah sabda datuk bendahara dan jangan diubah-ubah
daripada sebab beta ini demikianlah adanya .
FASAL EMPAT PULUH LIMA
[Him. 68] pada menyatakan orang mengaku tanah atau dusun

diakunya itu lampau daripada sempadan arang yang mengaku itu
penghulu negeri itu, maka hendaklah diadukannya pada empunya
negeri seperti perda'waan itu dan apabila tiada salah penghulu itu
atau orang tua-tua dan orang yang empunya tanah atau dusun ada
cap tersurat daripada raja, maka tiada dipakainya maka orang yang
mengaku itu salah seorang seolah-olah mendustakan raja yang
memberi perintah serta memberi surat maka penghulu itu salah
hukumnya lima tahil sepaha demikianlah sabda datuk bendahara
yang bernama Tun Hasan maka tiada boleh diubah-ubah pada
kemudian harinya.

FASAL EMPAT PULUH ENAM

Pada menyatakan segala orang yang berhutang yaitu
perempuan , maka tiada boleh dipakai seperti adat abdi karena
didalam hukum syara' tiada sah dan apabila dipakai juga pada hukum
adat maka tiada boleh dipinta emas itu dan apabila pergi kepada
haki m maka didenda oleh hakim setahil sepaha dan emas itu hilang
demikianlah suatu adat, apabila hamba kita, maka dipakai seperti
adat orang bergundik beranak atau tiada maka tiada boleh pada
hukum dijual, istimewa pula pada beranak melainkan sekali-kali tiada
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boleh dijual pada hukum merdehekalah ia oleh sebab anaknya
demikianlah hukum syara' dengan adat Kanun namanya.

FASAL EMPAT PULUH DELAPAN
pada menyatakan orang bersandarkan harta daripada barang
suatu emas atau perak [Him. 69] barang sebagainya, maka hilang
harta itu, maka tiada rumahnya boleh dindingnya atau lantainya itu
pun hendaklah memberi tahu pada penghulu atau orang yang dekat
rumahnya menyatakan halnya kecurian dan tiada yang demikian itu
apabila sudah dinyatakan kepada orang banyak atau penghulunya ,
maka tiadalah taksirnya yang memegang gadai itu baik terbuang
atau tiada maka tiadalah salah lagi, melainkan hilanglah tiada berganti
dan apabila terbakar atau karam itupun dengan nyatanya juga adatnya
Kanun demikianlah sabda datuk bendahara tiada boleh diubah-ubah
pada kemudian harinya .

FASAL EMPAT PULUH SEMBILAN
pada menyatakan adat orang bekerja hendak kawin maka disirihnya
orang kemudian maka tiada dibelikan yaitu salah adatnya membawa
nasi sehidangan dengan sirih secerana serta minta maaf itulah adat
Melayu dan jika pada segala pegawai atau penghulu dusun jika sudah
dibawanya sirih, maka tiada dijepitnya yaitu salah besar adatnya
membawa nasi sehidangan sirih secerana sepuluh real menyembah
dan jika ia hendak bekerja hendaklah ia memberi tahu pada tua-tua
penghulu dan jika tiada membawa sirih maka tiada adatnya damai
hanyalah membawa nasi sehidangan dengan sirih secerana itupun Jika
penghulu yang sudah memberi makan anak buanhnya dan jika tiada
yang demikian itu belum bernama penghulu hanyalah tua-tua sahaja
demikianlah sabda datuk bendahara yang bernama Tun Hasan , maka
jangan diubah-ubah Kanun [Him. 70] Kanun namanya.
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FASAL LIMA PULUH
pada menyatakan adat orang bersunat atau bertindik demikian
juga adatnya. Adapun sabda dadatuk bendahara pada barang
siapapun jika belum bersirih belum lagi bernama fidah ( ... ............. .... )
tetapi pada orang nikah kawin dengan sunat bertindik maka dengan
sirih membawa madah ( ... .. ..... .... ) orang itulah yang dipakai oleh
segala orang dan jika meninggalkan yang demikian maka barulah
berdiri adat.

FASAL LIMA PULUH SATU
pada menyatakan adat orang berladang atau bersawah, maka
hendaklah dipagar dengan parit dan jika tiada yang demikian kalau
masuk kerbau atau lembu kambing tiadalah boleh ditangkap atau
dicincang dan jika masuk malam maka padi orang dan jika
dibunuhnya mati sahaja tiadalah perkataan karena malam itu
bukannya kerbau lembu didalam pelihara dan tiap-tiap binatang
masuk ke dalam sawah bandang itu hanyalah adatnya rusa gajah
atau kerbau jalang dan tiap-tiap kerbau yang dipelihara adatnya
tiap-tiap malam didalam kandang dan jika ia merampok sian g hari
maka hendaklah hakim lihat pagarnya bagaimana adanya. Adapun
adat orang berpadi dan jika padi itu berobat, maka hendaklah
ditaruhnya sawar ( ............... ) akan tanda tiada boleh orang masuk
berjalan didalam padi itu dan jika tiada dibubuhnya alamat maka
hendaklah dilarangnya orang yang hendak masuk itu tiba-tiba,
maka berjalan juga ia lau dipukul oleh yang punya padi itu pada
orang yang berjalan itu, maka tiadalah perkataan atau yang punya
sawah itu memberi tahu pada [Him. 71] hakim , maka dihukumkan
orang itu karena bukan jalan besar itulah diadatkan oleh Kanun
namanya .
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FASAL LIMA PULUH DUA
.

pada menyatakan datuk tua buat adat didalam Malaka pada

orang yang didarat yang berkebun, maka datang perbantahan kebun
itu, maka tiada boleh dihukumkan jual, maka hendaklah periksa baikbaik antara kedua pihak dan kebun itu sama sepencarian seperti
orang laki bini, maka boleh dihukumkan jual dan itupun hendaklah
hakim chiyar baik-baik dan jika jawab seorang kebun ini yang tuapun
(punya ... .. ..... ........ ) tiada boleh dihukumkan jual melainkan
hendaklah periksa pada segala uratnya jika ia melawan yang punya
tanah, maka boleh dirampas kebun itu serta halaukan dari dalam
tanah itu dengan rumahnya segala itulah adatnya yang telah sudah
dibuat oleh datuk kapitan Syamsuddin pada tarich sanat 1156 tahun
pada 16 hari bulan Safar.

FASAL LIMA PULUH TIGA

pada menyatakan segala orang yang bertanam-tanaman
hendaklah perbuat pagar dan parit, jika kerbau lembu masuk dalam
tanaman itu jangan kamu tikam dan tetak jikalau masuk pada malam
orang yang empunya kerbau lembu itu menyilih segala tanaman
orang dernikian itu jikalau ditikam malam seharganya disilih dan jika
ditikam pada siang hukumnya sapulang dua. Bermula benda yang
tinggal didapat orang jika tiada disaksikan pada orang yang bekerja
salahnya sapulang dua dan jika disaksikan seorang pada sepuluh
dua akan yang mendapat.
Bermula jikalau [Him. 72] jikalau orang anak buah mati seorang ,
jika mau keluarganya dudukkan memberi belanja seribu (serba, ... ...... )
kepada kemudian keluarganya daripada itu , jika dipalunya dan
dinistanya jika dibalasnya oleh keluarganya jika mati satupun tiada
salahnya melainkan pada bumi. Bermula jika orang merampas jikalau
harga seduitpun nama rampas juga daripadanya karena nama rampas
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itu sedikit dan banyak sama juga . Bermula segala orang yang berjudi
dan bercukai dan bercocok tali dan menyabung maka sekaliannya
itu nama judi juga , jika bertaruh dirampas jika melawan dibunuh
hukumnya .
Dan berrnula akan hukum orang berhutang , jikalau berapa lamanya
sekalipun jangan lebih daripada ganda dipinta jika ada anak-anak
istrinya tiada tahu ia tiada harus anak istrinya ditunggu dan seperti
orang menaruh (menurah, .......... ... ) hutangnya jika mati pada
pekerjaan yang empunya emas maka bahagi tiga, sebahagi istrinya
membayar yang dua bahag1 hilang dan jika ada perempuan yang
merdeheka berhutang jangan sekali-kali dinakali hilang emasnya dan
jika bara ng benda yang hilang emasnya dan jika barang benda yang
hilang didalam tangannya disilihnya .
Bermula segala hamba orang lari maka dijual orang barang kala
bertemu dengan tuannya sahaja seharganya dan segala hamba orang
lari dari benuanya ke negeri lain dua ratus timah seratus akan orang
yang mendapat. Bermula segala orang lari dari benua ini ke benua
lain dan seperti lari dari benua lain ke benua ini melainkan mana
karunia raja aka n yang mendapat itu.[Him. 73] Bermula segala orang
yang merdeheka apabila mengambil hamba raja jadi hamba raja
hukumnya . Jika hamba orang mengambil hamba orang raja hukumnya
dipalu sera tu s kali . Bermula ba rangsiapa hambanya maka mati salah
pada raja mana hukum raja akan dia dan barangsiapa memalu hamba
raja maka tiada dengan salahnya pada bumi jikalau salah sekalipun
tangkap bawa pada barang penghulu yang memegang dia bagi salah
silihnya rata biar penghulunya itu persembahkan pada raja jika patut
hukum-hukum dengan hukum rajalah menghukumkan dia.
Bermula jikalau hamba raja dicuri orang hukumnya sapulang
dua kali tjuh dan jika hamba raja pemanggar atau anak raja sapulang
tujuh sama dengan hamba bendahara sa pulang tujuh dan akan
hamba mantri sapulang lima dan jika hamba soda-soda sapulang
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tiga dan jika hamba balatenrata sapulang dua jikalau mufalis tiada
pada dirinya dikudung hukumnya.

FASAL LIMA PULUH EMPAT
Pada menyatakan barangsiapa mendapat hamba orang lari
hendaklah bawa ke jembatan tiga hari pada saksi demang Djuju
Ahmad atau dibawa ke Balai hakim pada segala mentri jika tiada
demikian salah jikalau ia mali atau lari menyilih. Bermula segala
orang yang diam di hutan atau dipadang jika ada orang datang
kepadanya lari atau berlayar meninggal maka hendaklah dibawanya
pada mentri disaksikannya jikalau tiada seperi pencuri hukumnya,
sebagai lagi barangsiapa mendapat emas atau perak atau kain atau
barang suatu bendayang didapatnya hendaklah bawa ke jembatan
tiga hari atau [Him. 74] a tau pad a mentri disaksikannya pad a segala
orang yang bekerja jika tiada demikian salah hukumnya seperti orang
.

.

mencun JUa .
Sebermula segala perahu dayung pengayuh kajang yang hanyut
jangan diambil dibawa ke jembatan tiga hari, jika t1ada demikian
salah hukumnya . Sebermula jika hamba orang terpalu sebab mulutnya
cendal ( .............. ) lalu mati dendanya seharganya jua dan orang
merdeheka membunuh hambanya tiada qatas (qisas ............... ) dan
jika bapak membunuh anaknya tiada kisa s dan jika anak mentri
membunuh balatentara maka dilihat pada sa lahnya sekira-kira
dosanya . Sebermula jikalau orang atau binatang kena terkerat tiada
disahaja lalu mati tiada kisas, melainkan denda juga kafir membunuh
Islam dan jika Islam membunuh Kafir tiada harus dibunuh , melainkan
didenda. Bermula segala orang mendatangi orang ke rumahnya pada
ketika malam , jika anak raja sekalipun atau anak orang besar-besar
atau barang orang jikalau tiada ia minta pintu pada yang punya
rumah, maka dikerasi dimasukinya jua tertikam mati sahaja suatu
pun tiada ada perkataannya .
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FASAL LIMA PULUH LIMA
Pada menyatakan jika benda dicuri orang jika dipertaruhkan
atau dilihatnya maka tahu ia olehnya mencuri tiada ia mengatakan
salahnya mana hukum raja atasnya dan segala yang dicuri itu
diupahkan atau perahu diupahnya , jika kedapatan dendanya mana
barang ada hartanya di dalam rumahnya raja empunya dia, jika harta
dagang pada sepuluh emas diambil dua hukumnya .

FASAL LIMA PULUH ENAM
Pada menyatakan boleh daripada datuk bendahara yang
bernama Tun Hasan orang bertanam berkebun [Him. 75] maka
hendaklah dipagar supaya terpelihara daripada kerbau lembu adapun
orang yang memelihara kerbau lembu maka hendaklah bergembala
pada petang hari adapun jika kerbau lembu masuk ke dalam kebun
orang pada malam, maka hendaklah ditikam oleh yang empunya
kebun itu lalu mati, maka tiadalah salah yang punya kebun itu mati
sahaja tiada perkataan dan apabila masuk pada siang hari maka
hendaklah hakim chiyar baik-baik serta lihat pagar orang yang punya
kebun itu dan periksa pula hal kerbau itu jahat baiknya kerbau lembu
itu nakal atau tiada itulah dilihat baik-baik antara keduanya dan jika
tentu pada malam suatupun tiada perkataannya sebagai pula adat
seorang abdi pergi ke rumah orang merdeheka, maka ia berjudi di
rumah itu , maka abdi itu membawa harta itu tuannya empunya harta
itu, maka habis dijualkan oleh abdi itu, apabila diketahui oleh tuannya
abdi itu diadukannya kepada hakim , maka disuruh oleh hakim ganti
harta itu pada yang punya rumah dan segala yang bermain itu tiada
salahnya atas yang punya rumah itu , demikianlah adatnya maka
tiada boleh diubah-ubah lagi sabda datuk bendahara Kanun namanya.
Sebermula barangsiapa turun ke perahu dahulu daripada
bercukai orang Bandar, maka orang itu salah pada raja. Sebermula
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sirih pinang nyiur garam sepulu diambil seadanya, barangsiapa
membawa benda hendak dijualnya , maka hendaklah dibawanya
dahulu kepada orang bercukai, maka dapat dijualnya dan jika berjual
dahulu daripada belum bercukai jika orang banyak dendanya [Him.
76] dendanya setahil sepaha timah tuannya membayar dia. Sebermula

barangsiapa melalui titah raja dikatakan segala yang dilarangkan
raja Melayu hanya inilah kelebihan kami sekalian pada melarangkan
segala perca kuning hendaklah daripada segala balatentara sekalian
dan jangan kamu ambil akan tilam dan akan tabir kamu dan akan
tabir kami dan akan saputangan kamu makan dan jangan diambil
akan kebesaran bend a kamu (kami ....... .. .. ... .. ) dan akan perhiasan
rumah melainkan hanya yang beroleh kamu sekalian pakai-pakai
kain dan baju kamu dan akan destar kamu lain daripada tiga perkara
ini maka barangsiapa memakai dia didenda pati , adapun daripada
zaman purbakala sebesar-besar anak orang keluaran tiada boleh
memakai kalung kaki emas melainkan anak raja-raja juga , maka
segala yang emas jikalau tiada dengan nugera raja tiada boleh
dipakai, maka hanyalah kelebihan kamu (kami, .. ......... ) daripada
segala balatentara sekalian itulah yang kita pintaki ( .............. ) pad a
kamu sekalian rakyat karena pusaka kepada kita segafa raja-raja
Melayu turun temurun kepada anak cucu kita .

FASAL LIMA PULUH TUJUH
Pada menyatakan tebus hamba orang lari daripada dalam kota
keluar kota itu hanyalah sebusuk jua atasnya (atabnya .. .. ..... ..... )
dan diluar kota ke dalam kota itu sekendiri.Dan had kesali segunung
(sekupang ...... .. ..... ) dan had tekung dua kupang dan tanah merah
dan bukit baru dengan seleter tiga kupang dan had Singapura dengan
peperangan seem as dan had tawa ramaniya ( ........ .. .. .. ) dengan
merambang enam kupang dan had tanjung barus dengan penyusuk
dua emas dan had pantiyan (. ... ... ..... ... ) dengan

ronco
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(ranji, .. ... ............ ... ) tiga emas dan selidi ( .. .. ...... ...... ) besar dengan
batang sepah dan kuala muara (mur, ..... .... ..... .) dengan indu tiang.
Sebermula dibunuh kafir Yahudi [Him. 77] membunuh Nasrani atau
Madjusi tiada tertegah membunuh dia dan jika Islam sekalipun . Ermula
jika seorang membunuh banyak dibunuhnya, maka dibunuh yang
pertama membunuh itu juga yang lain itu didenda juga . Adapun
yang melindungi amar dan hukum raja itu lima belas ekor unta
hukumnya. Sebermula akan unta itu dua tahun umur ada lima belas
tahun umurnya sepenuh-penuh umurnya.
BAB SAH SALEH. Kemudian daripada ikrar segala harta sah
saleh ada dalam munkir dan pada yang tiada boharta . Bermula
yang saleh itu atas enam perkara suatu seperti hukum berniaga ,
kedua seperti berniaga emas dan perak dan ketika hukum yang
memberi , keempat seperti hukum berniaga yang melepaskan, kelima
seperti hukum meminjam, keenam hukum upahan yang pertama
menuntut rumah pada seorang, maka ikrar ia akan rumah itu
disalahkan rumah itu seratus timah. Hukum sah itu seperti hukum
bern iaga dapat memilih, jika hendaklah diturutnya pada ketika itu
kedua bagi, jika menuntut seorang laki-laki seratus dinar perak
seperti hukum berniaga emas perak hukumnya seperti melepaskan
setengahnya dan keempat bagi jikalau seorang laki-laki yang hawar
men untut rumah atau kampung maka ikrar ia akan tuntutannya
disalahkan (disilihkan .... ....... .. ..) bahwa akan didiaminya setahun
adala h hukumnya seperti dipinjaminya dan kelima bagi jikalau
seorang laki-laki menuntut rum ah atau kampung maka ikrar ia,
makadisilihkan atas setengahnya adalah atas pemberinya tiada sah
salah (silih , ... ... ... .. ) tiada demikian, pertama hendaklah bertuntutan
yaitu harus mengaku utang orang yang lain apabila diketahuinya
oleh [Him. 78] oleh yang mengakui baginya dan pada tunainya
atau bertengah benda yang diaku itu melainkan berlaku kelakuannya
didalam seorang . Bermula bagi empunya emas itu sehani
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( .......... .. ..) em as itu pad a yang mengaku dan apabila dengan
pesuruhnya membayar itu tiada harus dipintaki kepada hukumnya
seperti dirinya tiada mengaku emas daripada perak . Sebermula
harus mengaku tunai dan harus mengaku harta yang serikatnya
daripada serikatnya dan tiada harus mengakui fardhu esok seperti
suatu tuntutan belum thabit tiada harus diaku . Bermula tiada harus
mengakui tubuh (taubah , ............. ) orangan pesuruh yang diaku i
jika mati yang mengakui atau yang diakui, jika mati yang mengaku i
atau yang diakui.
Sebermula yang meminjam tiada mengembalikan benda yang
dipinjamnya itu pada tempat yang dipinjamnya . Bermula yang
meminjam itu menyilih jika hilang atau binasa benda yang
dipinjamnya itu, jika tiada dengan taksir sekalipun menyi lih juga
yang meminjam jika janjinya tiada menyilih sekalipun benda yang
dipinjam diberinya sesuatu maka tiadalah menyilih maka yang
meminjam jika tatkala dipakainya benda itu tiada dengan taksi rn ya .
Bermula jika seorang laki-laki menyuruhkan seorang laki-la ki
kepada tempat akan pekerjaannya diberinya kendaraan akan
dinaikannya , maka mati atau patah atau binasa kend araan nya
ituntiada menyilih .

FASAL LIMA PULUH DELAPAN
Pada menyatakan memberi utang maka berkata yang memberi
utang, maka atau emas atau perak pe(r))niagaan labanya akan kita
dan engkau sekian labanya hendaklah ditentukan dari sana dan
tiada menyilih [Him. 79] yang berniaga itu jika binasa harta itu tiada
taksir. Bermula tiada harus janjinya akan membayar utang

i~u
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Benua lain atau lebih membayar daripada asalnya jika mengutangi
tiada dengan berjanji, maka kemudian dibayarnya terlebih yaitu tiada
mengapa.
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FASAL LIMA PULUH SEMBILAN
Pada menyatakan bertaruh amanat pada seorang, maka
diterimanya, maka hendaklah dipeliharakan amanat itu pada tempat
yang baik memeliharakan bertaruh amanat pada seorang , maka
diterimanya , maka hendaklah dipeliharakan amanat itu pada tempat
yang baik memeliharakan harta yang suatu amanat itu, maka jika
binasa dengan tiada taksir tiada ia menyilih dipakainya oleh orang
yang menaruh amanat itu dengan izin empunya sekalipun jika binasa
hendaklah disilihnya, apabila hendak berlayar maka kembalikan
kepada yang punya berwakil itu tiada harus wakil yang diwakilkannya
kepada athar melainkan jika ia tiada kuurus bekerja akan dia atau
bukan layaknya pekerjaan itu dengan penyurat yang berwakil harus
ia berwakil dengan kata seorang daripada yang berwakil.
Bermula peri sekutu membuat sekutu lima janji bahwa hendaklah
diakuinya ada harta itu sama (sa h .... ......... ) baginya bahwa keduanya
harta itu bercampur dengan pesuruh seorang daripada dua itu, maka
yang serikat dengan dia berniaga ada labanya ala kadar harta
demikianlah adanya.

FASAL ENAM PULUH
Pada menyatakan hukum orang berkerbau yang boleh daripada
raja diluar dengan muafakat segala hukumnya memberi ardi
.( ......... . .. .... ) daripada datuk Kapitan Melayu Entjik Syamsuddin dan
apablla kerbau orang lepas malam maka hendaklah segera diturutnya
sambil memberi tahu pada segala orang yang dekat-dekat dengan
dia supaya [Him. 80] supaya tahu dan apabila kerbau lepas hendaklah
diturutnya waktu asar dikandangkan dan apabila kerbau masuk malam
lepas waktu magrib masuk ke dalam kebun orang makan sesuatu
tanaman maka ditangkap oleh orang punya kebun berapa yang
dimakannya maka hendaklah diganti oleh yang punya kerbau itu dan
apabila ditikamnya mati sahaja karena bukan kerbau orang sebab
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tiada diberinya kabar atau diturutnya serta diuwar-uwarkan demikian
. katanya pad a segala adik kakak, · kerbau saja tiada pulang sudahlah
puas dicari tiada bertemu dan apabila masuk ia ke dalam kebun
tolong tangkap, maka tiada boleh ditikam demikianlah hukumnya.

FASAL ENAM PULUH SATU
Pada menyatakan orang mendapat perahu anyut barang yang
ada dalam perahu itu maka hendaklah bawa ke jembatan sampai
tiga hari, maka tiada juga tuannya datang maka tiadalah ada
perkataannya lagi demikianlah sabda datuk bendahara, maka adat
ini bersamaan dengan adat yang diberioleh Gurnadur kepada datu
Kapitan Sjamsuddin, apabila mendapat perahu dengan segala barang
yang ada dalamnya semuanya bawa kepada Kapitan pada
Syahbandar dijalah memberi adat orang yang mendapat dan jika
tiada yang demikian itu seperti pencuri bagaimana kehendak yang
punya boleh dida'wanya .

FASAL ENAM PULUH DUA
Pad a menyatakan zinah dua perkara, pertama mahdha ( ... .. .)
namanya , yaitu laki-laki yang sudah beristri ada istrinya atau
perempuan yang ada suaminya ya'ni ramahan yang dalam peliharaan
maka ia berbuat zinah maka dihukumkan dengan hukum rajam
dengan batu hingga mati yakni dilontari oleh segala Islam dengan
batu kemudian [Him. 81] daripada ditanam hingga pinggangnya .
Syahdan jikalau tiada mahdha laaki-laki yang tiada beristri atau
perempuan yang tiada berlaki hukumnya didera seratus kali dipalu ,
maka dibuangkan keluar negeri setahun lamanya dan hadadar (had
dara, .. ... ...... .. ) ada pun hukum lut ( ..... ... ) yakni laki-laki mendatangi
samanya laki-laki atau mendatangi binatang hukumnya seperti zinah
juga maka ta'zirkan (ta'zizkan, ... .... ..) jikalau tiada diwati' kadar dipalu
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cium sahajapun sekurang-kurang ta'ziz jangan sampai kepada dua
puluh dera, demikianlah hukumnya sanat 1180 kepada tujuhbelas
hari bulan Djumadil awwal dewasa itu pada menyatakan Misteri antoni
Tomas Askafar ( . .. . ...... .... ) memberi ad at ini kepada datuk Kapitan
Melayu Entjik Zainuddin diberinya sekeping surat cari olanda
(Wolanda ..... .. ..... .) maka disalin cara Melayu ; jika budak lari dapat
dalam negeri upahnya yang mendapat itu sercal dan jika dapat diluar
pintu telangkir (telangkar ............. ) en am suka seperak 6 625 ..
Dan jika sebelah sana jembatan dua real .. 2.
D a n jika dapat dike lib ang (kelibang .. . ... .. ....... . .. .. ) tiga real
.................. . . 3 .
Dan jika dapat dibatang tiga a tau kendur em pat real. ...4 ..
Da n jika dapat dipenjuru a tau air puteri en am real. . . .. .6
Dan jika dapat di sungai baru delapan real. ...... 8 ..
Dan jika dapat dilanggi atau dipenajah a tau dirambu (rimbu ..... .... .. ... )
sepuluh real. 10.
Dan jika dapat diloket atau dikalang (digelang, .. .. .. .. .. ) dua be las
real. ... 12.[Him. 82] Dan jika sebelah hulu sungai kiri mudik dapat
diba lai panjang atau diciang atau pangkalan tempuh . Dan jika dapat
orang empat real atau sampai diberingin dan panang demikian juga
juga 4.
Dan jika ini sebelah kanan mudik sungai jika dapat dibukit Tjina atau
Murus sereal. 1.
Dan jika diperangkan dan batu Am par atu kubur dua real. .. .2.
Dan jika dapat di sungai Putut a tau batu Berendam em pat real. .4.
Dan jika sebelah timur arah kelaut dapat diparit Tjina atau api-api
rendah sere a I. .1.
Dan jika dapat diduyung a tau dipangkar dua real. .2.
Dan jika dapat dipasar atau tedung empat real .. 4.
Dan jika dimerimu ( . .... .. .. .. ... . ) a tau dirangi a tau air tawar en am
real. .6 .
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Dan jika dapat dikasang sepuluh real. .10.
Maka sudah dijumlahkan pada datuk bendahara maka sabda datuk
bendahara maka beta terima seperti undang-undang ini jangan
diubah-ubah pada kemudian harinya.

FASAL ENAM PULUH TIGA
Pada menyatakan orang berzinah dengan bini orang, maka lakilaki itu lari kepada raja maka laki itu jadi hamba raja dan perempuan
itu , jika datang da'wa suaminya kepada raja maka perempuan itu
dibunuh dan jika diam lakinya tiada masuk kepada raja maka tiada
suatu atas perempuan itu , demikianlah sabda datuk bendahara dan
jika perempuan dengan laki-laki gundiknya keduanya pergi membawa
darah mati kepada raja keduanya hidup dan jika laki-laki itu mati
terbunuh [Him. 83] oleh lakinya maka waranya ( ... ... ... ) laki-laki itu
memberi tahu pada mentri maka dihukumkan perempuan itu, maka
mati juga , demikianlah sabda datuk bendahara yang bernama Tun
Hasan.

FASAL ENAM PULUH EMPAT
Pada menyatakan orang berkelahi laki istri boleh dipukul akan
tetapi tiada boleh dipukul seperti abdi dan tiada boleh sampai berdarah
dan jika berdarah muka hidungnya dan jikalau luka muka dua unta
dan jika hidungpun demikian juga jika luka arah kebawah leher seekor
unta dan jika kebawah pinggang seekor kerbau dan raja-raja atau
orang besar-besar sekalipun demikian juga hukumnya demikianlah
sabda datuk bendahara tiada boleh diubah-ubah lagi .

FASAL ENAM PULUH LIMA
Pada menyatakan adat jika mendapat budak orang lari atau
barang suatu yang dalam tanah atau dusun adatnya bahagi dua
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kepada yang punya dusun atau tanah, demikianlah yang sudah
diadatkan baginda Sultan Mahmud Syah yang punya negeri Malaka
ini demikianlah adanya.

FASAL ENAM PULUH ENAM

Pada menyatakan bahasa raja maharaja lela yakni barang suatu
pekerjaan tiada boleh seorang juapun menyingkak kata-katanya itulah
harta raja karena tiada boleh seorang jua berkata-kata yang demikian
itu karena raja tiada beradat. Adapun bendahara itu memerintah
akan segala rakyat dan segala balatentara dengan sebagainya
(sakainya ......... ) dan segala tukang pulu bend ahara punya perintah
dija lah memberi adat pada raja-raja , adapun temenggun.g itu
pekerj8annya tempahas ( .. .... .. .. .. .) menempawas (. ... ..... ... ...... .)
dalam negeri orang yang membuat aniaya dan aniaya itu dijalah
punya hukum dan perintah mehukumkan orang dan sekalian perintah
temenggunglah. Adapun [Him. 84] adat laksamana dua pekerjaannya,
apabila raja berangkat kelaut laksamana punya perahu dihadapan
sekali sebab itulah maka dikata laksamana raja laut dan panglima
perangpun dia juga dan apabila raja naik usungan dikapal usungan
kiri kanan mentri kedua dan rantai yang didekat kaki raja laksamana
dengan Seri Bija diraja seorang sebelah dan jika raja bergajah
temenggung dikepala gajah, laksamana dengan Seri Bija Diraja
seorang sebelah dan jika raja bergajah laksamana atau Seri Bija
diraja dibuntut memikul pedang kerajaan, demikianlah adat raja-raja
yang telah dikerjakan daripada masa dahulu kala sampai sekarang
ini demikianlah adanya, tamat surat ini , kepada sehari bulan sa'ban
hari Thalatha, jam pukul ( ...... ... ) siang kepada tarich tahun 1266,
wa jaktubu Tuan Haji Mahmud, Djawi, semarangi.
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