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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก เครื่องมือวิจัย

แบบบันทึกประวัติผู้รู้ปันตุนมลายูปาตานี
การวิจัยเรื่อง การสังเคราะห๑องค๑ความรู๎จากป๓นตุนมลายูปาตานีเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงทางสังคม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต๎
1. ประวัติผู้รู้ปันตุน
ชื่อ……………………………………..นามสกุล...........................................ชื่อเรียก.................................
หมายเลขประจําตัวประชาชน.................................................................................................................
เกิดวันที่.........เดือน......................................พ.ศ. ........................อายุ...................ปี
- ภูมิลําเนา (บ๎านเกิด)
บ๎ า นเลขที่ ………..บ๎ า น………………………………..หมูํ ที่ ……………………ตํ า บล…………………….……………
อําเภอ..................................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย๑............................................
- ที่อยูํป๓จจุบัน (ที่สามารถติดตํอได๎)
บ๎ า นเลขที่ ………..บ๎ า น………………………..หมูํ ที่ ……………………ตํ า บล………………………………….........
อําเภอ..................................จังหวัด.................................... .รหัสไปรษณีย๑.........................................
โทรศัพท๑.............................................................
- สถานที่ทํางาน/กลุํม
บ๎านเลขที่………..บ๎าน……………………….………………..หมูํที่……………………ตําบล…………………………
อําเภอ..............................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย๑.....................................
- วุฒิการศึกษา/ระดับการศึกษา
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
- ประวัติการประกอบอาชีพ
...................................................................................................................................................... ..........
......................................................................................................................... .......................................
- ตําแหนํงในสังคม
................................................................................................................................................................
- บทบาท/ ประสปการณ๑
............................................................................................................................................... .................
................................................................................................................................................................
2. ประวัติการเรียนรู๎ป๓นตุน / การสืบทอดป๓นตุน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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3. บทป๓นตุน
3.1 ลักษณะการประพันธ๑
1) ป๓นตุนสองวรรค จํานวน...........................บท
2) ป๓นตุนสี่วรรค จํานวน...........................บท
3) ป๓นตุนมากกวําสี่วรรค (ระบุวรรค..............) จํานวน...........................บท
4) ป๓นตุนตํอเนื่อง จํานวน...........................บท
5) ป๓นตุนซโลกา จํานวน...........................บท
6) ป๓นตุนอื่นๆ (ระบุ...................................) จํานวน...........................บท
3.2 ประเภทของเนื้อหา
1) ป๓นตุนสําหรับเด็ก จํานวน...........................บท
2) ป๓นตุนความรัก จํานวน...........................บท
3) ป๓นตุนวิถีชีวิต จํานวน...........................บท
4) ป๓นตุนปริศนาคําทาย จํานวน...........................บท
5) ป๓นตุนสรรเสริญ จํานวน...........................บท
6) ป๓นตุนอบรม สั่งสอน หรือ ขนบธรรมเนียม จํานวน...........................บท
7) ป๓นตุนเรื่องเลํา จํานวน...........................บท
8) ป๓นตุนอื่นๆ (ระบุ...................................) จํานวน...........................บท
4. ความคิดเห็นตํอป๓นตุน
4.1 ทํานคิดวําป๓นตุนมีคุณคํา/ประโยชน๑อยํางไรบ๎างและด๎านใดบ๎าง
4.2 ทํานเคยใช๎ป๓นตุนในโอกาสใดบ๎าง
4.3 ทํานได๎ถํายทอดป๓นตุนตํอคนรุํนหลังหรือไมํ อยํางไร เพราะเหตุใด
4.4 สถานการณ๑ป๓นตุนในป๓จจุบันเป็นอยํางไร
เก็บข๎อมูลเมื่อวันที่.................เดือน ........................................พ.ศ. .........................
ลายมือชื่อ ..............................................................
(……………………………………………..)

195

แบบบันทึกบทปันตุนมลายูปาตานี
การวิจัยเรื่อง การสังเคราะห๑องค๑ความรู๎จากป๓นตุนมลายูปาตานีเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงทางสังคม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต๎
บทป๓นตุน

ความหมาย

อธิบายขยายความ
โอกาสการนําไปใช๎

ชื่อผู๎ให๎ข๎อมูล
วันที่ให๎ข๎อมูล
บันทึกบริบท/บรรยากาศแวดล๎อมขณะให๎ข๎อมูล

ลายมือชื่อ................................................ผู๎บันทึก
( ...............................................)
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แบบสัมภาษณ์ผู้รู้วรรณกรรมมลายู
การวิจัยเรื่อง การสังเคราะห๑องค๑ความรู๎จากป๓นตุนมลายูปาตานีเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงทางสังคม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต๎
ส่วนที่ 1 ประวัติสํวนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทํางานอยํางยํอ ของผู๎ถูกสัมภาษณ๑
1.1 ประวัติผู้ให้ข้อมูล
ชื่อ……………………………………..นามสกุล.................................................ชื่อเรียก...............................
เลขประจําตัวประชาชน........................................................................................................... ......
เกิดวันที่.........เดือน......................................พ.ศ. ........................อายุ...................ปี
- ภูมิลําเนา (บ๎านเกิด)
บ๎านเลขที่………..บ๎าน………………………………..หมูํท…ี่ …………………ตําบล…………………………………
อําเภอ..................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย.๑ ....................................
- ที่อยูํป๓จจุบัน (ที่สามารถติดตํอได๎)
บ๎านเลขที่………..บ๎าน………………………………..หมูํท…ี่ …………………ตําบล…………………………………
อําเภอ..................................จังหวัด................................. ...........รหัสไปรษณีย๑..................................
โทรศัพท๑.............................................................
- สถานที่ทํางาน/กลุํม
บ๎านเลขที่………..บ๎าน………………………………..หมูํท…ี่ …………………ตําบล…………………………………
อําเภอ..................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย.๑ ....................................
- วุฒิการศึกษา/ระดับการศึกษา
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
- ประวัติการประกอบอาชีพ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
- ตําแหนํงในสังคม
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
- บทบาท/ ประสปการณ๑
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. ..............................
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1.2. ประวัติการเรียนรู้ปันตุน / ประสบการณ์เกี่ยวกับปันตุน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ..........................
ส่วนที่ 2 ประเด็นคําถามการสัมภาษณ๑
1. ทัศนคติและประสบการณ๑เกี่ยวกับป๓นตุน
1) ป๓นตุนในความคิดของทํานคืออะไร
2) ทํานเรียนรู๎ป๓นตุนจากที่ใดและเรียนรู๎อยํางไร
2. สถานการณ๑ป๓นตุน
1) ทํานคิดวําสถานการณ๑การใช๎ป๓นตุนในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ในป๓จจุบันเป็น
อยํางไร
2) ป๓จจัยใดบ๎างที่ทํานคิดวํามีผลตํอสถานการณ๑ป๓นตุนในสังคมมลายูในจังหวัด
ชายแดนภาคใต๎
3) ป๓นตุนมีอิทธิพลตํอสังคมมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต๎อยํางไรบ๎าง
3. คุณคําของป๓นตุน
ทํานคิดวําป๓นตุนมีคุณคําในด๎านตํอไปนี้อยํางไรบ๎าง
1) คุณคําด๎านวรรณศิลป์
2) คุณคําด๎านเนื้อหาสาระ
3) คุณคําด๎านสังคม
4) คุณคําด๎านการประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจําวัน
4. แนวทางการนําป๓นตุนไปใช๎
1) ทํานคิดวําป๓นตุนสมควรปรับตัวเองเพื่อให๎เหมาะสมกับสังคมในป๓จจุบันหรือไมํ
เพราะเหตุใด
2) มีแนวทางใดบ๎างในป๓จจุบันที่สามารถนําป๓นตุนไปใช๎ในสังคม
3) ทํานคิดวําโอกาสที่ป๓นตุนสามารถเข๎ามีบทบาทในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใน
สังคมผํานชํองทางใดมากที่สุด
4) ทํานคิดวํากลุํมใดในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต๎ที่สามารถเข๎าถึงป๓นตุนได๎มาก
ที่สุด
5) ทํานคิดวํากลุํมใดที่มีบทบาทในการนําป๓นตุนไปใช๎ในสังคมมากที่สุด
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6) ทํ า นคิ ด วํ า สามารถนํ า ป๓ น ตุ น ไปใช๎ ใ นสั ง คมจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต๎ เ พื่ อ
วัตถุประสงค๑ใดมากที่สุด
ส่วนที่ 3 ข๎อเสนอแนะ
1) ทํานคิดวําป๓นตุนมีบทบาทในการเสริมสร๎างความมั่นคงทางสังคมในด๎านตํอไปนี้
อยํางไร
1.1) ด๎านคณธรรม
1.2) ด๎านจริยธรรม
1.3) ด๎านอัตลักษณ๑/วิถีชีวิต
2. ข๎อเสนอแนะอื่นๆ

สัมภาษณ๑โดย ……………………………………………………
เมื่อวันที่ …………………………………………………………..
สถานที่ ....................................................................
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แนวคาถามสาหรับการสนทนากลุ่ม
การวิจัยเรื่อง การสังเคราะห๑องค๑ความรู๎จากป๓นตุนมลายูปาตานีเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงทางสังคม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต๎

ประเด็นที่ศึกษา

ประเด็นคําถามเพื่อพิจารณา

บทป๓นตุน

- การเขียน
- การแปลความหมาย
- การอธิบายขยายความ

การวิเคราะห๑บทป๓นตุน

- การแบํงประเภทตามเนื้อหา
- การแบํงประเภทตามฉันทลักษณ๑

การสังเคราะห๑องค๑ความรู๎

- องค๑ความรู๎จากป๓นตุน

รูปแบบการนําไปใช๎

- คูํ มื อ การใช๎ ป๓ น ตุ น ในการจั ด การ
เรียนรู๎รายวิชาจริยธรรม

วันที่
สถานที่

ประเด็นซักถามตํอเนื่อง
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ภาคผนวก ข
รายชื่อผู๎เข๎ารํวมสนทนากลุํม
นายดือเระ แวเด็ง
นายสะหะ แวสะมะแอ
ดร.ฮามีดิน สะนอ
ดร.อับดุลรอแม หะยีหะซา
นายอับดุลฮาเล็ม คาเร็ง

ผู๎รู๎ป๓นตุน
ผู๎รู๎ป๓นตุน
ผู๎เชี่ยวชาญด๎านวรรณกรรมมลายู
ผู๎เชี่ยวชาญด๎านวรรณกรรมมลายู
ผู๎เชี่ยวชาญภาษาศาสตร๑ / หลักสูตรและการสอนศูนย๑การศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
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ภาคผนวก ค
คูํมือการสอนจริยธรรมโดยใช๎บทป๓นตุนมลายูปาตานี ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟ๓รฎูอีนประจํามัสยิด
ระดับอิสลามศึกษาตอนต๎น พุทธศักราช 2559
ส่วนที่ 1
ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับปันตุน
ความหมายปันตุน
ป๓นตุน (Pantun) เป็นวรรณกรรมโบราณที่บรรยายถึงคุณคําของคุณธรรมจริยธรรม
และการเอาใจใสํตํอสิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรมของชาวมลายู ป๓นตุนเป็นงานประพันธ๑จากความสํานึก
และตระหนักของคนมลายูที่แทรกคําสั่งสอนและโอวาทที่มีการอธิบายอยํางลึกซึ้ งยิ่ง การประพันธ๑นี้
เป็นการประพันธ๑ที่ใช๎ธรรมชาติเป็นสํวนประกอบ ให๎มีความสละสลวยและงํายตํอการประพันธ๑ กําเนิด
ของป๓ น ตุ น ไมํส ามารถพิสู จ น๑ ได๎ วํา เกิด ขึ้นเมื่อ ได แตํ ก็ส ามารถประมาณการจากบันทึ กตํ างๆ ใน
ประวัติศาสตร๑มลายู ซึ่งเริ่มเขียนในศตวรรษที่ 15 โดยสํวนใหญํจะเป็นป๓นตุน 4 วรรค เพราะชนิดนี้มี
ความสละสลวยและงํายตํอการประพันธ๑ สํวนป๓นตุน ชนิด 6 วรรค 8 วรรค และ 10 วรรค 12 วรรค
และ 16 วรรคนั้นเป็นวิวัฒนาการการประพันธ๑ป๓นตุนที่เกิดขึ้นภายหลัง การจําแนกชนิดเนื้อหาก็ดู
ความเหมาะสมของการประพันธ๑ที่สอดคล๎องกับเนื้อหา ป๓นตุน สําหรับเด็ก ป๓นตุนสําหรับคนหนุํมสาว
ป๓นตุนสําหรับผู๎ใหญํ ป๓นตุนเพื่อความตลกขบขัน เป็นต๎น Aripin Said (1994: 24)
ชนิดของปันตุน
ป๓นตุนจัดเป็นวรรณกรรมประเภทไมํใชํเรื่องเลํา (Non-narrative) เป็นวรรณกรรมที่
ไมํมีตัวละครดําเนินเรื่อง เป็น วรรณกรรมมุขปาฐะ อยูํในกลุํมเดียวกันกับวรรณกรรมมลายูประเภท
ซาอีร (Syair) นาซัม (Nazam) กูรินดัม (Gurindam) ซาโลกา (Saloka) ปริศนาคําทาย (Teka-teki)
ปริศนาคําพังเพย (Periba-ohasa berangkap) เตอโรมบา (Teromba) ตาลีบุน หรือ เซอโซมบา
(Talibun atau Sesomba) โปรซา ลาริก (Prosa larik) มันตรา (Mantera) และ ดีกีร หรือ ซีกิร
(Dikir atau Zikir) วรรณกรรมประเภทนี้ไมํเพียงแตํจะสร๎างความรื่นเริงบันเทิงใจ แตํจ ะสอดแทรก
คําสั่งสอนที่ดีตอํ ผู๎ฟ๓งด๎วย
ป๓นตุนสามารถแบํงแบํงชนิดออกเป็น 3 ชนิด ได๎แกํ
1) ชนิดผู๎ฟ๓ง/รับ (Audience)
2) ชนิดลักษณะการประพันธ๑ (Pattern)
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3) ชนิดเนื้อหา (Theme)
จากทั้ง 3 ชนิดดังกลําวสามารถอธิบาย ได๎ดังนี้
1. ชนิดผู้ฟัง/ผู้รับ (Audience)
ป๓นตุนชนิดนี้ผู๎ขับต๎องรู๎วําผู๎ที่จะฟ๓งอยูํในชํวงอายุเทําไร เพศอะไร เพื่อให๎บทป๓นตุน
สอดคล๎องกับผู๎รับได๎มากยิ่งขึ้น โดยได๎แบํงป๓นตุนชนิดของผู๎รับฟ๓งได๎ดังนี้
1) ป๓นตุนสําหรับเด็ก เป็นป๓นตุนที่มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยเด็ก สํวนใหญํจะมีการ
สั่งสอน สํงเสริมการศึกษา บาปบุญคุณโทษ หรือการเปรียบเทียบที่ให๎เด็กสามารถเป็นบทเรียนตํอไป
2) ป๓นตุนสําหรับคนหนุํมสาวหรือวัยรุํน เป็นป๓นตุนที่มีเนื้อหาที่บรรยายเกี่ยวกับ
ขนบธรรมเนียม การเกี้ยวพาราศี และการสั่งสอนเกี่ยวกับการมีชีวิตคูํตํางๆ เป็นต๎น
3) ป๓นตุนสําหรับผู๎ใหญํ เป็นป๓นตุนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการดํารงชีวิต การพรรณนาถึง
อาชีพที่ประกอบอยูํ ขนบธรรมเนียม วิถีชาวบ๎าน การรักษาโรคตํางๆ เป็นต๎น
2. ชนิดลักษณะการประพันธ์ (Pattern)
ลักษณะของการประพันธ๑ป๓นตุนโดยทั่วไป ในแตํละบทประกอบด๎วย 4 วรรค แตํละ
วรรคประกอบด๎วย คําตั้งแตํ 3-4 พยางค๑ขึ้นไป แตํไมํควรเกิน 8-12 พยางค๑ มีเสียงสัมผัสท๎ายวรรค
เป็น a – b , a - b คือ เสียงสุดท๎ายของวรรคที่หนึ่ง ลงสัมผัสกับเสียงสุดท๎ายของวรรคที่สาม และ
เสียงสุดท๎ายของวรรคที่สอง สัมผัสกับเสียงสุดท๎ายของวรรคที่สี่ดังแสดงเป็นแผนผังได๎ ดังนี้
O
O
O
O

O
O
O
O

O
O
O
O

O
O
O
O

(a)
(b)
(a)
(b)

บาทปึมบายังมักซุด
( Description)
บาทมักซุด
( Statement )

ลักษณะการประพันธ๑บทกลอนป๓นตุน ประกอบด๎วยเนื้อหาสําคัญสองสํวนดังตํอไปนี้
1) ปึมบายัง (Description) หมายถึง เงาแหํงความหมายหรือสํวนพรรณนา เป็น
เนื้อหาที่กลําวถึง สิ่งแวดล๎อมตามธรรมชาติในเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะมีพื้นที่ในสํวนครึ่งแรกของป๓นตุ น
คือในวรรคที่หนึ่งของป๓นตุนแบบสองวรรค หรือวรรคที่หนึ่งและสองในป๓นตุนแบบสี่วรรค หรือวรรคที่
หนึ่งและสองและสามในป๓นตุน แบบหกวรรค หรือวรรคที่หนึ่งและสองและสามและสี่ในป๓นตุน แบบ
แปดวรรคเป็นต๎น สําหรับในป๓นตุนตํอเนื่องนั้นจะเป็นวรรคที่หนึ่งและสองเฉพาะในบทแรกหรือ บทนํา
ตํอจากนั้นจะไปปรากฏในวรรคที่หนึ่งของป๓นตุนบทถัดไป และวรรคที่สี่จากป๓นตุนบทเดิมก็จะปรากฏ
ในวรรคที่สามของป๓นตุนบทถัดไป
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2) มักซุด (Statement) หมายถึง ความหมาย เป็นเนื้อหาที่สื่อความหลักเพื่อให๎
ผู๎เสพได๎เข๎าถึงความที่ต๎องการบอก เนื้อหาในสํวนนี้เป็นเป็ นพื้นที่ซึ่งผู๎เสพจะต๎องรับรู๎สาระอยํางลึกซึ้ง
เพราะวําเป็นสํวนหัวใจของบป๓นตุน ซึ่งจะมีพื้นที่ในสํวนครึ่งหลังของป๓นตุน คือในวรรคที่สองของ
ป๓นตุนแบบสองวรรค หรื อวรรคที่สามและสี่ในป๓นตุนแบบสี่ วรรค หรือวรรคที่สี่ และห๎าและหกใน
ป๓นตุนแบบหกวรรค หรือวรรคที่ห๎ าและหกและเจ็ดและแปดในป๓นตุนแบบแปดวรรคเป็นต๎น สําหรับ
ในป๓นตุนตํอเนื่องนั้นวรรคความหมายจะเป็นวรรคที่สามและสี่ของแตํละบท
2.1 ปันตุนสองวรรค (Pantun Dua Kerat)
ป๓นตุนสองวรรคมีลักษณะคือ วรรคแรกเป็นสํวนพรรณนา วรรคที่สองเป็นสํวน
ความหมาย โดยคําสุดท๎ายของวรรคแรกจะสัมผัสกับคําสุดท๎ายของวรรคที่สอง โดยสํวนใหญํแล๎ว
ป๓นตุนสองวรรคเกิดจากการนําสํานวนสุภาษิต หรือสํานวนโวหารมาแตํงเป็นป๓นตุน ดังตัวอยํางเชํน
Sang kancil di tepi pagar;
กระจงน๎อย

ที่ ข๎าง

Sejak kecil mulai belajar.
ตั้งแตํ

เล็ก

เริ่ม

OO OO

(a)

OO OO

(b)

รั้ว
เรียน

2.2 ปันตุนสี่วรรค (Pantun Empat Kerat)
ป๓นตุนสี่วรรคมีรูปแบบคือ สองวรรคแรกเป็นสํวนพรรณนา สองวรรคสุดท๎าย
เป็นสํวนความหมาย โดยคําสุดท๎ายของวรรคที่หนึ่งจะสัมผัสกับคําสุดท๎ายของวรรคที่ สาม และคํา
สุ ด ท๎ า ยของวรรคที่ ส องจะสั ม ผั ส กั บ คํ า สุ ด ท๎ า ยของวรรคที่ สี่ เป็ น บทป๓ น ตุ น ที่ พ บมากที่ สุ ด ดั ง
ตัวอยํางเชํน
Embun bertakung di daun keladi,
น้ําค๎าง

ขัง

Keladi subur di pinggiran taman;
ใบบอน สมบูรณ๑ อยูํ

ริม

งดงาม

เสมือน

บํอ

จริยธรรม

Siapa terminum menjadi budiman.
ใคร

ได๎ดื่ม

(a)

OO OO

(b)

OO OO

(a)

OO OO

(b)

สวน

Pantun indah ibarat telaga budi,
ป๓นตุน

OO OO

บนใบบอน

เป็นผู๎ฉลาดสุขุม

ป๓นตุนสี่วรรคจํานวนไมํน๎อยที่มีลักษณะสัมผัสทั้งที่คําสุดท๎ายของแตํละวรรค เป็น ab, a-b และมีการสัมผัสรองที่คําตรงกลางของแตํละวรรค ในลักษณะ a-b, a-b เชํนกัน การเพิ่มสํวน
สัมผัสในบทป๓นตุนจะยิ่งเพิ่มความไพเราะในการฟ๓ง แตํทําให๎ประพันธ๑ยากขึ้นตามไปด๎วย ดังตัวอยําง
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Tanam kapas tanam pinang.
ปลูก

ฝูาย

ปลูก

Buah pinang dibawah rumput,
ผลหมาก

อยูํใต๎
พ๎นผําน

อยําได๎

ระลึก

Kalau dikenang bertambah serabut.
ถ๎า

ระลึกถึง

OO

(a)

OO

OO

(b)

OO

OO

(a)

OO

OO

(b)

กอหญ๎า

Barang yang lepas jangan dikenang,
เรื่อง

OO

หมาก

ยิ่งเพิ่ม

ความกลุ๎มใจ

2.3 ปันตุนหกวรรค (Pantun Enam Kerat)
ป๓นตุนหกวรรคมีรูปแบบคือ สามวรรคแรกเป็นสํวนพรรณนา สามวรรคหลัง
เป็นสํวนความหมาย โดยคําสุดท๎ายของวรรคที่หนึ่งจะสัมผัสกับคําสุดท๎ายของวรรคที่สี คําสุดท๎ายของ
วรรคทีส่ องจะสัมผัสกับคําสุดท๎ายของวรรคที่ห๎า และคําสุดท๎ายของวรรคที่สามจะสัมผัสกับคําสุดท๎าย
ของวรรคทีห่ ก เป็นบทป๓นตุนที่พบมํมากนักสุด และไมํคํอยเป็นที่นิยม ดังตัวอยํางเชํน
Jalan kaki berbatu-batu,
เดิน

เท๎า
หา

เจ๎า ลูก

หลังจาก วิ่งไป

(b)

OO OO

(c)

OO OO

(a)

OO OO

(b)

OO OO

(c)

หายลับ

Ingatlah pesanan cikgu,
คําสั่งเสีย

คุณครู

Tuntut ilmu selagi muda,
หมั่นศึกษา

ครั้น ยังหนุํม

Bila tua barulah senang.
เมื่อแกํไป

OO OO

ม๎า

Lepas lari terus hilang;
จดจําไว๎

(a)

เป็นกิโลๆ

Pergi mencari si anak kuda,
ไป

OO OO

ยํอมจะ

สบาย

นอกจากป๓ น ตุ น หกวรรคแล๎ ว ยั ง มี ป๓ น ตุ น ลั ก ษณะแปดวรรค สิ บ วรรค
สิบสองววรค สิบสี่วรรค และสิบหกวรรค อาจเรียกรวมกันวํา ป๓นตุนมากกวําสี่วรรค ป๓นตุนมากกวําสี่
วรรคพบน๎อยมาก ไมํเป็นที่นิยม เพราะประพันธ๑ยากกวํา แตํมีความไพเราะในการสัมผัสน๎อยกวํา
2.4 ปันตุนต่อเนื่อง (Pantun Berkait)
ป๓ น ตุน ตํอเนื่ องมีรูปแบบคือ เป็ นป๓นตุ น ที่มีว รรคตํอวรรคมีความตํอเนื่องกั น
พร๎อมทั้งเนื้อหาที่มีความตํอเนื่องกัน และ สํวนพรรณนานั้นสามารถจะใช๎ประโยคเดียวกันก็ได๎ ป๓นตุน
ชนิดนี้มีพัฒนาการจากป๓นตุนสี่วรรคกลําวคือ คําสุดท๎ายของวรรคที่หนึ่งจะสัมผัสกับคําสุดท๎ายของ
วรรคที่สาม และคําสุดท๎ายของวรรคที่สองจะสัมผัสกับคําสุดท๎ายของวรรคที่สี่เหมือนป๓นตุนสี่วรรคทุก
ประการ แตํจ ะนํ าวรรคที่ส องของบทข๎างต๎นมาเป็นวรรคที่ห นึ่งของบทตํอไป ลั กษณะการสั มผั ส
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ดังกลําวนี้เป็นลักษณะการสัมผัสที่พบมากที่สุด ของป๓นตุนแบบตํอเนื่อง ดังแผนผัง ข๎อสังเกตประการ
หนึ่ง ป๓นตุนมลายูปาตานีหลายบทจะสัมผัสเสี ยงเฉพาะเมื่ออํานออกเสียงเป็นสําเนียงมลายูปาตานี
เทํานั้น และจะเพี้ยนสัมผัสทันทีหากนําไปเขียนหรืออกเสียงเป็นสําเนียงมลายูมาเลเซีย สํวนใหญํพบ
ในบทป๓นตุนดั้งเดิมซึ่งใช๎ขับร๎องและถํายทอดจากปากสูํปากมากกวําการนําไปเขียน ถือเป็นสิ่งบํงชี้
ประการหนึ่งถึงแหลํงกําเนิดของป๓นตุนดังกลําววํามาจากพื้นที่ปาตานี
Masak masam masak manis (h)
สุก

เปรี้ยว

สุก
กิน
ตา

ใส

Katak puru belakang gerutu
คางคกใหญํ

หลัง

เป็นผื่น

Masak satu makan satu
สุก

หนึ่งผล

กิน

หนึ่งผล

Makan banyak tidak jamin
กิน

หลัง

OO OO

(a) วรรคที่สาม

OO OO

(b) วรรคที่สี่

OO OO

(b) วรรคที่สองของบทที่หนึ่ง

OO OO

(c)

OO OO

(b) วรรคที่สี่ของบทที่หนึ่ง

OO OO

(c)

เป็นผื่น

Katak menyak perut cermin
เขียด

(b) วรรคที่สอง

เยอะไป จะไมํ ปลอดภัย

Katak puru belakang gerutu
คางคก

OO OO

หนึ่งผล

Katak pisang mata jernih
ปาด

(a) วรรคที่หนึ่ง

หวาน

Masak satu makan satu
สุก หนึ่งผล

OO OO

ท๎อง

มันวาว

3. ชนิดเนื้อหา (Theme)
ชนิดเนื้อหานี้ได๎แบํงประเภทตามเนื้อหาที่ต๎องการสื่อความหมายของบทป๓นตุน
แตํละบทได๎หลายประเภท เชํน ป๓นตุนประเพณีและวิถีชีวิต (Pantun Adat dan Resam Manusia)
ป๓นตุนศาสนาและความเชื่อ (Pantun Agama dan Kepercayaan) ป๓นตุนคุณธรรม จริยธรรม
(Pantun Budi) ป๓นตุนสนุกสนานและการละเลํน (Pantun Jenaka dan Permainan) ป๓นตุน
ปริศนาคําทาย (Pantun Teka-teki) ป๓นตุนการตํอสู๎ (Pantun Kepahlawanan) ป๓นตุนอบรมสั่ง
สอน (Pantun Pendidikan) ป๓นตุนสุภาษิต (Pantun Peribahasa) ป๓นตุนเปรียบเปรย (Pantun
Kiasan ป๓นตุนผจญภัยและทํองเที่ยว (Pantun Kembara dan Perantauan) เป็นต๎น
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คุณสมบัติของปันตุนที่มีคุณภาพ
คุณสมบัติของป๓นตุนที่มีคุณภาพมี 5 ประการ ดังนี้
1. สํวนพรรณนา มีการใช๎คําหรือวลีที่สละสลวย ต๎องมีความสละสลวย โดยยึด
ธรรมชาติและวิถีชีวิตเป็น สํว นใหญํ เชํน ความสวยงามของธรรมชาติ กลิ่นหอมของดอกไม๎ เสียง
ธรรมชาติที่ไพเราะ ดอกไม๎ ใบไม๎ สัตว๑ตํางๆ เป็นต๎น
2. สํวนความหมาย มีการใช๎คําหรือวลีที่สละสลวย มีเนื้อหาที่กว๎างขวาง พร๎อมทั้ ง
จะต๎องดึงดูดผู๎อํานและผู๎ฟ๓งให๎คล๎อยตามบทป๓นตุน
3. สํวนความหมายจะต๎องมีความสอดคล๎องกับสํวนพรรณนา ไมํวําจะเสียงหรือการ
เปรียบเปรยก็ตาม
4. สํวนพรรณนาจะต๎องมีความสอดคล๎องกับคําศัพท๑ที่ใช๎ มีการสัมผัสกัน วรรคที่ 1
จะสัมผัสกับวรรคที่ 3 สํวนวรรคที่ 2 จะสัมผัสกับวรรคที่ 4
5. พยางค๑ในแตํละวรรคจะมี 8-12 พยางค๑ แตํสํวนใหญํจะใช๎ 9- 10 พยางค๑
คุณค่าของปันตุน
ด๎านคุณคําของป๓นตุน สามารถแยกได๎ 4 ประเด็น คือ
1. คุณคําด๎านวรรณศิลป์ พบวําป๓นตุนมีความไพเราะทั้งที่เกิดจากรสคํา ด๎วยการคัด
สรรคําที่สําผัสเสียงทั้งสัมผัสนอกและสัมผัสใน การเลียนเสียงธรรมชาติ และความไพเราะจากรสความ
มีการใช๎คําที่มีความหมายกระชับ ชัดเจน การใช๎ สํานวนโวหาร การอุปมา อุปมัย สามารถถํายทอด
อารมณ๑ ความรู๎ สึ ก ได๎ อ ยํ า งลึ ก ซึ้ ง กระแทกอารมณ๑ แตํ จ ะหลี ก เลี่ ย งในลั ก ษณะการกลํ า วอยํ า ง
ตรงไปตรงมา แตํจะใช๎ธรรมชาติแวดล๎อมเป็นผู๎ถํายทอดสื่อความแทน
2. คุณคําด๎านเนื้อหาสาระ พบวําป๓นตุน มีคุณลักษณะเฉพาะตัวที่เดํนชัด คือ การ
อบรมขัดเกลาคน มีคุณคําด๎านคุณธรรม จริยธรรม คุณคําด๎านศาสนา คุณคาด๎านความสามัคคี คุณคํา
ด๎านการให๎กาศึกษา คุณคําด๎านการรักษาอัตลักษณ๑ คุณคําด๎านการเยียวยาและโน๎มน๎าวจิตใจ และ
ด๎านอื่น ๆ ล๎ ว นมีป ระโยชน๑ ตํอการเป็นสื่ อถํายทอดคําสั่งสอนเพื่อพัฒนาคน และสังคมที่ตั้งอยูํบน
อัตลักษณ๑ทางภาษาและวิถีการอบรมขัดเกลาสังคมแบบมลายู
3. คุณคําด๎านสั งคม พบวําป๓นตุนมีบทบาทในการจรรโลงสั งคมมลายูมาอยําง
ยาวนาน ด๎วยการให๎แนวคิด การให๎คติเตือนใจ การแสดงให๎เห็นถึงชีวิต ความเชื่อ คํานิยม วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี โดยการสอดแทรกไว๎ในบทประพันธ๑อยํางแนบเนียน
4. คุณคําด๎านการประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจําวัน พบวําบทป๓นตุนสามารถให๎ทั้งความ
บันเทิง และข๎อคิดในเนื้อหาสาระ ซึ่งสามารถนําไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจําวันในด๎านการศึกษา ด๎าน
การพัฒนาทักษะการสื่อสาร และด๎านการใช๎เพื่อความบันเทิงและการละเลํน
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องค์ความรู้จากปันตุน
องค๑ความรู๎มากมายในบทป๓นตุน ทั้งด๎านประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต
ภูมปิ ๓ญญา ศาสนาและความเชื่อ โดยเฉพาะองค๑ความรู๎ในด๎านการขัดเกลาสังคมด๎วยลักษณะเฉพาะที่
สะท๎อนวิถีการสื่อสารของชาวมลายู ประกอบด๎วย
1. ปันตุนกับสุนทรียภาพทางภาษาในการขัดเกลาสังคมของชาวมลายู
ความจริงแล๎วในสังคมมลายู ปาตานี มีวรรณกรรมที่โดดเดํน สามารถจรรโลงสังคม
อยูํหลายประเภท แตํทําไมต๎องเป็นป๓ นตุนในฐานะวรรณกรรมที่สะท๎อนอัตลั กษณ๑ความเป็นมลายู
จากการศึกษาข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง ทั้งประวัติความเป็นมา กลุํมผู๎ใช๎ และคุณคําตํางๆ ในป๓นตุน มลายู
ปาตานี สามารถตอบคําถามข๎างต๎นได๎ด๎วยเหตุผล 3 ประการดังนี้ (1) ป๓นตุนเป็นวรรณกรรมดั้งเดิม
ของชาวมลายู (2) ป๓นตุนครอบคลุมกลุํมผู๎ใช๎ในทุกระดับชั้นของสังคม และ (3) ป๓นตุนถูกนํามาใช๎ใน
ทุกสถานที่และโอกาสในสังคม ดังจะกลําวในรายละเอียดของแตํละข๎อ ดังนี้
ข้อที่ 1 ป๓นตุนเป็นวรรณกรรมดั้งเดิมของชาวมลายู มีมากํอนการเข๎ามาของศาสนา
ฮินดู พุทธ และอิสลาม ป๓นตุนเป็นเป็นสื่อเพื่อถํ ายทอดความคิด ความรู๎สึก เฉพาะสําหรับชาวมลายู
และมีคุณลั กษณะพหุ วัฒนธรรม พหุ ภาษา และพหุศาสนา ซึ่งรับมาผํ านการปฏิสัมพันธ๑กับสังคม
ภายนอกของชาวมลายูปาตานีตลอดชํวงเวลาที่ยาวนาวของประวัติศาสตร๑ปาตานี แม๎คํานิยมและ
คําศัพท๑อาจเปลี่ยนแปลงไปตามชํวงเวลา แตํลักษณะของป๓นตุนที่ประกอบด๎วยสํวนพรรณนาและสํวน
ความหมายไมํเคยเปลี่ยนแปลง รวมทั้งคุณคําและสถานะของป๓นตุนในสังคมก็ไมํเปลี่ยนแปลง คํานิยม
ที่ถือเป็นอัตลักษณ๑ดั้งเดิมของชาวมลายูปรากฏชัดเจนในบทป๓นตุนมลายู ซึ่งคํานิยมเหลํานี้อาจไมํ
เกี่ยวกับอิทธิพลของศาสนาที่ชาวมลายูเคยนับถือและกําลังนับถือเลยก็ได๎ แตํศาสนาอาจมาเติมเต็มใน
ด๎านสี่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ประกอบด๎วย
1) การพูดอ๎อมค๎อม (indirectness) การติดตํอสื่อสารระหวํางกันในสังคมชาวมลายู
ปาตานี จะนิยมใช๎ภาษาที่อ๎อมค๎อม พูดเปรียบเปรย อุปมา อุปมัย ใช๎สิ่งแวดล๎อมรอบตัวสื่อถึงสิ่งที่
ต๎องการบอก ซึ่งชาวมลายูถือวํา เป็นการสื่อสารอยํางสุภาพ มีมารยาท และรู๎จักกาลเทศะ และถือวํา
การพูดกลําวอยํางตรงไปตรงมา เป็นความไมํสุภาพ ไมํให๎เกีรยติตํอคูํสนทนา จึงถือเป็นเรื่องนําอับอาย
ในสังคมมลายูหากได๎รับการตั้งคําถามในลักษณะตรงไปตรงมา อยํางไรก็ตามการใช๎ประโยคอ๎อมค๎อม
หรือเปรียบเปรย จําเป็นต๎องสามารถสื่อความหมายได๎อยํางชัดเจน ไมํคลุมเครือด๎วย
ชาวมลายู จ ะหลี ก เลี่ ย งการใช๎ คํา ที่อ าจกระทบความรู๎สึ กของคนอื่ น ซึ่ง อาจเป็ น
ต๎นเหตุของป๓ญหาอื่นๆ ตามมา เหตุนี้จึงเป็นผลวํา ทําไมชาวมลายูจึงจะไมํกลําวถึงบุคคลหนึ่งบุคคลใด
โดยตรง แตํจะถูกอธิบายอาการตํางๆ ด๎วยสื่อแวดล๎อมอื่น ซึ่งผู๎รับสารสามารถเข๎าใจและรับรู๎ได๎อยําง
ไมํกดดัน ถือเป็นมารยาทที่สูงสํงทางการสื่สารของชาวมลายู ทั้งนี้การกระทําตํางๆ ของชาวมลายู

208

ตั้งอยูํบนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม (budi) ซึ่งเป็นคําที่สื่อความหมายได๎กว๎าง ครอบคลุมถึง จิตใจ
มารยาท สติป๓ญญา และ พฤติกรรม สามารถกลําวได๎วํา คุณธรรมจริยธรรม เป็นศูนยกลางของความ
นึกคิดของชาวมลายูเลยทีเดียว
2) การใช๎คําที่มีความนุํมนวล ชาวมลายูอาศัยอยูํกันเป็นครอบครัวใหญํ เป็นชุมชน
หมูํบ๎านที่สมาชิกมีการติดตํอไปมาหาสูํกันอยํางใกล๎ชิด รํวมด๎วยชํวยกันในกิจกรรมของสํวนรวม หรือ
สํวนตัว การปูองกันภัยอันตรายจากภายนอก การอบรมเสริมความรู๎จึงเป็นหน๎าที่ของทุกคนในชุมชน
การวํากลําวชี้แนะ หรือกลําวตักเตือนเป็นสิ่งที่พบเห็นได๎ทั่วไปในสังคมมลายู ทั้งในฐานะพํอกับลูก
หรือผู๎อวุโสกับเยาวชนในหมูํบ๎าน เป็ นต๎น แตํการวํากลําวตักเตือนในสังคมมลายูมีอัตลักษณ๑โดดเดํน
ในเรื่องการใช๎สํานวนภาษาที่นุํมนวล แตํแหลมคม จดจําได๎งําย ถือเป็นความสามารถด๎านการสื่อสาร
ของชาวมลายูที่นับวันจะสูญหายไปจากคนรุํนใหมํไปทุกที
3) การระมัดระวังความรู๎สึกของผู๎อื่น ความเกรงใจ เคารพ และให๎กียรติผู๎อื่น ถือเป็น
กาลเทศะที่ชาวมลายูยึดถือเป็นอยํางมาก การรู๎จักสัมมาคารวะตํอผู๎อวุโสกวํา และผู๎ใหญํให๎ความรัก
ใครํเอ็นดูเด็กๆ เป็นความสมดุลของการปฏิสัมพันธ๑กันในสังคม ลักษณะการให๎การอบรมสั่งสอนหรือ
การตักเตือนที่ปรากฏในป๓นตุนที่มีคุณภาพ จึงมักมีชํองวํางหรือชํวงหํางระหวํางสิ่งที่ต๎องการสื่อกับ
ความรู๎สึกของคนรับสื่อ ชํวงหํางดังกลําวนี้มักจะใช๎สภาพแวดล๎อมรอบตัวเป็นตัวกั้นความรู๎สึกและ
ขณะเดียวกันก็เป็นตัวนําสื่อบอกความมุํงหมายที่ต๎องการ ดังสังเกตจากบทป๓นตุนตํอไปนี้
Cedak air dengan baldi,
Cedak nasi dengan senduk;
Baik ikut resmi padi,
Semakin berisi semakin tunduk.

ตักน้ํา ด๎วยถัง
ตักข๎าว ด๎วยทัพพี
ยึดตามธรรมชาติรวงข๎าวดีกวํา
ยิ่งเข๎าเนื้อ ยิ่งโค๎งงอลง

บทป๓นตุนข๎างต๎นต๎องการสอนเรื่องการรู๎จักวางตัวในสังคม อยําเป็นคนโอ๎อวดเมื่อเรา
มีดี ไมํวําจะเป็นด๎านทรัพย๑สินเงินทอง ความรู๎ความสามารถ หรือยศตําแหนํง บทป๓นตุนอาจใช๎เสียดสี
หรือตักเตือนคนที่มีนิสัยโอ๎อวด แตํเกรงจะกระทบกับความรู๎สึกของผู๎รับการติเตือน จึงใช๎สํานวนมลายู
“ikut resmi padi, makin berisi makin tunduk” (ตามธรรมชาติรวงข๎าว ยิ่งเข๎าเนื้อ ยิ่งโค๎งงอลง)
มาเปรียบเปรย รวงข๎าวจึงเป็นชํองวํางและตัวเชื่อมระหวํางความรู๎สึกและสื่อในการสื่อสาร อัตลักษณ๑
ของทักษะทางการสื่อสารเหลํานี้ มีปรากฏอยูํในป๓นตุนเป็นจํานวนมาก ซึ่งหากไมํทําความเข๎าใจป๓นตุน
ก็มิอาจเข๎าใจความรู๎สึกนึกคิดของชาวมลายูได๎อยํางลึกซึ้ง
ข้อที่ 2 ป๓นตุนครอบคลุมกลุํมผู๎ใช๎ในทุกระดับชั้นของสังคม ป๓นตุนเป็นวรรณกรรม
ที่ไมํได๎กําหนดคุณสมบัติของผู๎ใช๎ ไมํกําหนดเพศ อายุ และบทบาทหน๎าที่ในสังคม เป็นวรรณกรรมลายู
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ที่มีความดั้งเดิม มีการใช๎ป๓นตุนในทุกกลุํมคนในสังคม และด๎วยเหตุที่ป๓นตุนถูกใช๎เพื่อสื่อถึงความคิด
ความรู๎สึกของคนทุกระดับชั้นในสังคม ป๓นตุนจึงเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร๑อยํางหนึ่ง ที่เผยให๎เห็น
สภาพจริงของโครงสร๎างทางสังคมของชาวมลายูในอดีต ความเป็นสื่อที่สามารถเข๎าถึงได๎ในทุกระดับชั้น
ของสังคม สังเกตได๎จากเนื้อหาของป๓นตุนที่แบํงประเภทตามลักษณะของผู๎ฟ๓งออกเป็น 3 ประเภท คือ
ป๓นตุนสําหรับเด็ก ป๓นตุนสําหรับคนหนุํมสาว และป๓นตุนสําหรับผู๎ใหญํ
ข้อที่ 3 ป๓นตุนถูกนํามาใช๎ในทุกสถานที่และทุกโอกาสในสังคม ป๓นตุนเป็นสื่อที่ชาว
มลายูนํามาใช๎ในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน เพื่อการอบรมสั่งสอนและขัดเกลาสังคม ป๓นตุนเป็น
เสมือนเครื่องปรุงรสในอาหาร หากไมํนําไปเติมใสํ รสชาติคงจืดชืด จะไมํติดใจในรสชาติ ฉนั้นการพูดที่
เสริมเติมด๎วยป๓นตุนจึงแตกตํางในด๎านประสิทธิภาพในการสื่อสาร ที่มีมากวํา ลึกซึ้งกวํา ไพเราะกวํา
และ กระทบกระเทือนความรู๎สึกมากกวํา แตํเป็นการกระแทกอยํางนุํมนวลหรือสะกิดด๎วยภาษาโวหาร
ความเป็นมรดกสํวนรวม เป็นแหลํงขุมความรู๎ เป็นสื่อพัฒนาการทางภาษาของทุกกลุํมคนในสังคมของ
ป๓นตุน คุณลักษณะของป๓นตุนที่กลําวมาข๎างต๎นสามารถสื่อได๎ผํานบทป๓นตุนที่วํา
Pantun Melayu wadah pusaka,
Jadi panduan kiasan bahasa;
Mempertingkat ilmu mertabat bangsa,
Demi sejahtera rakyat jelata.

ป๓นตุนมลายู มรดกสํวนรวม
เป็นที่รวม ภาษาเปรียบเปรย
เสริมความรู๎ ยกระดับภาษา
เพื่อความสุข ของชาวประชา

จากทั้งสามประเด็นที่กลําวข๎างต๎น ชี้ให๎เห็นวํา ป๓นตุนมีความสัมพันธ๑ไกล๎ชิดมากกับ
วิถีชีวิตชาวมลายู ป๓นตุนถือวําวําเป็นศิลปะทางภาษาที่เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมของชาวมลายูเอง สะท๎อน
แนวคิดและวิถี มลายู สํ ว นการนํ าไปใช๎ส ามารถนําไปใช๎ ได๎ในทุกๆ โอกาส รวมทั้งการประยุกต๑ใ สํ
ทํว งทํานองขับ เป็ นเพลงเพื่อความบันเทิงได๎ด๎ว ยเชํนกัน คุณคําของป๓นตุนมีทั้งที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรม การศึกษาบทป๓นตุนจึงไมํใชํแคํศึกษาเฉพาะลักษณะการประพันธ๑หรือประเภทของเนื้อหาแตํ
เพียงเทํานั้น แตํต๎องศึกษาถึงความเป็นนามธรรมของรากเหง๎าทางความคิดของชาวมลายูที่นําไปสูํการ
ถํายทอดออกมาในรู ป ของป๓ น ตุน ลั กษณะเฉพาะดังกลํ าวนี้ ถือเป็นอัตลั กษณ๑ของชาวมลายู เป็ น
ประเพณีและวิถี ชีวิตในการเสริ มสร๎า งคํานิ ยมที่ ดีงามให๎ เกิ ดขึ้น ในสั ง คม ให๎ เป็ นสั งคมที่ยืน อยูํบ น
วัฒนธรรมของตนเอง ซึ่งจะเป็นฐานที่มั่นคงในการปฏิสัมพันธ๑กับสังคมไร๎พรมแดนในป๓จจุบัน เพราะถ๎า
ปราศจากความเป็นตัวตนที่ชัดเจนแล๎วยํอมเกิดความสับสนในบทบาทหน๎าที่ ขอบเขตและเปูาหมาย
ในการปฏิสัมพันธ๑กับสังคมอื่น มีโอกาสสูงที่จะทําให๎สังคมของตนอํอนแอลง
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3.2 ปันตุนกับบทบาทในการธารงรักษาวัฒนธรรมมลายู
จาการวิเคราะห๑คุณคําด๎านเนื้อสาระดังได๎กลําวไปแล๎ว สามมารถกลําวได๎วํา
ป๓นตุนมีบทบาทสําคัญในการทําหน๎าที่เป็นเครื่องมือสื่อสาร ถํายทอดความคิด เจตนารมณ๑ และอัต
ลักษณ๑มลายูสูํสังคม ผํานการนําไปใช๎ในรูปแบบ และโอกาสตํางๆ ตราบใดที่ป๓นตุนสามารถดํารงอยูํได๎
ในสังคม คุณลักษณะแหํงการขัดเกลาสังคมที่มีอยูํในป๓ นตุน จะอํานวยประโยชน๑ให๎ผู๎เสพป๓นตุนได๎
ตระหนักถึคุณคําในด๎านตํางๆ เกิดคนดี สังคมดี อันเป็นความมั่นคงในการดําเนินชีวิตประการหนึ่ง
ทั้งนี้บทบาทของป๓นตุนในการเสริมสร๎างความมั่นคงทางสังคม สามารถกลําวแยกยํอยได๎ดังนี้
1) ป๓นตุนถูกใช๎ในกิจกรรมทางสังคมมลายูในด๎านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และ
ประเพณี
ในอดีตกิจกรรมตํางๆ จะถูกเติมเต็มด๎วยการขับร๎องโต๎ตอบในรูปป๓นตุนอยูํเสมอ
ผู๎มีความสามารถด๎านการขับป๓นตุน จะได๎รับการเชดชูเป็นที่นิยมชมชอบในสังคม ในป๓จจุบันแม๎บท
ป๓นตุนดั้งเดิมได๎ลดน๎อยถอยลง แตํถูกแทนที่ด๎วยบทป๓นตุนสมัย ใหมํ ที่ประพันธ๑ขึ้นมาตามสถานการณ๑
ใหมํ แตํยังคงคุณคําในการให๎การอบรมสั่งสอนเหมือนเดิม
2) ป๓นตุนเป็นสื่อเพื่อถํายทอดความรู๎สึกและความต๎องการ
การถํายทอดความรู๎สึกหรือความต๎องการ ซึ่งเป็นสิ่งนามธรรม สามารถแสดงออก
ผํานสีหน๎า น้ําเสียง หรือทําทาง แตํการถํายทอดความรู๎สึกหรือความต๎องการผํานบทป๓นตุนในลักษณะ
การเปรียบเปรย อุปมา อุปมัย ด๎วยสภาพแวดล๎อมรอบตัว ทําให๎สามารถอธิบายความรู๎สึกได๎ชัดเจน
เข๎าใจงําย โดยไมํจําเป็นต๎องแสดงออกในรูปทําทางหรือน้ําเสียง ซึ่งอาจกระทบกับความรู๎สึกของผู๎รับ
สารได๎มากกวํา ถือเป็นวัตณธรรมการสื่อสารที่สูงสํงยิ่งของชาวมลายู
3) ป๓นตุนเป็นสื่อสร๎างความบันเทิง สนุกสนาน
อิทธิพลของป๓ นตุนในสั งคมมลายูปาตานีในด๎านเป็นสื่ อสร๎างความบันเทิงและ
สนุกสนาน สะท๎อนได๎จากบทป๓นตุนดั้งเดิมที่ ใช๎เป็นเพลงกลํอมเด็ก เพลงประกอบการละเลํนสําหรับ
เด็กๆ เพลงบาดีเก รวมทั้งภาษาที่ปรากฏในวายังกูลิต (หนังตะลุง) ในป๓จจุบันยังพบมีการใช๎มากที่สุด
ในรูปเพลงบาดีเก แตํในป๓จจุบันได๎รับความนิยมน๎อยลงไปเมื่อเทียบกับอดีต
4) ป๓นตุนเป็นสื่อการอบรมสั่งสอนเพื่อขัดเกลาสังคม
เนื้อหาในป๓นตุนสํว นมากแล๎ วมุํงให๎การอบรมสั่งสอน ป๓ นตุนถูกนําไปใช๎ในทุก
ระดับวัย และทุกโอกาส ป๓นตุนจึงเป็นสื่อที่สามารถเข๎าถึงป๓จเจกบุคลพร๎อมกับนําสาระที่สามารถขัด
เกลาสังคมสูํคํานิยมและอัตลักษณ๑ที่พึงประสงค๑ โดยเฉพาะด๎านคุณธรรม จริยธรรม ความมีคุณธรรม
จริยธรรมในป๓จจเจกบุคคล ทําให๎สังคมมีกฎเกณฑ๑ในเรื่องของความประพฤติของมนุษย๑ ซึ่งเกิดขึ้นจาก
ธรรมชาติของมนุษย๑ เอง หรื อเกิดจากกระบวนการกลํอมเกลาทางสังคมในเรื่องของการประพฤติ
ปฏิ บั ติ ใ นสิ่ งที่ ดี งาม มนุ ษ ย๑ ผู๎ เ จริ ญใช๎ เป็ นแนวทางในการควบคุ มตนเอง ทํา ให๎ ก ารรู๎ จัก ไตรํ ตรอง
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แยกแยะวําสิ่งใดควรทําสิ่งใดไมํควรทํา กฎเกณฑ๑ในทางสังคมดังกลํ าวนี้เป็นที่ยอมรับกันวํา เป็นสิ่งดี
งามควรประพฤติปฏิบัติเป็นเครื่องมือในการกํากับบุคคล ให๎คิดดีและทําดี สภาวะนี้เกิดขึ้นและดํารง
อยูํในจิตใจของบุคคลผู๎เจริญทุกขณะ แม๎กระทั่งการแสดงกริยาอาการออกสูํภายนอกและ เป็นเครื่อง
กํากับบุคคลมิให๎ตกไปสูํที่ต่ําทราม การมีคุณธรรม จริยธรรมจึงเป็นสิ่งสําคัญเป็นอยํางมาก เพราะ
คุณธรรม จริยธรรมเป็นเรื่องของความประพฤติปฏิบัติที่ถูกต๎องเหมาะสมผู๎ที่มีคุณธรรมจริยธรรมจะทํา
หน๎ าที่ของตนเองได๎อยํางสมบูร ณ๑ เว๎นสิ่ งควรเว๎น ทําสิ่ งควรทํา หากคนในสั งคมตํางก็มีคุณธรรม
จริยธรรมจะทําให๎พบแตํความสุข การงานเจริญก๎าวหน๎า อัตราของคนชั่วลดน๎อยลง ความสัมพันธ๑ของ
มนุษย๑ก็จะดําเนินไปในทางสร๎างสรรค๑สามารถลดป๓ญหา และขจัดป๓ญหาที่จะเกิดขึ้นแกํตน สังคม และ
ประเทศชาติได๎
5) ป๓นตุนเป็นสื่อสะท๎อนแนวคิด ทัศนคติในสังคมมลายู
ป๓ น ตุ น มี ร ากเหง๎ า ของความเป็ น วรรณกรรมมลายู ดั้ ง เดิ ม บทป๓ น ตุ น เกิ ด จาก
สภาพแวดล๎อมหรือสถานการณ๑ในสังคมมลายู การวํากลําวตักเตือน หรือให๎ข๎อคิดวางอยูํบนพื้นฐาน
คํานิยมในสังคม ซึ่งในป๓จจุบันเกือบทุกมิติในสังคมมลายูเป็นคํานิยมที่อยูํในกรอบของศาสนาอิสลาม
บทป๓ น ตุ น ดั้ ง เดิ ม จํ า นวนไมํ น๎ อ ยที่ สื่ อ สะท๎ อ นถึ ง ทั ศ นคติ ข องชาวมลายู ใ นอดี ต ตํ อ เหตุ ก ารณ๑ ท าง
ประวัติศาสตร๑ ถือเป็นการบันทึกเลําเรื่องความจริงที่เกิดขึ้น ณ ชํวงเวลาหนึ่ง หรือสถานที่หนึ่ง ซึ่ง
การจะทําความความเข๎าใจแนวคิด และทัศนคติของชาวมลายูในอดีต จําเป็นต๎องทําความเข๎าใจ
สภาพแวดล๎อมในชํวงเวลานั้นด๎วย เพราะแนวคิดหรือทัศนคติที่ เกิดขึ้น ณ ชํวงเวลาหนึ่ง หรือสถานที่
หนึ่ง แตํไมํอาจสื่อความหมายเดียวกัน ณ ชํวงเวลาหรือสถานที่ที่ตํางกัน เพราะวัฒนธรรมหรือคํานิยม
ทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลาและแตกตํางออกไปตามสถานที่ตํางๆ
3. ปันตุนกับการเสริมสร้างค่านิยมในหลักศาสนา
วรรณกรรมป๓นตุนสํวนมากมีเนื้อหาในลักษณะการเชิญชวนสูํความดี ทั้งความดี
ตามคํานิยมในศาสนาอิสลาม และคํานิยมอื่นๆ ในสังคม จากการศึกษาเนื้อหาของป๓นตุนในด๎านผู๎ฟ๓ง
(Audience) หรือผู๎รับสาร ซึ่งประกอบด๎วยป๓นตุนสําหรับเด็ก ป๓นตุนคนหนุํมสาว และป๓นตุนวัยผู๎ใหญํ
พบวําป๓นตุนทั้ง 3 ระดับวัยดังกลําว ได๎สอดแทรกหลักคําสอนของศาสนาอิสลามไว๎อยํางมากมาย ทั้ง
ด๎านการปฏิบัติศาสนกิจ กริยามารยาทในสังคม การกตัญ๒ูรู๎คุณ และด๎านอื่นๆ การสอดแทรกคํานิยม
อิสลามในบทป๓นตุนมลายูปาตานีเกิดจากบริบทแวดล๎อมของสังคมมลายูปาตานีเองที่เริ่มรับอิทธิพล
ของอิสลามมาตั้งแตํคริสต๑ศัตวรรษที่ 11 และแพรํหลายสูํทุกระดับชั้นในสังคมในคริสตศัตวรรษที่ 15
ในสมัยการปกครองของพระยาอินทิรา ภายหลังเข๎ารับอิสลามได๎เปลี่ยนพระนามเป็นสุลตํานอิสมา
แอลชาห๑ อิสลามจึงได๎ห ยั่งรากลึกในสั งคมชาวมลายูปาตานีตั้งแตํนั้นเป็นต๎นมา เปลี่ยนความเชื่อ
ประเพณี การแตํงกาย จากฮินดู-พุทธสูํอิสลาม รวมทั้งการรับอิทธิพลภาษาอาหรับในฐานะภาษาของ
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พระคําภีร๑อัลกุรอานมาด๎วยมากมาย บริบทแวดล๎อมของความเป็นอิสลามดังกลําวได๎ซึมซับสูํแนวคิด
ของนักประพันธ๑วรรณกรรม จนเกิดการผลิตและถํายทอดวรรณกรรมมลายูแนวอิสลามอยํางมากมาย
เชํนเดียวกันกับป๓นตุน แม๎เป็นวรรณกรรมดั้งเดิมของชาวมลายูที่มีมากํอนอิสลาม ก็ได๎ปรับเปลี่ยน
เนื้อหาสูํความเป็นอิสลาม ขณะเดียวกันบทป๓นตุนที่มีเนื้อหาขัดกับหลักศาสนาอิสลามก็ถูกทอดทิ้งไป
การสอดแทรกคํานิยมอิสลามในป๓นตุนมีความแตกตํางกับวรรณกรรมกีตาบ ซาอีร
หรือววรรณกรรมอื่นที่มาพร๎อมกับศาสนาอิสลาม ซึ่งวรรณกรรมเหลํานี้จะสอดแทรกคํานิยมอิสลาม
โดยไมํได๎ยึดโยงกับคํานิยมในสังคมมลายูในขณะนั้นมากนัก แตํยึดโยงกับหลักคําสอนในศาสนาอิสลาม
เพียงอยํางเดียว ถือเป็นวรรณกรรมที่ทําให๎สังคมเกิดความเปลี่ยนแปลง ขณะที่ป๓นตุนได๎สอดแทรก
คํานิยมอิสลามโดยทางอ๎อมมากกวําการกลําวอยํางตรงไปตรงมาและเข๎มข๎นเหมือนวรรณกรรมกีตาบ
แตํป๓นตุนเน๎นการขัดเกลาสังคมอยํางนุมนวลบนพื้นฐานของบริบทแวดล๎อมของสังคมในขณะนั้น เป็น
การผสมผสานคํานิยมอิสลามกับความเป็นท๎องถิ่นถิ่นได๎อยํางลงตัว
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ส่วนที่ 2
หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2559
วิชาอัคลาก (จริยธรรม)
สาระที่ 5 อัลอัคลาก
มาตรฐาน อล1 เข๎าใจ จริยธรรมอิสลาม สามารถนํามาใช๎ในการพัฒนาตน บําเพ็ญประโยชน๑
ตํอครอบครัว สังคม และ สิ่งแวดล๎อม ยึดมั่น และปฎิบัติตามจริยธรรมอิสลามในการดําเนินชีวิตได๎
อยํางถูกต๎องเพื่อการอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข
ระดับชั้น
อต.11

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู๎
1. บอกความหมาย ความสําคัญ 1. ความหมาย ความสําคัญของมารยาทที่ดี
ของมารยาทที่ดี
2. มารยาทที่ดีในชีวิตประจําวันและดุอา
2. บอกมารยาทที่ดีใน
2.1 มารยาทในการกลําวสลามและรับสลาม
ชีวิตประจําวัน
2.2 มารยาทในการรับประทานอาหาร
3. เห็นคุณคําและปฎิบัติตน
2.3 มารยาทในการนอน
ตามมารยาทที่กําหนด
2.4 มารยาทในการพูด
2.5 มารยาทในการเข๎าแถว
2.6 มารยาทในห๎องเรียน
2.7 มารยาทในการใช๎ห๎องน้ํา
2.8 มารยาทในครอบครัว
2.9 มารยาทที่ดีตํอผู๎สอน
2.10 มารยาทตํอผู๎อาวุโสและผู๎มีพระคุณ

อต. 2

1. บอกความหมาย
ความสําคัญของความสะอาด
2. บอกการปฎิบัติตนในการ
ดูแลรักษาความสะอาด
3. บอกมารยาทตํออัลกุรอําน
4. บอกมารยาทที่ดีใน
ชีวิตประจําวัน
5. เห็นคุณคําและปฎิบัติตน
ตามมารยาทที่กําหนด

1

อต ยํอมาจากคําวํา อิสลามศึกษาตอนต๎น

1. ความหมายความสําคัญของความสะอาด
2. การปฎิบัติตนในการดูแลรักษาความสะอาด
2.1 รํางกาย
2.2 เครื่องนุํงหํม
2.3 ที่อยูํอาศัย
2.4 โรงเรียน
2.5 มัสยิด
3. มารยาทตํออัลกุรอําน
4. มารยาทที่ดีในชีวิตประจําวันและดุอาอ
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ระดับชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู๎
4.1 มารยาทตํอเพื่อน
4.2 มารยาทตํอเพื่อนบ๎าน
4.3 มารยาทตํอผู๎มาเยือน
4.4 มารยาทในการเยี่ยมผู๎ปุวย
4.5 มารยาทตํอเด็กกําพร๎าและผู๎ยากไร๎
4.6 มารยาทในการรับบริการ (เชํน การเข๎าแถว
รับซื้ออาหาร เป็นต๎น )

อต. 3

1. บอกความหมาย
ความสําคัญของมารยาทที่ดีใน
ชีวิตประจําวัน
2. ยกตัวอยํางพฤติกรรมที่
เกี่ยวข๎องกับมารยาทที่ดีใน
ชีวิตประจําวัน
3. เห็นคุณคําและปฎิบัติตน
ตามมารยาทที่กําหนด

อต. 4

1. อธิบายความหมาย
ความสําคัญพร๎อมอ๎างอิง
หลักฐานของหลักคุณธรรม
จริยธรรมที่กําหนด
2. อธิบายพฤติกรรมที่ห๎าม
ปฎิบัติในอิสลาม
3. เห็นคุณคําและปฎิบัติตน
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมที่
กําหนด

1. ความหมายและความสําคัญของมารยาทที่ดีใน
ชีวิตประจําวัน
2. มารยาทที่ดีในชีวิตประจําวันและดุอาอ
2.1 มมารยาทในการจํา
2.2 มารยาทในการเดิน
2.3 มารยาทตํอบิดามารดา
2.4 มารบยาทในการเข๎ามัสยิด
2.5 มารยาทในการออกมัสยิด
2.6 มารยาทในการอยูํในมสยิด
2.7 มาราทในการเข๎า – ออกจากบ๎าน
2.8 มารบยาทในการละศิลอด
2.9 มารยาทในการขับขี่ยานพาหนะ
2.10 มารยาทในการเลํนกีฬา
2.11 มารยาทตํอสถานที่สาธารณะและสถานที่
ราชการ
2.12 มารยาทตํอผู๎นํา
1.ความหมายความสําคัญ และหลักฐานของหลัก
คุณธรรม จริยธรรม
1.1 การชํวยเหลือซึ่งกันและกัน
1.2 การระงับอารมณ๑
1.3 ความอดทน
1.4 การพูดความจริง
1.5 การยําเกรงตํออัลลอฮ
1.6 การยอมจํานนตนตํออัลลอฮ
1.7 การมอบหมายตนตํออัลลอฮ
1.8 ความสํานึก
1.9 การรักบ๎านเกิด
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ระดับชั้น

อต. 5

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู๎
2. พฤติกรรมที่ห๎ามปฎิบัติในอิสลาม
2.1 อิจฉาริษยา
2.2 ความแข็งกร๎าว
2.3 การพูดเท็จ
2.4 การยุแหยํ

1. อธิบายความหมาย
1. ความหมาย ความสําคัญของหลัคําสอนคุณธรรม
ความสําคัญพร๎อมอ๎างอิง
จริยธรรมและหลักฐานอ๎างอิง
หลักฐานของหลักคําสอน
1.1 มารยาทตํอบิดามารดา
คุณธรรม จริยธรรมที่กําหนด
1.2 มารยาทตํอครอบครัว
2. อธิบายวิธีการปฎิบัติตนตาม
1.3 มารยาทตํอเพื่อน
แบบอยํางของนบีมุฮัมมัดศ็อล
1.4 มารยาทตํอผูส๎ อน
ลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
1.5 มารยาทตํอสิง่ ที่ถูกสร๎างโดยอัลลอฮ
3. เห็นคุณคําและปฎิบัติตน
1.6 มารยาทตํอผูอ๎ าวุโส
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมที่
1.7 มารยาทตํอคนตํางศาสนิก
กําหนด
2. แบบอยํางของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม
2.1 การชํวยเหลือผู๎ด๎อยโอกาส
2.2 การใฝุรู๎
2.3 การแตํงกาย
2.4 การรักษาความลับ
2.5 การคบเพื่อน
2.6 ความบริสุทธิ์ใจ
2.7 ความซื่อสัตย๑และนําเชื่อถือ
2.8 การรู๎จักบุญคุณตํอผู๎มีพระคุณ(ครู/บิดาและ
มารดา)
2.9 ความอดทน
2.10 ความใจกว๎าง

216

ระดับชั้น
อต. 6

ตัวชี้วัด
1. อธิบายความหมาย
ความสําคัญหลักคําสอน
คุณธรรม จริยธรรมตาม
แบบอยํางของนบีมุฮัมมัดศ็อล
ลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมพร๎อมห
ลักฐานอ๎างอิง
2. อธิบายวิธีการปฎิบัติตนตาม
แบบอยํางของนบีมุฮัมมัดศ็อล
ลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
3. ยกตัวอยํางและหลีกเลี่ยงสิ่ง
ที่เป็นอบายมุก
4. อธิบายพฤติกรรมที่ห๎าม
ปฎิบัติในอิสลาม
5. อธิบายแบบอยํางที่ดีของ
เศาะฮาบะ
6. เห็นคุณคําและปฏิบัติตาม
แบบอยํางของนบีมุฮัมหมัดศ็อล
ลัลลอฮุอะลัยฮิวาสัลลัม

สาระการเรียนรู๎
1. ความหมายความสําคัญหลักคําสอนคุณธรรม
จริยธรรมตามแบบอยํางของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัมพร๎อมหลักฐานอ๎างอิง
2. แบบอยํางของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัมพร๎อมหลักฐานอ๎างอิง
2.1 ความยุติธรรม
2.2 ความกล๎าหาญ
2.3 ความเมตตา
2.4 การรู๎จักประหยัด
2.5 ความตั้งใจมุํงมั่นในการทํางาน
2.6 ความสามัคคี/สมานฉันท๑
2.7 ความพอเพียง
2.8 การมีจิตสาธารณะ
2.9 การเยี่ยมญาติผู๎เสียชีวิต
2.10 การเยี่ยมสุสาน(กูโบร๑)
2.11 การรู๎จักกลําวขอบคุณ
2.12 การดูแลความสะอาดตํอตนเอง
2.13 การรักษาสิ่งแวดล๎อม
2.14 มารยาทตํอสถานที่สําคัญทางศาสนา
3. การหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอบายมุข เชํน การพนัน
สุรา สิ่งเสพติด
4. พฤติกรรมที่ห๎ามปฏิบัติในอิสลาม
4.1 การนินทา
4.2 การหยิ่งยโส
4.3 การดําทอ
4.4 การทะเลาะ
4.5 การดูถูก/ดูหมิ่นผู๎อื่น
5. แบบอยํางที่ดีของเศาะฮาบะฮ
5.1 อบูบักร อัศ-ศิดดิก
5.2 อุมัร บิน อัล-ศ็อฏฏ็อบ
5.3 อุษมาน บิน อัฟฟาน
5.4 อะลีย๑ บิน อะบีฏอลิบ
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ส่วนที่ 3
บทปันตุนแยกตามระดับชั้น
ระดับชั้นอิสลามศึกษา / ประถมศึกษาปีที่ 1
บทปันตุน

ความหมาย

สอดคล้องกับสาระ
การเรียนรู้ข้อที่
2.8 / 2.9 / 1.10

Anak itik di dalam kolam
Jangan tarik muka masam

ลูกเป็ดน๎อย ในสระน้ํา
อยําชักหน๎า บูดเปรี้ยว

Dari padi dapat beras
Jangan jadi budak malas

จากข๎าวเปลือก เป็นข๎าวสาร
อยําเป็นเลย เด็กขี้เกียจ

2.6/ 2.8 / 2.9

Sang kancil di tepi pagar
Sejak kecil mulai belajar

กระจงน๎อย ที่ข๎างรั้ว
ตั้งแตํเล็ก เริ่มเรียนแล๎ว

2.6 / 2.9

Burung pelatuk kepala biru
Tak ada tuk tak boleh meniru

นกหัวขวาน หัวน้ําเงิน
ไมํมียํา ไมํได๎ลอกเลียนแบบ

2.10

Endoi endoi tiak
Tiak makan padi
Adik jangan triak
Emak buat padi

เปล เปล นกกระจาบ
นกกระจาบกินข๎าวเปลือก
ลูกอยําร๎องให๎
แมํออกไปทํานา

2.10

Anak kumbang jati
Suka korek tiang
Senang rasa hati
Emak sudah pulang

ลูกด๎วง ตัวน๎อยๆ
ชอบทํารู ที่หัวเสา
สบายใจ จังหนอ
คุณยายรัก กลับมาแล๎ว

2.8 / 2.10

Ayun anak ayun
Ayun hujung serambi
Bangun adik bangun
Jangan tidur tinggi hari

ไกวเถอะ น๎อง ไกว
ไกวเปล อยูํที่ระเบียง
ตื่นเถอะ น๎องตื่น
เจ๎าอยํานอนตื่นสายเลย

2.3
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บทปันตุน

ความหมาย

สอดคล้องกับสาระ
การเรียนรู้ข้อที่
2.6

Lompat si katak lompat
Lompat di rumput muda
Belajar kuat-kuat
Buat ilmu hari tua

กระโดด เจ๎ากบกระโดด
กระโดด บนยอดหญ๎าอํอน
ร่ําเรียน ให๎จงหนัก
เตรียมความรู๎ ยามเติบใหญํ

Bantal dari haji
Mari dari Mekah
Tidur saudara mati
Serah kepada Allah

หมอนจากพิธีหัจญ๑
มาจากนครมักกะฮ
นอนหลับพี่น๎องกับความตาย
มอบตนตํออัลลอฮ

2.3

Cuaca putih datang ke Palas
Muda belia mencuci temu

2.6

Kerana dia anak kunci ilmu

อรุณรุํงออกไปปาลัส
ชายหนุํมทําความสะอาดขมิ้นขาว
การอํานเขียนอยําได๎เกียจคร๎าน
เพราะนั่นคือกุญแจไขความรู๎

Bunga raya warna merah
Bunga melur warna putih
Ibu beli baju merah
Adik pun pandai terima kasih

ดอกชบา สีแดง
ดอกมะลิ สีขาว
แมํซื้อเสื้อ สีแดง
ลูกรู๎จัก กลําวขอบคุณ

2.4

Tenang-tenang air di laut
Sampan kolek mudik ketanjung
Hati terknang mulut tersebut
Budi yang baik rasa nak sanjung

น้ําทะเลที่สงบนิ่ง
เรือกอและแลํนทวนสูํแหลม
หัวใจซาบซึ้ง ปากกลําวถึง
คุณความดี อยากจะเชิดชู

1

Membaca menulis jangan dimalas
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ระดับชั้นอิสลามศึกษา / ประถมศึกษาปีที่ 2
บทปันตุน

ความหมาย

สอดคล้องกับสาระ
การเรียนรู้ข้อที่
4.1 / 4.2

Nangka merah dekat pauh
Nangka sejati dekat delima
Luka berdarah cepat disembuh
Luka hati dikesat lama

ขนุนแดง เคียงมะมํวง
ขนุนแท๎ เคียงทับทิม
แผลออกเลือด งํายรักษา
แผลในใจ ฝ๓งอยูํนาน

Pergi memancing si ikan keli
Dapat seekor terlepas dalam perigi
Emas permata boleh dijual beli
Budi bahasa nilainya tinggi

ไปตกปลาดุก
ได๎หนึ่งตัว ไปปลํอยในบํอ
เพชรพลอย เงินทอง ซื้อขายได๎
มารยาทดี มีคําสูงยิ่ง

4.3

Bunga lalang liuk melantuk
Angin berlalu bertiup tenang
Budi bahasa perlu dibentuk
Jikalau mahu dihormati orang

ดอกหญ๎าคา ปลิวไสวเลํนลม
ลมพัดโบก สงบนิ่ง
มารยาทดี หมั่นฝึกฝน
หากอยากให๎คน เคารพนับถือ

4.1 / 4.2 / 4.3

Pandai lipat kain
Lipat kasur merah
Sepuluh orang lain
Tak sama sedaging sedarah

เกํงพับผ๎า
พับผ๎ากาโซแดง
สิบคนอื่นนั้น
ไมํเทําเลือดเนื้อเดียวกัน

4.1 / 4.2

Tiada bumi tak kena hujan
Tiada sungai tak ada ikan
Silap dan salah perlu dimaafkan
Supaya terjalin ikatan persaudaraan

ไมํมีผืนดิน ที่ไมํเปียกฝน
4.1 / 4.2 / 4.3
ไมํมีแมํน้ํา ที่ปราศจากปลา
ผิดและพลาด ให๎อภัยกัน
เพื่อสานตํอ สายสัมพันธ๑พี่น๎องกัน

Bunga sekuntum bunga melati
Putih berseri harum baunya
Assalamu alaikum selamat pagi
Semoga hari ini sihat bahagia

ดอกเป็นชํอ ดอกมะลิ
ขาวละมุน หอมละไม
อัสซาลามูอาลัยกุมอรุณสวัสดิ์ยามเช๎า

อวยพรวันนี้ สุขกายสบายใจ

4.3 / 4.4
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บทปันตุน
Pohon betik pohon buluh
Lama remaja membeli buahan
Walaupun cantik walaupun huduh
Sama sahaja di sisi tuhan

ความหมาย
ต๎นมะละกอ ต๎นไผํ
วัยรุํน ซื้อผลไม๎อยูํเสียนาน
แม๎วําสวย แม๎วําขี้เหรํ
เทําเทียมกัน ณ พระเจ๎า

สอดคล้องกับสาระ
การเรียนรู้ข้อที่
4.5

ระดับชั้นอิสลามศึกษา / ประถมศึกษาปีที่ 3
บทปันตุน

ความหมาย

สอดคล้องกับสาระ
การเรียนรู้ข้อที่
2.3

Elok rupanya kumbang jati
Dibawa itik pulang petang
Tidak terkata besar hati
Melihat ibu sudah pulang

เจ๎าด๎วงน๎อย สวยยิ่งนัก
พาเป็ดกลับ ในยามบําย
รู๎สึกดีใจ กันนักหนา
เห็นแมํรัก กลับมาแล๎ว

Pohon delima di bawah dapur
Membeli roti di pagi hari
Walaupun lama sudah di kubur
Budi pekerti tetap berseri

ต๎นทับทิม อยูํใต๎ห๎องครัว
ซื้อขนมป๓ง ในตอนเช๎า
แม๎ตายจาก เสียนานแล๎ว
คุณความดี ยังเจิดจรัส

2.1 / 2.12

Pak Haji kepiah merah
Masuk hutan memburu rusa
Orang mengaji taatkan Allah

2.6

Orang sembahyang lepaskan dosa

เปาะฮายี กะปิเยาะห๑แดง
เข๎าในปุา ไป ลํากวาง
หาความรู๎ ภักดีตํออัลลอฮ
ละหมาด เพื่อรอดพ๎นจากบาป

Tetak tebu buluh
Sandar pagar sasak
Bangun makan sahur
Nak puasa esok

ฟ๓นอ๎อยไผํ
พิงผนังไม๎ไผํ
ตื่นกินซาฮูร2
จะถือศิลอดวันพรุํงนี้

2.8

2

ซาฮูร คือมื้ออาหารทชีา่ วมุสลิมรับประทานในชวงใกลสวางเพอื่ถือศีลอดในชวงกลางวัน

221

บทปันตุน
Buah rambai di dalam peti
Masam manis itu rasanya
Pandai sungguh mengambil hati
Serta dengan budi bahasanya
ระดับชั้นอิบตีดาอีย์ / ประถมศึกษาปีที่ 4
บทปันตุน

ความหมาย
ลูกมะไฟ อยูํในหีบ
เปรี้ยวหวาน ยามลิ้มรส
เป็นคนเกํง เอาใจเขา
เพี้ยบพร๎อมด๎วย มารยาทดีงาม

ความหมาย

สอดคล้องกับสาระ
การเรียนรู้ข้อที่
2.11

สอดคล้องกับสาระ
การเรียนรู้ข้อที่
1.2 / 1.4

Susah derita anak desa
Balik ke desa membawa seluar
Sepatah kata sangat bisa
Lebih bisa daripada ular

ทุกข๑ลําเค็ญ ชาวบ๎านสวน
กลับบ๎านสวน พากางเกง
เพียงคําเดียว คําแสนพิษ
พิษยิ่งกวํา เหลําอสรพิษ

Membeli buahan di pokok kemia
Bunga melati dijual bersama
Kemewahan hidup hanya di dunia
Bila dah mati tinggal semua

ซื้อผลไม๎ ที่ต๎นสาคู
ดอกมะลิ มีขายด๎วย
ชีวิตฟุุมเฟือย ในโลกนี้
เมื่อตายจาก ทิ้งเสียหมด

1.7 / 1.8

Burung merpati hinggap di jalan
Bunga melati di pokok celagi
Sebelum mati buatlah amalan
Bila pergi tidak kembali

นกพิราบบินมาเกาะ ข๎างทาง
ดอกมะลิ ที่ต๎นมะขาม
กํอนตาย จงปฏิบัติธรรม
เมื่อจากไปแล๎ว ไมํหวนคืน

1.5

Pohon durian dahan menalu
Menanam lada di taman indah
Walaupun ujian datang bertalu
Iman di dada jangan diubah

ตันทุเรียน กิ่งปรสิต
ปลูกพริก ที่สวงงาม
ถึงแม๎บททดสอบ แสนมากมาย
ความศรัทธา อยําได๎เปลี่ยนแปลง

1.5

Pucuk paku di sana kolam
Membeli banyak orang dewasa
Tidak berlaku bencana alam
Kecuali kehendak yang Maha Kuasa

ยอดผักกูด อยูํฟากฝ๓่งบึง
คนขอซื้อ ชํางมากมาย
ภัยธรรมชาติ ยํอมไมํเกิด
เว๎นแตํเป็น พระประสงค๑ขององค๑
อภิบาล

1.6 /1.7
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บทปันตุน

ความหมาย

สอดคล้องกับสาระ
การเรียนรู้ข้อที่
2.1 / 2.2 / 2.3 /
2.4

Seorang gadis membawa buku
Turun menyabut di sana kubang
Perkataan sedih ibarat paku
Walaupun dicabut tinggalnya lubang

หญิงสาว พาหนังสือ
ลงไปถอนกล๎า ฝากฝ๓่งบึง
คํากลําวช้ําใจ เปรียบดังตะปู
แม๎ถอนออกแล๎ว ยังเหลือรู

Mahal pepaku daripada getah
Mahal durian daripada sawa
Sesal dahulu dapat faedah
Sesal kemudian tidak berguna

แพงผักกูด กวํายางพารา
แพงทุเรียน กวําละมุด
เสียใจกํอน มีประโยชน๑
เสียใจทีหลัง ไมํเกิดผลใด

1.8

Banyak pinang sudahlah layu
Pokok jambu di Kuala Jambu
Ingatlah pesanan pepatah Melayu
Mulut kamu harimau kamu

ต๎นหมากมากมายเริ่มเหี่ยวเฉา
ต๎นฝรั่ง ณ ทํายามู
จดจําไว๎ สํานวนมลายู
ปากเจ๎า คือเสือเจ๎า

1.4

Kalau ke bukit di hari raya
Pergi menjaga labu yang masak
Kalau adik mengaji berjaya
Menjadi syurga ibu dan bapa

ถ๎าขึ้นเขา ในวันรายอ
ไปเฝูาฟ๓กทอง ที่สุกงอมแล๎ว
ถ๎าลูก ร่ําเรียนสําเร็จ
เป็นสวรรค๑ของบิดามารดา

1.3

Bertemu teruna datang melayar
Cuaca putih kembali memukat
Ilmu laksana binatang yang liar
Membaca menulis tali pengikat

พบชายโสด ออกแลํนเรือ
อรุณรุํง กลับดักอวน
วิชาความรู๎ เปรียบดังสัตว๑เปรียว
การอํานเขียน เป็นเชือกผูกลําม

1.3

Jeruk kangkung maman berduri
Jeruk lada di dalam cupak
Keluar kampung tinggal negeri
Air mata membilang telapak

ดองผักบุ๎ง และผักเสี้ยน
ดองพริกไว๎ ในกระป๋องลิตร
ออกจากบ๎าน ทิง้ ลาเมือง
น้ําตาหยด ตามรอยเท๎า

1.9

Semut mengakut sarang ke lorong
Tanda hujan kan turun lebat
Kalau hidup bergotong royong
Kejayaan tentu cepat didapat

มดขนรัง ไปตามทาง
ลางบอกวํา ฝนจะตกหนัก
ถ๎าเราอยูํ ชํวยเหลือสามัคคี
จะสําเร็จได๎ ในไมํช๎า

1.1
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ระดับชั้นอิสลามศึกษา / ประถมศึกษาปีที่ 5
บทปันตุน

ความหมาย

สอดคล้องกับสาระ
การเรียนรู้ข้อที่
2.1 / 2.10

Ikan aya membeli belah
Budak belia membawa surat
Orang kaya berhati murah
Dapat berjaya dunia akhirat

ปลาอินทรีย๑ มีซื้อขาย
เด็กหนุม ถือจดหมาย
คนรวย มีใจกว๎าง
ยํอมสําเร็จ ในโลกนี้และโลกหน๎า

Cepatlah ke taman tanam melati
Orang di belukar menanam kunyit
Kuat iman di dalam hati
Jangan ditukar dengan duit

รีบไปสวน ไปปลูกมะลิ
คนที่สวน ปลูกขมิ้น
เข๎มแข็งศรัทธา ในหัวใจ
อยํายอมเปลี่ยนแลก กับเงินตรา

2.10

Banyak labu sangat masak
Menanam labu di ladang kelapa
Taatlah ke ibu taatlah ke bapa
Ajaran guru jangan dilupa

ลูกฟ๓กทอง สุกงอมแล๎ว
ปลูกไว๎ ที่สวนมะพร๎าว
กตัญ๒ูตํอพํอ กตัญ๒ูตํอแมํ
คําสั่งสอนของครู อยําได๎หลงลืม

1.1 / 1.4 / 2.8

Burung tiung terbang tinggi
Tinggi naik tiga batu
Kalau adik nak senang hati
Kena turut perkataan ibu

นกขุนทอง โบยบินสูง
บินสูงไกล สามกิโล
ถ๎าน๎องหวัง จะสบายใจ
จงเชื่อฟ๓ง คําสอนมารดา

1.1 / 1.6 / 2.8

Kuda putih sedang berlari
Pandai berlari juga melompat
Harta banyak mudah dicari
Teman sejati payah dudapat

ม๎าข๎าว กําลังวิ่งเลํน
วิ่งเกํง กระโดดคลํอง
ทรัพย๑สินเงินทอง หาไมํยาก
เพื่อนแท๎ตํางหาก ยากพบเจอ

1.3

Cepatlah balik bergunting rambut
Balik ke Kabang terlalu deras
Lihatlah air sangatnya lembut
Boleh berlubang batu yang keras

รีบกลับบ๎าน ตัดผมเสร็จ
กลับไปกาบัง รวดเร็วนัก
ดูน้ํา แสนจะนุํมนวล
แตํสามารถเกิดหลุม บนหินแข็ง

2.9
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บทปันตุน

ความหมาย

สอดคล้องกับสาระ
การเรียนรู้ข้อที่
2.8

Pulang di bukit membawa lilin
Balik bersurai di tanah medan
Alangkah sakit ibu bersalin
Hampir bercerai nyawa dibadan

กลับจากเขา พาเทียนไข
กลับแยกย๎าย ที่ลานกว๎าง
แสนเจ็บปวด ยามแมํคลอดบุตร
แทบจะแยกวิญญาณ จากเรือนรําง

Di Kedai Budi orang sembahyang
Pohon salak di ladang getah
Pandai berbudi orang sayang
Walaupun anak orang susah

ณ ตลาดบูดี เขาทําละหมาด
ต๎นสละ อยูในสวนยาง
ชอบทําดี ใครก็รัก
แม๎วําเจ๎า ลูกคนยากลําบาก

2.6 / 2.7 /2.8

Di Kedai Budi orang kasih
Pohon salak di ladang Pak Sin
Pandai berbudi orang kasih
Walaupun anak orang miskin

ที่ตลาดบุดี คนแผํรัก
ต๎นสละ ที่สวนเปาะซิน
เกํงคุณธรรม คนเขารัก
แม๎เป็นลูก คนยากจน

2.6 / 2.7 /2.8

ระดับชั้นอิสลามศึกษาปีที่ 6 / ประถมศึกษาปีที่ 6
บทปันตุน

ความหมาย

สอดคล้องกับสาระ
การเรียนรู้ข้อที่
4.4

Ikat benang di batang pisang
Ikat tali di batang tebu
Yang menang jadi arang
Yang kalah jadi abu

ผูกด๎าย ที่ต๎นกล๎วย
ผูกเชือก ที่ต๎นอ๎อย
ผู๎ชนะ เป็นถําน
ผู๎แพ๎ เป็นเถ๎า

Orang rajin kerja kuat
Lantai patah tolong tukar
Ringan tulang perut berat
Berat tulang perut lapar

คนขยันทํางานหนัก
พื้นกระดานหัก ชํวยกันเปลี่ยน
กระดูกเบา ท๎องจะหนัก
กระดูกหนัก ท๎องจะหิว

2.5

Menanam sirih cepat berhenti
Pagi hari menanam lada
Perkataan sedih lekat di hati
Seperti duri di dalam dada

ปลูกพลู เสร็จเร็วจัง
เช๎าตรูํ ไปปลูกพริก
คําพูดช้ําใจ ชนักอยูํในทรวง
เปรียบดั่งหนาม ยอกอกอยูํ

4.1 / 4.3
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บทปันตุน

ความหมาย

Masak masam masak manis
Masak satu makan satu
Katak pisang mata jernih
Katak puru belakang gerutu
Masak satu makan satu
Makan banyak tidak jamin
Katak puru belakang gerutu
Katak menyak perut cermin

ผลสุกรสเปรี้ยวหวาน
สุกหนึ่งผล กินหนึ่งผล
ปาดตามันใส
คางคกหลังขรุขระ
สุกหนึ่งผล กินหนึ่งผล
กินเยอะไปจะไมํปลอดภัย
คางคกใหญํหลังเป็นผื่น
เขียดท๎องมันวาว

Tanam belimbing dekat pauh
Tanam getah dekat delima
Tikam lembing cepat disembuh
Tikam lidah teringat lama

ปลูกมะเฟือง เคียงมะมํวง
ปลูกต๎นยาง เคียงทับทิม
ถูกหอกแทง แผลหายเร็ว
ถูกลิ้นแทง จดจํานาน

สอดคล้องกับสาระ
การเรียนรู้ข้อที่
2.7 / 2.13

4.3
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ภาคผนวก ง
บทป๓นตุนมลายูปาตานี
1. ปันตุนอบรมสั่งสอน (Pantun Nasihat)
1

Ikat benang di batang pisang,
Ikat tali di batang tebu;
Yang menang jadi arang,
Yang kalah jadi abu.

ผูกด๎าย ที่ต๎นกล๎วย
ผูกเชือก ที่ต๎นอ๎อย
ผู๎ชนะ เป็นถําน
ผู๎แพ๎ เป็นเถ๎า

Abdurrahman Dewani

2

Madu lebah di pokok cemara,
Patah dahannya ditimpa cendana;
Generasi baru mengubah cara,
Iqra dibaca menulis diutama.

ผึ้งทํารัง ที่ต๎นสน
กิ่งหัก ทับต๎นจันทน๑
ชนรุํนใหมํ เปลี่ยนวิถี
ขยันการอําน เน๎นการเขียน

Abdurrahman Dewani

3

Burung laut terbang sekawan,
Patuh setia kepada ketua;
Kita wajib memilih kawan,
Kerana kawan kita bahagia.

นกทะเล บินเป็นฝูง
เชื่อสัตย๑ซื่อ ตํอหัวหน๎า
คิดใตรํตรอง กํอนเลือกเพื่อน
เพราะเพื่อนดี พาสุขสันต๑

Abdurrahman Dewani

4

Patuh ketua sampai tujuan,
Tujuan tercapai jiwa bermakna;
Bila salah kita berkawan,
Hidup kita selamanya merana.

เชื่อฟ๓งหัวหน๎า บรรลุเปูาหมาย
เปูาหมายบรรลุ จิตใจมีคํา
หากวําเรา เลือกเพื่อนผิด
ชีวิตลําบาก ทุกข็ยากตลอดกาล

Abdurrahman Dewani

5

Tanam belimbing dekat pauh,
Tanam getah dekat delima;
Tikam lembing cepat disembuh,
Tikam lidah teringat lama.
Abdullah Wadeng

ปลูกมะไฟ เคียงมะมํวง
ปลูกต๎นยาง เคียงทับทิม
ถูกหอกทิ่ม แผลหายเร็ว
ถูกลิ้นทิ่ม จดจํานาน
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6

Susah derita anak desa,
Balik ke desa membawa seluar;
Sepatah kata sangat bisa,
Lebih bisa daripada ular.

ทุกข๑ลําเค็ญ เราชาวบ๎าน
กลับสูํบ๎าน พากางเกง
เพียงคําเดียว คําแสนพิษ
พิษยิ่งกวํา เหลําอสรพิษ

Abdullah Wadeng

7

Banyak pinang sudahlah layu,
Pokok jambu di Kuala Jambu;
Ingatlah pesanan pepatah Melayu,
Mulut kamu harimau kamu.

เหลําต๎นหมาก เริ่มเหี่ยวเฉา
ต๎นฝรั่ง ณ ทํายามู
จดจําไว๎ สํานวนมลายู
ปากเจ๎า คือเสือของเจ๎า

Abdullah Wadeng

8

Membeli buahan di pokok gemia,3
Bunga melati dijual bersama;
Kemewahan hidup hanya di dunia,
Bila dah mati tinggal semua.

ซื้อผลไม๎ ที่ต๎นสาคู
ดอกมะลิ มีขายพร๎อม
ชีวิตฟุุมเฟือย บนโลกมายา
เมื่อสิ้นชีวา ก็ทงิ้ จากไป

Abdullah Wadeng

9

Burung merpati hinggap di jalan,
Bunga melati di pokok celagi;
Sebelum mati buatlah amalan,
Bila pergi tidak kembali.

นกพิราบ บินเกาะข๎างทาง
ดอกมะลิ ที่ตน๎ มะขาม
กํอนตายจาก จงปฏิบัติธรรม
เมื่อจากไป ไมํหวนคืน

Abdullah Wadeng

10

Buah betik buah cendana,
Buah peria di sungai gali;
Rupa cantik tidak berguna,
Kalaulah dia perangai joli.

ลูกมะละกอ ลูกไม๎จันทน๑
ลูกมะระ ที่คลองขุด
รูปลักษณ๑งาม ไร๎ประโยชน๑
ถ๎าเขามี นิสัยเสเพล
Abdullah Wadeng

11

Sedikit sebanyak budak di tanjung,
Sedikit budak orang yang bijak;
Duit banyak orang sanjung,
Duit tak ada orang mempijak.
Abdullah Wadeng

3

ภาษามลายูมาเลเซีย rumbia

สักมากน๎อย เด็กชาวแหลม
มีเพียงน๎อย เด็กที่ฉลาด
มีเงินเยอะ คนยกยํอง
เงินไมํมี เขาเหยียดหยาม
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12

Orang wanita suka bertenang-tenang,
Bunga di dahan bunga cempaka;
Jangan kita suka berhutang,
Kerena Tuhan sangat murka.

สุภาพสตรี รักความสงบ
ดอกที่กิ่ง คือดอกจําปา
เราอยําติด นิสัยเป็นหนี้
เพราะพระเจ๎า ทรงกริ้วโกรธ

Abdullah Wadeng

13

Burung merpati banyak berterbang,
Ada yang putih duduk di telaga;
Orang yang mati banyak hutang,
Tidak kan boleh masuk syurga.

พิราบมากมาย บินเลํนลม
มีตัวขาว เกาะที่บํอ
คนตายจาก มากด๎วยหนี้
จะไมํมีสิทธิ์ เข๎าสวนสวรรค๑

Abdullah Wadeng

14

Bawalah berjalan sepucuk surat,
Datang berjumpa kawan belia;
Buatlah amalan untuk akhirat,
Jangan lupa habuan di dunia.

ออกเดินทาง พาจดหมาย
พามาเจอ เพื่อนหนุํมสาว
ทําความดี เพื่อโลกหน๎า
แตํอยําลืม ผลโลกนี้

Abdullah Wadeng

15

Pokok gemia di tepi gereja,
Budak berjalan mencari saing;
Hidup di dunia mesti bekerja,
Buat amalan mesti rajin.

ต๎นสาคูอยูข๎างโบสถ๑
เด็กเดินเตรํ เที่ยวหาเพื่อน
ชีวิตบนโลก ต๎องทํางาน
ปฏิบัติศาสนกิจ ขยันหมั่นเพียร

Abdullah Wadeng

16

Sedikit sebanyak ikan kembung,
Biji terung di dalam kain;
Duit banyak jangan sombong,
Mesti tolong orang miskin.

มีปลาทู อยูํน๎อยนิด
ลูกมะเขือ อยูํในผ๎า
มีเงินมาก อยําเยํอหยิ่ง
ต๎องชํวยเหลือ คนยากไร๎

Abdullah Wadeng

17

Ikan aya membeli belah,
Budak belia membawa surat;
Orang kaya berhati murah,
Dapat berjaya dunia akhirat.
Abdullah Wadeng

ปลาโอ เปิดซื้อขาย
เด็กหนุํมพก จดหมายมา
คนร่ํารวย จิตใจกว๎าง
ประสบความสําเร็จทั้งโลกนี้และโลกหน๎า
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18

Cepatlah ke taman tanam melati,
Orang di belukar menanam kunyit;
Kuat iman di dalam hati,
Jangan ditukar dengan duit.

รีบไปสวน ปลูกมะลิ
อยูํที่สวน ปลูกขมิ้น
ศรัทธามั่น ไว๎ในใจ
อยํายอมแลก ด๎วยเงินตรา

Abdullah Wadeng

19

Ikan gulai ada sedikit,
Sedikit sebanyak membuat makanan;
Jangan lalai kerena duit,
Duit banyak buatlah kebajikan.

แกงปลามีน๎อยนิด
มีมากน๎อย มาทําอาหาร
อยําหลงเพลิน เพราะเงินตรา
มีเงินมาก จงทําทาน

Abdullah Wadeng

20

Ada kunyit di bawah rambutan,
Pokok kemudu4 sudah berdahan;
Ada duit buatlah jambatan,
Untuk menuju kepada tuhan.

มีขมิ้น ใต๎ตน๎ เงาะ
ต๎นยอ แตกกิ่งแล๎ว
มีเงิน ให๎ทําสะพาน
เพื่อทอดเชื่อม สูํพระเจ๎า

Abdullah Wadeng

21

Cuaca putih datang ke Palas,
Muda belia mencuci temu;
Membaca menulis jangan dimalas,
Kerana dia anak kunci ilmu.

อรุณรุํง ออกปาลัส
ชายหนุํม ล๎างขมิ้นขาว
การอํานเขียน อยําได๎เกียจคร๎าน
เพราะนั่นคือ กุญแจความรู๎

Abdullah Wadeng

22

Buah menada di penjuru pagar,
Bawa ke kota di kota makruf;
Kalau tak ada guru mengajar,
Banyaklah kita yang buta huruf.

ลูกมือนาดา5 ที่มุมรั้ว
พาเข๎าเมือง ที่เมืองเลื่องชื่อ
ถ๎าไมํมีครูคอยสั่งสอน
พวกเราทั้งหลาย ไมํรู๎อํานเขียน

Abdullah Wadeng

23

Tanamlah timun di taman lada,
Jangan ditanam di ladang rutab;
Simpanlah ilmu di dalam dada,
Janganlah simpan di dalam kitab.
Abdullah Wadeng

4
5

ภาษามลายูมาเลเซีย mengkudu
ผลไม๎ชนิดหนึ่งคล๎ายน๎อยหนํา ผลสุกสีแดง ต๎นมีหนาม

ปลูกแตงกวา ในไรํพริก
อยําปลูกที่ ไรํอินทผาลัม
เก็บความรู๎ ไว๎ในอก
อยําเก็บไว๎ ในตํารา
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24

Lembu putih belaga di kota,
Pergi jauh orang diwasa;
Ilmu boleh menjaga kita,
Dari jatuh ke dalam dosa.

วัวขาว ชนในเมือง
ผู๎ใหญํพา เดินทางไกล
ความรู๎ สามารถดูแลเราได๎
ให๎รอดพ๎น จากความบาป

Abdullah Wadeng

25

Banyak labu sangat masak,
Menanam labu di ladang kelapa;
Taatlah ke ibu taatlah ke bapa,
Ajaran guru jangan dilupa.

ลูกฟ๓กทอง สุกงอมแล๎ว
ปลูกไว๎ ที่สวนมะพร๎าว
กตัญ๒ูตํอพํอ กตัญ๒ูตํอแมํ
คําสอนครู อยําได๎หลงลืม

Abdullah Wadeng

26

Kain kasar dibuat sembahyang,
Gelas besar cepat dipecah;
Rajin belajar cikgu saying,
Malas belajar cikgu marah.

ผ๎าหยาบ ใช๎ทําละหมาด
แก๎วใหญํ แตกเร็วนัก
ขยันเรียน ครูเขารัก
ขี้เกียจเรียน ครูเขาโกรธ

Abdullah Wadeng

27

Memburu rusa datang ke kolam,
Rusa bukit tak sempat bertemu;
Guru berdoa siang dan malam,
Agar adik mendapat ilmu.

ลํากวาง มาถึงหนองน้ํา
กวางภูเขา ยากพบเจอ
ครูขอพร อยูํทั้งคืน
หวังให๎เด็ก ได๎รับความรู๎

Abdullah Wadeng

28

Marilah cepat ke bukit besar,
Orang wanita pergi ke desa;
Mari cepat adik belajar,
Jangan kita merugikan masa.

เร็วเถอะเร็ว ไปทีเ่ ขาใหญํ
เหลําผู๎หญิง ไปที่หมูํบ๎าน
เร็วเถอะเร็ว น๎องมาเรียน
อยํารีรอ ให๎เสียเวลา

Abdullah Wadeng

29

Kalau ke bukit membawa lembu,
Buah keduduk6 cepatnya tua;
Kalaulah adik banyak ilmu,
Dapatlah duduk di tempat raja.
Abdullah Wadeng

6

ภาษามลายูมาเลเซียสะกด senduduk

ถ๎าขึ้นเขา พาวัวไป
ลูกโคลงเคลง แกํเร็วนัก
ถ๎าน๎องมี มากความรู๎
ยํอมได๎นั่ง ณ ที่ราชา
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30

Kalau ke bukit bertemu pemuda,
Bunga keduduk sangatnya indah;
Kalaulah adik ilmu tak ada,
Kenalah duduk di tempat yang rendah.

หากขึ้นเขา พบเจอหนุํม
ดอกโคลงเคลง สวยงามนัก
ถ๎าน๎องๆ ไมํมีความรู๎
ต๎องตกอยูํ ในที่ต่ําต๎อย

Abdullah Wadeng

31

Orang bukit datang kedesa,
Di sana desa ada kayu cengal;
Janganlah adik membuang masa,
Kerana masa terlalu mahal.

คนบนเขา มาที่หมูํบ๎าน
ข๎างหมูํบ๎าน มีไม๎ตะเคียน
ลูกอยําปลํอย ให๎เสียเวลา
เพราะเวลา คําแสนแพง

Abdullah Wadeng

32

Nenas masak di tempat asli,
Angsa dan belibis duduk sekali;
Emas dan perak dapat kembali,
Masa yang habis tidak kembali.

สับปะรดสุก อยูํที่ต๎น
หํานและเป็ดน้ํา อยูํด๎วยกัน
เงินทอง หาใหมํได๎
เวลาที่เสียไป มิอาจหวนคืน

Abdullah Wadeng

33

Kalau ke bukit selepas fajar,
Bunga melati sangat mahal;
Kalau adik malas belajar,
Tua nanti sangatlah sesal.

หากไปภูเขา ณ ยามรุํง
ดอกมะลิ ราคาแสนแพง
ถ๎าน๎องๆ ขี้เกียจเรียนรู๎
เมื่อแกํเฒํา จะเศร๎าเสียใจ

Abdullah Wadeng

34

Kalau ke bukit di hari raya,
Pergi menjaga labu yang masak;
Kalau adik mengaji berjaya,
Menjadi syurga ibu dan bapa.

ถ๎าขึ้นเขา ในวันรายอ
ไปเฝูาฟ๓กทอง ที่สุกงอมแล๎ว
ถ๎าลูก ร่ําเรียนสําเร็จ
เป็นสวรรค๑ ของบิดามารดา

Abdullah Wadeng

35

Temu dan halia di tepi pagar,
Bunga indah di tepi gereja;
Ilmu dunia mesti belajar,
Sepaya mudah cari kerja.
Abdullah Wadeng

ขมิ้นขาวและขิง อยูํข๎างรั้ว
ดอกไม๎สวย อยูข๎างโบสถ๑
ความรู๎ทางโลก ต๎องเรียนรู๎
เพื่อสะดวก ในการหางาน
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36

Temu dan halia banyak di cari,
Jambu dan delima sudah masak;
Ilmu dunia hendaklah tinggi,
Ilmu agama hendaklah banyak.

ขมิ้นขาวและขิง มากถามหา
ฝรั่งและทับทิม สุกงอมแล๎ว
ความรู๎ทางโลก ควรแสวงให๎สูง
ความรู๎ทางศาสนา ควรแสวงให๎มาก

Abdullah Wadeng

37

Kuala Tiba menanam timun,
Belia cepat kuat kaya;
Kalau ada kedua ilmu,
Dunia akhirat dapat berjaya.

ปากน้ําเทพาปลูกแตงโม
หนุํมขยันร่ํารวยเร็ว
ถ๎ามีความรู๎ทั้งสองอยําง
โลกนี้และโลกหน๎ายํอมสําเร็จ

Abdullah Wadeng

38

Pergi berehat letih belajar,
Setelah sudah mencari ikan;
Isteri salehah boleh bersabar,
Susah payah mencari makan.

ไปผํอนคลาย เหนื่อจากการเรียน
เสร็จแล๎ว ไปหาปลา
ภรรยาที่ดี อดทนได๎
ทํางานหนัก หาเลี้ยงชีพ

Abdullah Wadeng

39

Orang wanita membawa manis,
Mambawa pulut terus ke desa;
Jangan kita banyak menangis,
Kerana takut putus asa.

หญิงสาว พาของหวาน
พาข๎าวเหนียว มุํงสูํหมูํบ๎าน
เราอยําร๎องให๎ บํอยครั้งนัก
เพราะกลัวเกิด ความสิ้นหวัง

Abdullah Wadeng

40

Orang wanita membawa kucing,
Membawa kucing hendak kemana;
Jangan kita banyak runsing,
Kerana runsing tidak berguna.

หญิงสาว อุ๎มแมว
อุ๎มแมว ไปที่ไหน
เราอยําเศร๎าให๎มากนัก
เพราะความเศร๎า ไร๎ประโยชน๑

Abdullah Wadeng

41

Kerbau menguap di tengah padang,
Puyuh di tepi habis lari;
Kita berada di tempat orang,
Budi bahasa baik cari.

ควายหาว อยูํกลางทุํง
นกกระทาข๎างๆ วิ่งหนีหมด
เราอยูํ ที่บ๎านคนอื่น
คุณธรรมจริยธรรม พึงหาใว๎

233

42

Tanam kapas di ladang Sipong,
Pergi ke sana hendak memburu;
Barang yang lepas jangan dihitung,
Marilah membina hidup yang baru.

ปลูกฝูาย ที่ทุํงซิปง
ไปที่นั่น เพื่อลําสัตว๑
สิ่งที่ผํานไป อยําได๎คํานึง
มารํวมสร๎าง ชีวิตใหมํกัน

Abdullah Wadeng

43

Orang wanita terus ke desa,
Membawa buahan sangat merah;
Jangan kita berputus asa,
Kerena Tuhan sangat marah.

หญิงสาวเดินทาง สูํหมูํบ๎าน
นําผลไม๎ สีแดงสด
เราอยําเป็น คนสิ้นหวัง
เพราะพระเจ๎า ทรงกริ้วโกรธ

Abdullah Wadeng

44

Bawa kereta pergi berbewah,
Setiap petang pergi ke desa;
Kalau kita jadi pendakwah,
Banyak pantang menjadi biasa.

ขับรถ ไปจัดเลี้ยง
ทุกๆ เย็น ไปที่หมูํบ๎าน
ถ๎าเราเป็น นักเผยแพรํ
การงดเว๎น เป็นเรื่องธรรมดา

Abdullah Wadeng

45

Tanam kapas tanam pinang,
Buah pinang di bawah rumput;
Barang yang lepas jangan dikenang,
Kalau dikenang bertambah serabut.

ปลูกฝูาย ปลูกต๎นหมาก
ลูกหมาก ใต๎กอหญ๎า
ที่ผํานไป อยําได๎ระลึกถึง
หากระลึกถึง ยิ่งวิตกกังวล

Abdullah Wadeng

46

Banyak berfikir banyak usaha,
Membeli getah membeli pinang;
Banyak berzikir banyak berdoa,
Hati yang susah menjadi tenang.

ไตรํตรอง และพยายามให๎มาก
ซื้อยาง ซื้อหมาก
ซีกีร7ให๎มากดุอา8ให๎มาก
หัวใจว๎าวุํน สงบลงทันใด

Abdullah Wadeng

47

7
8

Membeli getah membeli pinang,
Lalu cepat ke dalam taman;
Sehari susah sehari senang,
Itulah sifat orang beriman.

กลําวสรรเสริญพระเจ๎า
กลําวขอพรจากพระเจ๎า

ซื้อยาง ซื้อหมาก
เรํงรีบ เข๎าในสวน
หนึ่งวันทุกข๑ หนึ่งวันสุข
ถือเป็นวิถี ของผู๎ศรัทธา
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Abdullah Wadeng

48

Banyak pinang di ladang sawa,
Pokok mawar dibawa melancung;
Ingatlah pesanan orang tua-tua,
Mulut mu penawar juga racun.

มีหมากเยอะ ในสวนละมุด
ถือกุหลาบ เดินทํองเที่ยว
จําคําสอน ของผู๎ใหญํไว๎
ปากของคุณเป็นทั้งพิษและยา

Abdullah Wadeng

49

Pokok getah di hulu telaga,
Bunga raya di hulu pasar;
Mulut dan lidah perlu dijaga,
Kerana bahaya terlalu besar.

ต๎นยาง อยูํทางเหนือบํอ
ดอกชบา อยูํทางเหนือตลาด
ปากและลิ้น ต๎องรักษา
เพราะอันตรายร๎ายแรงยิ่ง

Abdullah Wadeng

50

Hutan keduduk boleh dibakar,
Ada keduduk empat biji;
Pakaian buruk boleh ditukar,
Kata-kata buruk tetap dibenci.

ปุาโคลงเคลง สามารถเผาได๎
มีโคลงเคลง อยูํสี่เม็ด
เสื้อผ๎าเกํา สามารถเปลี่ยนได๎
คําพูดไมํดี เกลียดคาใจ

Abdullah Wadeng

51

Pokok getah di dekat baruh,
Membuat parit di tepi seberang;
Mulut dan lidah sangat pengaruh,
Dapat menarik hatinya orang.

ต๎นยาง ใกล๎ทุํงนา
ทํารํองน้ํา ฝ๓่งตรงข๎าม
ปากและลิ้น มีอิทธิพลมาก
สามารถโน๎มน๎าว หัวใจคน

Abdullah Wadeng

52

Pokok getah dekat desa,
Boleh kacang di dalam halia;
Mulut dan lidah sangat bisa,
Boleh mengguncang alam dunia,

ต๎นยาง ใกล๎หมูํบ๎าน
ได๎ถั่ว ในกองขิง
ปากและลิ้น อันตรายยิ่ง
สามารถเขยํา โลกทั้งใบ

Abdullah Wadeng

53

Pokok getah di tepi kerawat,
Bunga raya berseri-seri;
Mulut dan lidah perlu di ingat,
Kerana bahaya diri sendiri.
Abdullah Wadeng

ต๎นยาง ทีข่ ๎างลวดหนาม
ดอกชบา บานสะพรั่ง
ปากและลิ้นต๎องระวัง
เพราะอันตรายตกใสํตัว
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54

Pokok getah dekat paya,
Sampai ke paya membawa limau;
Mulut dan lidah sangat bahaya,
Lebih bahaya daripada harimau.

ต๎นยางอยูํไกล๎หนอง
ถึงหนองน้ํา พาผลส๎ม
ปากและลิ้น แสนอันตราย
อันตราย ยิ่งกวําเสือ

Abdullah Wadeng

55

Di hilir di hulu di kampung kota,
Sudah ke kota cepat sekali;
Berfikir dahulu sebelum berkata,
Sudah berkata tak dapat dikembali.

ที่เหนือใต๎ ณ ในเมือง
ไปถึงเมือง รวดเร็วนัก
จงคิดกํอน จะพูดกลําว
พูดไปแล๎ว มิอาจหวนคืน

Abdullah Wadeng

56

Indah wanita sangat putih,
Cepat segera ke kedai Hayati;
Sepatah kata yang sangat sedih,
Dapat jelera sampai mati.

หญิงสวย ขาวยิ่ง
รีบเรํงไปที่ ร๎านฮายาตี
หนึ่งคําพูด ที่แสนเจ็บปวด
สามารถซึมซับ จําจนตาย

Abdullah Wadeng

57

Orang letih makan pengat,
Tepung pelita ada di dapur;
Perkataan sedih orang duk ingat,
Walaupun kita sudah di kubur.

คนเหนื่อยล๎า กินแกงบวด
ขนมกรวย อยูํในครัว
คําพูดเจ็บปวด เขาจดจํา
แม๎วําดิน กลบรํางแล๎ว

Abdullah Wadeng

58

Seorang gadis sudah ke kota,
Balik segera pulang ke Jetih;
Perkataan sedih sepatah kata,
Boleh jelera ke tulang putih.

หญิงสาว เข๎าในเมือง
รีบกลับดํวน ไปบ๎านยือเตะ
คําพูดเจ็บปวด เพียงคําเดียว
สามารถฝ๓งลึก ถึงกระดูกขาว

Abdullah Wadeng

59

Di hari cuti membawa kereta,
Mengangkut barang ke kampung Bakti;
Berhati-hati hendak berkata,
Takut orang lukanya hati.
Abdullah Wadeng

ในวันหยุด ไปขับรถ
ขับสํงของ ยังบ๎านบะตี
จงระมัดระวัง จะพูดกลําว
เกรงเขา จะชอกช้ําใจ
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60

Datuk Hasan membawa susu,
Keluarga Ubaidah duduk berkhidmat;
Patutlah pesan ke anak cucu,
Jagakan lidah hidup selamat.

โตะฮาซัน นํานมมา
ครอบครัวซูไบดะห๑ ทําจิตอาสา
ควนสอนสั่ง ไปยังลูกหลาน
รัษาลิ้นไว๎ ชีวิตปลอดภัย

Abdullah Wadeng

61

Bawa surat datang ke kota,
Bunga halia bunga lengkuas;
Dunia ibarat seorang jelita,
Tiada manusia merasa puas.

นําจดหมาย มาที่เมือง
มีดอกขิง และดอกขํา
โลกเปรียบดัง สิ่งสวยงาม
ไมํมใี คร รู๎สึกเบื่อ

Abdullah Wadeng

62

Pergi memukat di Pulau Jelapi,
Pecah perahu di tandas batu;
Dunia ibarat orang bermimpi,
Sudah terjaga tak ada sesuatu.

ออกไปประมง ที่เกาะจือลาปี
เรือแตก ชนหินโสโครก
โลกเปรียบเสมือน คนกําลังฝ๓น
ตืน่ ขึ้นมา ไมํมีอะไรเลย

Abdullah Wadeng

63

Membeli buahan di pokok gemia,
Bunga melati dijual bersama;
Inilah kemewahan hidup di dunia,
Bila dah mati tinggal semua.

ซื้อผลไม๎ ที่ต๎นสาคู
ดอกมะลิ มีจําหนํายด๎วย
นี่คือความหรูหรา ชีวิตในโลกนี้
เมื่อจากไป ทิ้งทุกอยําง

Abdullah Wadeng

64

Burung tiung terbang tinggi,
Tinggi naik tiga batu;
Kalau adik nak senang hati,
Kena turut perkataan ibu.

นกขุนทอง โบยบินสูง
บินสูงไกล สามกิโล
ถ๎าลูก อยากสบายใจ
จงเชื่อฟ๓ง คําสั่งสอนมารดา
Nilo Derasek

65

Pandai lipat kain,
Lipat kasur merah;
Sepuluh orang lain,
Tak sama sedaging sedarah.
Abdulwahab Waesama-ae

เกํงพับผ๎า
พับผ๎ากาโซแดง
สิบคนอื่นนั้น
ไมํเทําเลือดเนื้อเดียวกัน
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66

Kerat buluh buat kandaran,
Kandaran patah di tengah jalan;
Jangan pengaruh perkataan orang,
Sedikit terlatah siksa badan.

ตัดต๎นไผํ ทําไม๎หาบ
ไม๎หามหัก ที่กลางทาง
อยําหลงเชื่อ คําพูดคนอื่น
พลาดพลั้งนิด พาเจ็บตัว

Maehalo Binsamae

67

Tanam timun di tanah Nongcik,
Pergi jual di batas kereta;
Menuntut ilmu di masa kecil,
Di masa tua kelabu mata.

ปลูกแตงโม ที่หนองจิก
เก็บไปขาย ที่ข๎างถนน
ศึกษาหาความรู๎ ตั้งแตํเด็ก
ยามแกํชรา ตาพรํามัว
Safiah Baka

68

Orang rajin kerja kuat,
Lantai patah tolong tukar;
Ringan tulang perut berat,
Berat tulang perut lapar.

คนขยัน ทํางานหนัก
พื้นกระดานหัก ชํวยกันเปลี่ยน
กระดูกเบา (ขยัน) ท๎องจะหนัก
กระดูกหนัก (เกียจคร๎าน) ท๎องจะหิว
Patimah Kahong

69

Cantik sungguh bunga melati,
Rimbun setaman bunga cempaka;
Pantun menusuk di dalam hati,
Menjadi pengubat jiwa yang luka.

สวยจังหนอ ดอกมะลิ
พุํมเต็มสวน ดอกจําปี
ป๓นตุนแฝงลึก ในจิตใจ
เป็นผู๎เยียวยา จิตใจที่ร๎าวราน

Abu WardeeTongkat Sakti

70

Tinggi di dahan sarang kelulut,
Di pokok jering buahnya lebat;
Jikalau berkata sesedap mulut,
Pedih terluka hati sahabat.

ชันโรงทํารัง ที่กิ่งไม๎สูง
ที่ต๎นเนียง ออกผลดก
ถ๎าพูดกลําว ตามสนุกปาก
ยํอมบาดเฉือน ในใจคน

Abu Wardee Tongkat Sakti

71

Pokok durian berbuah di dusun,
Berkawan terbang burung merpati;
Bahasanya menarik dipilih disusun,
Nikmatnya terlekat di dalam hati.
Abu Wardee Tongkat Sakti

ตันทุเรียน ออกผลอยูํที่สวน
เหลํานกพิราบ บินกันเป็นฝูง
ภาษาที่ขัดเกลา มาร๎อยเรียง
ยํอมตราตรึง ในหัวใจคน
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72

Buah kayu di hujung desa,
Ingin rasa teringin amat;
Anak cucu diajar bahasa,
Barulah hidup hormat menghormat.

ผลไม๎มี ทีท่ ๎ายหมูํบ๎าน
อยากได๎ลิ้มรส เสียเหลือเกิน
มีลูกหลาน ให๎สอนมารยาท
จะรู๎จักให๎เกียรติ ซึ่งกันและกัน

Abdullah Wadeng

73

Bunga kertas cantik merimbun,
Jatuh menjulai ke tengah laman;
Perak emas banyak menimbun,
Bahasa dinilai tetapnya idaman.

ดอกเฟื้องฟูา สวยเป็นพุํม
รํวงหลํน ตรงกลางลาน
เงินทอง สะสมเยอะ
แตํมารยาทดี จําต๎องมี

Abdullah Wadeng

74

Buah salak masak tergantung,
Kulitnya keras isinya kelat;
Hidup pasti bergotong royong,
Itulah tanda hidup bermuafakat.

ผลสละสุก ห๎อยติดต๎น
เปลือกแข็ง เนื้อรสฝาด
ชีวิตต๎องรํวมแรงรํวมใจกัน
บํงบอกถึง ความสมานสามัคคี

Patimah Kahong

75

Tanjung karang tempat berhenti,
Tanjung pasir pasarnya laris;
Pantun dikarang berbagai erti,
Tersalah tafsir hati terguris.

แหลมปะการัง สถานทีห่ ยุดพัก
แหลมทราย ตลาดขายดี
ป๓นตุนประพันธ๑แตํง หลากความหมาย
ตีความผิดพลาด จะบาดหัวใจ

Abdullah Wadeng

76

Kuda putih sedang berlari,
Pandai berlari juga melompat;
Harta banyak mudah dicari,
Teman sejati payah didapat.

ม๎าขาว กําลังวิ่งเลํน
วิ่งเกํง กระโดดคลํอง
ทรัพย๑สินเงินทอง หาได๎งําย
เพื่อนแท๎นั้น ยากพบเจอ

Napisah Waeteh

77

Semut mengangkut sarang ke lorong,
Tanda hujan kan turun lebat;
Kalau hidup bergotong royong,
Kejayaan tentu cepat didapat.
Patimah Kahong

มดย๎ายรัง ไปตามทาง
ลางบอกวํา ฝนจะตกหนัก
ถ๎าเราอยูํ ชํวยเหลือสามัคคี
ความสําเร็จ ยํอมได๎ในไมํช๎า
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78

Anak sepat di sawah padi,
Anak seruan melompat lompat;
Kalau cepat usaha mengaji,
Dunia, akhirat kita dapat.

ลูกปลาสลิด ในนาข๎าว
ลูกปลาชํอน กระโดดเลํนน้ํา
ถ๎าพยายาม เรํงการเรียน
ยํอมสําเร็จ ทั้งโลกนี้และโลกหน๎า

Jawawir Musa

79

Halia ini tanam-tanaman,
Di tepi kerawat banyak tumbuhnya;
Dunia ini pinjam-pinjaman ,
Akhirat juga akan sungguhnya.

ขิงเป็นพืช ใช๎เพาะปลูก
ทีข่ ๎างรั้วหนาม งอกมากมาย
โลกนี้เป็นแคํ สิ่งหยิบยืม
โลกหน๎าตํางหาก ของจีรัง

Patimah Kahong

80

Orang ramai bersukaria,
Hari raya di dalam Negara;
Kita hidup di dalam dunia,
Mesti tahan usik angkara.

คนมากมาย สุขหรรษา
วันรายา ในประเทศ
เราอาศัย อยูํบนโลกนี้
ต๎องทนตํอ สิ่งลํอลวง
Patimah Kahong

81

Tepi sungai menanam jagung,
Pergi jual di kedai pagi;
Berani buat berani tanggung,
Inilah bernama lelaki sejati.

ปลูกข๎าวโพด บนฝ๓่งแมํน้ํา
เอาไปขาย ที่ตลาดเช๎า
กล๎าทํา กล๎ารับผิดชอบ
นี้แหละคือ ผู๎ชายตัวจริง

Waehama Sadijamu

82

Pokok halia di tanah luas,
Pohon keduduk di hulu kebun;
Hidup di dunia tak pernah puas,
Walaupun hidup seribu tahun.

ต๎นขิง ในไรํกว๎าง
ต๎นโคลงเคลง อยูํเหนือสวน
ชีวิตในโลก ไมํเคยเบื่อ
แม๎จะอยูํ เป็นพันปี

Pohon keduduk di hulu kebun,
Pokok jeneris dekat kemia;
Walaupun hidup seribu tahun,
Kalau boleh nak tongkat dunia.

ต๎นโคลงเคลง อยูํทางเหนือสวน
ต๎นแซะ อยูํใกล๎สาคู
แม๎จะอยูํ เป็นพันปี
ถ๎าเป็นไปได๎ อยากอยูํค้ําโลก

Abdullah Wadeng
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83

Datang ke kolam memancing ikan,
Orang wanita selesai berduka;
Siang dan malam sebagai kenderaan,
Janganlah kita lalai dan leka.

ถึงสระน้ํา แวะตกปลา
หญิงสาว หายโศกเศร๎า
ทั้งคืนวัน เดินพาดผําน
จงอยําเพลิน อยําหลงลืม

Orang wanita selesai berduka,
Angsa dan belibis duduk sekali;
Janganlah kita lalai dan leka,
Masa yang habis tidak kembali.

หญิงสาว หายโศกเศร๎า
หํานและเป็ดน้ํา อยู๎ด๎วยกัน
จงอยําเพลิน อยําหลงลืม
เวลาที่ผํานไป ไมํหวนคืน

Angsa dan belibis duduk sekali,
Di pohon petai di pohon kinis;
Masa yang habis tidak kembali,
Walaupun sesal walaupun menangis.

หํานและเป็ดน้ํา อยูํด๎วยกัน
ที่ต๎นสะตอ ที่ต๎นมะมุด
เวลาที่ผํานไป ไมํหวนคืน
แม๎จะโศกเศร๎า จะร่ําไห๎

Abdullah Wadeng

84

Ada pulut di hadapan market,
Di sana pulut orang berkhidmat;
Kerana mulut badan sakit,
Kerana mulut badan selamat.

มีงานแตํง อยูํหน๎าตลาด
ในงานแตํง รํวมจิตอาสา
เพราะปาก รํางกายเจ็บปวด
เพราะปาก รํางกายปลอดภัย

Di sana pulut orang berkhidmat,
Ada pulut teman sejati;
Kerana mulut badan selamat,
Kerana mulut badan mati.

ในงานแตํง รํวมจิตอาสา
มีงานแตํง ของเพื่อนแท๎
เพราะปาก รํางกายปลอดภัย
เพราะปาก พาตัวตาย

Abdullah Yunus

85

Pokok gemia dekat pangkalan,
Pokok halia di atas pusu;
Hidupn di dunia banyak khayalan,
Banyak manusia tak puas nafsu.

ต๎นสาคู อยูํใกล๎ทําเรือ
ต๎นขิง อยูํบนจอมปลวก
ชีวิตในโลก มากจินตนาการ
มนุษย๑สํวนมาก ไมํอิ่มกิเลส

Pokok halia di atas pusu,
Di tempat wanita selalu berduyun;
Banyak manusia tak puas nafsu,
Dapat sejuta mahu sebillion.

ต๎นขิงอยูํ บนจอมปลวก
ที่ผู๎หญิง มักแหํไป
มนุษย๑สํวนมาก ไมํอิ่มกิเลส
ได๎ล๎าน อยากได๎อีกพันล๎าน
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Di tempat wanita selalu berduyun,
Sampai ke pulut tuan Aminah;
Dapat sejuta mahu sebillion,
Sampai masanya membaham tanah.

ที่ผู๎หญิง มักแหํไป
ถึงที่งานแตํง ตํวนอามีเนาะ
ได๎ล๎าน อยากได๎อีกพันล๎าน
ถึงเวลา แผํนดินกลืนกิน

Abdullah Wadeng

86

Masa mu halus,
Nak boleh ke besar;
Orang tua asuh,
Pelihara sampai pandai.
Bila mu tua,
Pandai bercakapan;
Ibu mu durhaka,
Sampai sepak tendang.
Ibu suka hati,
Anak segar rasa mujur;
Berdiam kayu api,
Sampai jenera atas dapur.
Cuba kita kira,
Masa ibu sedang mengandung;
Sakit habis terasa,
Berdenyut papan punggung.
Bila mu besar,
Tak sangka nak jadi;
Ibu tak boleh ajar,
Mu jawab tapak kaki.
Masa muhalus,
Nak boleh ke besar;
Orang tua asuh,
Pelihara sampai pandai.
Bila mu tua,
Pandai bercakapan;
Ibu mu durhaka,
Lebih pada binatang.
Begini sahaja,
Anak dibalasan;
Dengan ibu durhaka,

เมื่อตอนเจ๎ายังเล็ก
กวําจะได๎เติบใหญํ
พํอแมํคอยฟูมฟ๓ก
เลี้ยงดูจนเจ๎าเกํง
เมื่อเจ๎าเติบใหญํแล๎ว
พูดจาได๎เกํงคลํอง
ตํอแมํเจ๎าเนรคุณ
ถึงกับเอาเท๎าถีบ
แมํนั้นแสนดีใจ
ยามลูกสบายก็สุขใจ
อยูํไฟกองไม๎ฟืน
จนหลับใหลบนเตาผิง
ลองเราคิดให๎ดี
ขณะแมํนั้นตั้งครรภ๑
เจ็บปวดแสนเหลือทน
ปวดหนึบๆ ที่แผํนก๎น
เมื่อเจ๎าเติบใหญํแล๎ว
ไมํนึกเลยจะเป็นเชํนนี้
แมํสอนก็ไมํได๎
เจ๎าตอบด๎วยฝุาเท๎า
เมื่อตอนเจ๎ายังเล็ก
กวําจะได๎เติบใหญํ
พํอแมํคอยฟูมฟ๓ก
เลี้ยงดูจนเจ๎าเกํง
เมื่อเจ๎าเติบใหญํแล๎ว
พูดจาได๎เกํงคลํอง
ตํอแมํเจ๎าเนรคุณ
ยิ่งกวําสัตว๑เดรัจฉาน
เชํนนี้เองหรือ
ที่ลูกตอบแทน
กับแมํเจ๎าเนรคุณ
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Lebih pada binatang.
Cuba perhati,
Barang sudah nyata;
Pulau Jelapi9,
Dikata anak durhaka.
Bila mu besar,
Duduk rumah tinggi;
Hingga tak kabar,
Terlupa ibu sendiri.

ยิ่งกวําสัตว๑เดรัจฉาน
เจ๎าลองทวนคิดดู
สิ่งที่เกิดชัดแจ๎ง
เกาะ ยือลาปี
กลําวกันวําคือลูกเนรคุณ
เมื่อเจ๎าเติบใหญํ
อยูํบ๎านหลังสูง
จนเจ๎าลืมตัว
ลืมแม๎แตํแมํของตนเอง
Saudah Ceklek

2. ปันตุนคุณธรรมจริยธรรม (Pantun Budi)
87

Di Kedai Budi orang sembahyang,
Pohon salak di ladang getah;
Pandai berbudi orang saying,
Walaupun anak orang susah.

ณ ตลาดบูดี เขาทําละหมาด
ต๎นสละ ในสวนยาง
สร๎างคุณเกํง ใครก็รัก
แม๎วําเจ๎า ลูกคนยากลําบาก

Abdullah Wadeng

88

Di Kedai Budi orang kasih,
Pohon salak di ladang Pak Sin;
Pandai berbudi orang kasih,
Walaupun anak orang miskin.

ที่ตลาดบุดี คนแผํรัก
ต๎นสละ ที่สวนเปาะซิน
สร๎างคุณเกํง คนเขารัก
แม๎เป็นลูก คนยากจน

Abdullah Wadeng

89

Di kedai budi keluarga berjual,
Pohon salak di ladang desa;
Pandai berbudi harga mahal,
Walaupun anak orang biasa.

ที่ตลาดบุดี เขาค๎าขาย
ต๎นสละ ที่สวนบ๎าน
สร๎างคุณเกํง แสนมีคํา
แม๎เป็นลูก คนธรรมดา

Abdullah Wadeng

90
9

Ke kedai budi makan pengat,

ที่ตลาดบุดี กินแกงบวด

Pulau Jelapi (เกาะยือลาปี) ตั้งอยูํนอกชายฝ๓่งอําเภอไม๎แกํนและอําเภอสายบุรี จังหวัดป๓ตตานี มีตํานานเลําวําเกาะแหํงนีเ้ กิดจากซากเรือของลูกที่
เนรคุณตํอแมํ โดยไมํยอมรับวําเป็นแมํของตนเมือ่ เห็นแมํอยูํในสภาพที่ยากจน เพราะอายตํอภรรยาของตนทีเ่ ป็นผู๎มฐี านะและเป็นตระกูลเจ๎า เมือง
ด๎วยความช้ําใจแมํจึงได๎สาปแชํงลูกของตนให๎พบแตํความหายนะ และในที่สุดเมือ่ ลูกเนรคุณแลํนเรือออกจากฝ๓่งเพือ่ กลับเมือง ทันใดก็เกิดพายุและ
คลื่นแรงจนเป็นเหตุให๎เรือลํมในทะเล ทั้งเรือและรํางของเขาก็ได๎กลายเป็นเกาะในที่สุด ปรากฏให๎เห็นเป็นอนุสรณ๑เตือนใจจนถึงป๓จจุบัน
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Pohon salak di ladang sana;
Pandai berbudi orang ingat,
Walaupun anak orang hina.

ต๎นสละ ที่สวนไกล
สร๎างคุณเกํง คนคิดถึง
แม๎เป็นลูก คนรังเกียจ

Abdullah Wadeng

91

Ke Kedai Budi orang di tanjung,
Pohon salak di Kuala Becah;
Pandai berbudi orang sanjung,
Walau pun anak gemala gajah.

ที่ตลาดบุดี ชนชาวแหลม
ต๎นสละ ที่ทําบือเจาะ
สร๎างคุณเกํง คนเชิดชู
แม๎เป็นลูก เจ๎าควาญช๎าง

Abdullah Wadeng

92

Ke Kedai Budi orang khidmat,
Pohon salak di sana pulau;
Pandai berbudi orang hormat,
Walaupun anak gemala kerbau.

ที่ตลาดบุดี ทําจิตอาสา
ต๎นสละ อยูํฝ๓่งเกาะ
สร๎างคุณเกํง เขาเคารพ
แม๎เป็นลูก คนเลี้ยงควาย

Abdullah Wadeng

93

Ke Kedai Budi orang kaya,
Pohon salak di Kuala Jambu;
Pandai berbudi orang mulia,
Walaupun anak gemala lembu.

ที่ตลาดบุดี คนร่ํารวย
ต๎นสละ ที่ทํายามู
สร๎างคุณเกํง เขาให๎เกียรติ
แม๎เป็นลูก คนเลี้ยงวัว

Abdullah Wadeng

94

Ke Kedai Budi membawa biji,
Pohon salak di tepi perigi;
Pandai berbudi orang puji,
Walaupun anak gemala bebiri.

ที่ตลาดบุดี พาผลไม๎
ต๎นสละ ที่ข๎างบํอ
สร๎างคุณเกํง เขาสรรเสริญ
แม๎เป็นลูก คนเลี้ยงแกะ

Abdullah Wadeng

95

Pukul empat pergi memanah,
Pergi ke bukit membawa bubur;
Hancur jasad menjadi tanah,
Budi baik tidak kan lebur.

สี่โมงเย็น ไปยิงธนู
ไปที่เนินเขา พาของหวาน
รํางกายสลาย กลายเป็นดิน
แตํคุณความดี อยูํนิรันดร๑

Abdullah Wadeng

96

Pohon delima di bawah dapur,
Membeli roti di pagi hari;
Walaupun lama sudah di kubur,

ต๎นทับทิม อยูํใต๎ห๎องครัว
ซื้อขนมป๓ง ในตอนเช๎า
แม๎ตายจาก กลบดินแล๎ว
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Budi pekerti tetap berseri.

คุณความดี เจิดจรัสอยูํ
Abdullah Wadeng

97

Pagi hari pergi ke Budi,
Bawa raga ke taman halia;
Suami isteri pandai berbudi,
Rumah tangga aman bahagia.

ในตอนเช๎า ไปที่บูดี
นําตะกร๎า ไปไรํขิง
สามีภรรยา ยึดคุณธรรมความดี
บ๎านมีสุข เรือนรํมเย็น

Abdullah Wadeng

98

Limau Wati jual di kilang,
Halia sejati jual di Budi;
Harimau mati meninggal belang,
Manusia mati meninggal budi.

ส๎มโอวาตี ขายที่โรงาน
ขิงแท๎ ขายที่บูดี
เสือตาย ต๎องไว๎ลาย
คนตาย ต๎องไว๎บุญคุณ

Abdullah Wadeng

99

Berjumpa teduh pokok kelapa,
Bawa kereta ke Sungai Padi;
Rupa hodoh tidak mengapa,
Kalaulah kita pandai berbudi.

พบเงารํม ณ ต๎นมะพร๎าว
ขับรถไป สุไหงปาดี
หน๎าตาไมํดี คงไมํเป็นไร
ถ๎าเราเกํง สร๎างบุญคุณ

Abdullah Wadeng

100

Tetak buat padi di Padang Palas,
Gajah gila lalu berisi;
Kalau tak mati boleh dibalas,
Hutang budi dibayar budi.

ทํานาที่ ปาดังปาลัส
ช๎างตกมัน บรรทุกของเต็มหลัง
หากไมํตายจาก คงได๎ตอบแทน
หนี้บุญคุณ ตอบแทนด๎วยบุญคุณ

Abdullah Wadeng

101

Perahu kecil mudik berkali-kali,
Sarat bermuat buah kelapa;
Budi baik dibawakan mati,
Sampai akhirat tidak dilupa.

เรือเล็ก ลํองทวนน้ํา
บรรทุกมะพร๎าว จนเพียบลํา
คุณความดี ติดตัวจนสิ้นชีวา
ถึงโลกหน๎า ยังไมํลืมเลือน

Idris Waedeng

102

Bunga lalang liuk melantuk,
Angin berlalu bertiup tenang;
Budi bahasa perlu dibentuk,
Jikalau mahu dihormati orang.
Waehama Sadijamu

ดอกหญ๎าคา พลิ้วเลํนลม
ลมพัดผําน สงบนิ่ง
กริยามารยาท ควรต๎องฝึกฝน
ถ๎าอยากให๎คน เขาให๎เกียรติ
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103

Pergi memancing si ikan keli,
Dapat seekor terlepas dalam perigi;
Emas permata boleh dijual beli,
Budi bahasa nilainya tinggi.

ไปตกปลาดุก
ได๎หนึ่งตัว ไปปลํอยในบํอ
ทองอัญมณี ซื้อขายได๎
แตํคุณความดี คุณคําสูงกวํา

Patimah Kahong

104

Tenang-tenang air di laut,
Sampan kolek mudik ketanjung;
Hati terkenang mulut tersebut,
Budi yang baik rasa nak sanjung.

น้ําทะเล สงบนิ่ง
เรือกอและ แลํนทวนสูํแหลม
หัวใจซาบซึ้ง ปากกลําวถึง
คุณความดี อยากจะเชิดชู

Patimah Kahong

105

Buah rambai di dalam peti,
Masam manis itu rasanya;
Pandai sungguh mengambil hati,
Serta dengan budi bahasanya.

ลูกมะไฟ อยูํในหีบ
เปรี้ยวหวาน ยามลิ้มรส
เป็นคนเกํง เอาใจเขา
เพี้ยบพร๎อมด๎วย มารยาทดีงาม

Safiah Baka

3. ปันตุนสาหรับเด็ก (Pantun Kanak-kanak)
106

Anak itik di dalam kolam;
Jangan tarik muka masam.

ลูกเป็ดน๎อย ในสระน้ํา
อยําชักหน๎า บูดเบี้ยว
Napisoh Waeteh

107

Dari padi dapat beras;
Jangan jadi budak malas.

จากข๎าวเปลือก เป็นข๎าวสาร
อยําเป็นเลย เด็กขี้เกียจ
Napisoh Waeteh

108

Sang kancil di tepi pagar;
Sejak kecil mulai belajar.

กระจงน๎อย ที่ข๎างรั้ว
ตั้งแตํเล็ก เริ่มเรียนแล๎ว
Nilo Derasek

109

Burung pelatuk kepala merah;
Tak ada tuk tak boleh makan kedarah.

นกหัวขวาน หัวสีแดง
ไมํมียาย ไมํได๎กินกัน

Maryam Kasor

110

Burung pelatuk kepala hitam;

นกหัวขวาน หัวสีดํา
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Tak ada tuk tak boleh mengetam.

ไมํมียาย ไมํได๎เกี่ยวข๎าว

Maryam Kasor

111

Burung pelatuk kepala biru;
Taka da tuk takboleh meniru.

นกหัวขวาน หัวสีน้ําเงิน
ไมํมียาย ไมํได๎ลอกเลียนแบบ

Maryam Kasor

112

Anak kumbang jati,
Suka korek tiang;
Senang rasa hati,
Emak sudah pulang.

ลูกด๎วง ตัวน๎อยๆ
ชอบทํารู ที่หัวเสา
สบายใจ จังหนอ
คุณแมํ กลับมาแล๎ว
Maryam Kasor

113

Elok rupanya kumbang jati,
Dibawa itik pulang petang;
Tidak terkata besar hati,
Melihat ibu sudah pulang.

เจ๎าด๎วงน๎อย สวยยิ่งนัก
พาเป็ดกลับ ยามบําย
ดีใจกันนักหนา
เห็นแมํ กลับมาแล๎ว

Abdurrahman Dewani

114

Ayun anak ayun,
Ayun hujung serambi;
Bangun adik bangun,
Jangan tidur tinggi hari.

ไกวเถอะ น๎อง ไกว
ไกวเปล อยูํที่ระเบียง
ตื่นเถอะ น๎องตื่น
เจ๎าอยํานอนตื่นสายเลย
Jawahir Musa

115

Lompat si katak lompat,
Lompat di rumput muda;
Belajar kuat-kuat,
Buat ilmu hari tua.

กระโดด เจ๎ากบกระโดด
กระโดด บนยอดหญ๎าอํอน
ร่ําเรียน ให๎จงหนัก
เตรียมความรู๎ ยามเติบใหญํ
Jawahir Musa

116

Anak lembu merah,
Tambat di pokok asam;
Adik kena marah,
Tarik muka masam.

ลูกวัว สีแดง
ลํามไว๎ ใต๎ต๎นส๎ม
เด็กน๎อย ถูกโกรธใสํ
ชักสีหน๎า บูดเบี้ยว
Safiyah Baka

117

Buah cempedak dari Patani,
Biji sawa dari Jelapan;
Budak-budak di hari ini,

ลูกจําปาดะ จากป๓ตตานี
ลูกละมุด จากยือลาป๓น
เป็นเด็ก ในวันนี้
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Menjadi tua di masa hadapan.

เป็นผู๎ใหญํ ในวันหน๎า
Safiyah Baka

118

Rumah kecil di balik pagarj,
Ke rumah besar encik remaja;
Di masa kecil adik belajar,
Sudah besar adik berkerja.

บ๎านหลังเล็ก ด๎านหลังรั้ว
ไปบ๎านหลังใหญํ บ๎านเด็กหนุํม
ในวัยเด็ก น๎องเรียนรู๎
พอโตขึ้น น๎องทํางาน

Patimoh Kabok

119

Kuk kelek kuk,
Ayam balung mas;
Duk buat apa Tuk,
Duk menyayur nanas,
Nak semangkuk Tuk,
Kaha dulu panas.

เอ๎ก อีเอ็ก เอ๎ก
ไกํหงอนทอง
คุณยายกําลังทําอะไรอยูํ
กําลังแกงกะทิสับปะรด
ขอสักถ๎วยเถอะคุณยาย
เดี๋ยวกํอนยังร๎อนอยูํ

Abdulwahab Waesama-ae

120

Endoi endoi tiak,
Tiak makan padi;
Adik jangan teriak,
Emak buat padi.

เปล เปล นกกระจาบ
นกกระจาบกินข๎าวเปลือก
ลูกอยําร๎องให๎
แมํออกไปทํานา
Idris Waedeng

121

Endoi-endoi tiak,
Tiak makan padi;
Adik jangan teriak,
Emak cari padi.

เปล เปล นกกระจาบ
นกกระจาบกินข๎าวเปลือก
ลูกอยําร๎องให๎
แมํออกหาข๎าวเปลือก
Idris Waedeng

122

Endoi endoi papan,
Serunai daun buluh;
Cucu Tok Wan lapan,
Cicik dua puluh.

เปล เปล ไม๎กระดาน
ขลุํยใบไผํ
หลานโต๏ะแวแปด
เหลนยี่สิบ
Idris Waedeng

123

Kukur nyiur kukur,
Kukur dengan kukuran;
Tidur mata tidur,
Jangan teriak malam.

ขูด ขูดมะพร๎าว
ขูดด๎วยกระตํายขูด
นอนเถอะตานอน
อยําร๎องให๎ยามค่ําคืน
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Patimoh Kareng

125

Embek - embek kambing,
Kambing curi nangka;
Temu duit sumbing,
Buat bayar kopi-o.

แบะ-แบะ เสียงแพะร๎อง
แพะขโมยขนุน
เจอเงินบิ่น
ใช๎จํายคํากาแฟดํา

Abdulwahab Waesama-ae

126

Itik paa-paa,
Ayam jual roti;
Adik jangak sangat,
Abang jangak lagi.

เป็ดร๎อง ก๎าบ-ก๎าบ
ไกํขายขนมป๓ง
น๎องสวยมาก
แตํพี่สวยกวํา
Patimoh Kahong

127

Bunga raya warna merah,
Bunga melur warna putih;
Ibu beli baju merah,
Adik pun pandai terima kasih.

ดอกชบา สีแดง
ดอกมะลิ สีขาว
แมํซื้อเสื้อ สีแดง
ลูกรู๎จัก กลําวขอบคุณ
Maryam Kaso

128

Rendang rendang pisang,
Pisang masak layu;
Jatuh kubang dalam,
Takap pak puyu.

ทอด ทอดกล๎วย
กล๎วยสุกงอม
ตกในหลุมลึก
ไปจับเจ๎าปลาหมอ
Maehalo Binsamae

129

Tepuk amai-amai,
Belalang kupu-kupu;
Tepuk adik pandai,
Nak umpah minum susu.

ปรบมือช๎าๆ
แมลงเดินคุํม
ปรบมือน๎องคนเกํง
แล๎วจะให๎ดื่มนม

Susu lemak manis,
Santan nyur muda;
Adik jangan menangis,
Emak nak buat kerja.

นมแสนหวานมันอรํอย
กะทิมะพร๎าวอํอน
ลูกน๎อยเจ๎าอยําร๎องให๎
แมํเจ๎าจะทํางาน
Patimoh Kahong
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Masak masam masak manis,
Masak satu makan satu;
Katak pisang mata jernih,
Katak puru belakang gerutu.

ผลสุก รสเปรี้ยวหวาน
สุกหนึ่งผล กินหนึ่งผล
ปาดตามันใส
คางคกใหญํ หลังเป็นผื่น

Masak satu makan satu,
Makan banyak tidak jamin;
Katak puru belakang gerutu,
Katak menyak perut cermin.

สุกหนึ่งผล กินหนึ่งผล
กินเยอะไป จะไมํปลอดภัย
คางคกใหญํ หลังเป็นผื่น
เขียดท๎องมันวาว
Idris Waedeng

4. ปันตุนเปรียบเปรย (Pantun Kias dan Ibarat)
131

Rusa padang belang di kaki,
Buah kueni sangat wangi.
Tinggi gunung tetap didaki,
Lautan api kan disebrangi.

กวางทุํง ลายที่ขา
ลูกมะมุด กลิ่นหอมอวล
ภูเขาสูง หวังปีนพิชิต
ทะเลไฟ หวังจะข๎ามไป

Patimoh Kahong

132

Halia lama bertaut-taut,
Bawa ke gunung sudah berniaga;
Dunia umpama air di laut,
Banyak di minum bertambah dahaga.

ขิ่งแกํ ขึ้นทิวแถว
พาไปเขา ไปค๎าขาย
โลกใบนี้ เสมือนน้ําทะเล
ยิ่งดื่มมาก ยิ่งกระหายมาก

Abdullah Wadeng

133

Kunyit lama pohonnya di lubang,
Pokoknya tegak dekat perigi;
Duit umpama burung terbang,
Banyak dihinggap banyak yang pergi.

ขมิ้นแกํ งอกอยูํในหลุม
ต๎นชูตระหงําน ที่ใกล๎บํอ
เงินเปรียบดัง นกโบยบิน
มากบินมาเกาะ มากบินจากไป

Abdullah Wadeng

134

Belia di darat rusing melanda,
Sudah sibuk bersedih hati;
Dunia ibarat pusingan roda,
Cerah dan gelap silih berganti.

วัยรุํนกลัดกลุ๎ม เครียดถาถม
ยุํงวุํนวาย เจ็บช้ําใจ
โลกนี้เสมือน กงล๎อหมุน
สวํางและมืด สลับกันไป
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Abdullah Wadeng

135

Budak belia berhenti belajar,
Ramai merantau berhati gembira;
Hidup di dunia seperti belayar,
Sampai di pulau berhenti sementara.

เด็กวัยรุํน หยุดร่ําเรียน
มากเที่ยวเตรํ อยํางสุขใจ
ชีวิตบนโลกนี้ ดั่งแลํนเรือ
ถึงที่เกาะ หยุดชั่วคราว

Abdullah Wadeng

136

Pokok gemia bersama terajan,
Burung merbuk banyak sekali;
Hidup di dunia umpama hujan,
Turun sekejap lenyap kembali.

ต๎นสาคู ไกล๎ตน๎ กําชํา
นกหัวจุก มากมายนัก
ชิวิตบนโลก เฉกเชํนฝน
ตกสักพัก หายดังเดิม

Abdullah Wadeng

137

Pokok kemia di tepi bangunan,
Pergi ke barat menjual keladi;
Hidup di dunia seperti dagangan,
Negeri akhirat kekal abadi.

ต๎นสาคู ที่ข๎างอาคาร
มุํงตะวันตก ไปขายเผือก
ชีวิตบนโลกนี้ เสมือนค๎าขาย
ในโลกหน๎า ชีวิตนิรันดร๑

Abdullah Wadeng

138

Bertemu teruna datang melayar,
Cuaca putih kembali memukat;
Ilmu laksana binatang yang liar,
Membaca menulis tali pengikat.

พบชายโสดออกแลํนเรือ
อรุณรุํงกลับจากดักอวน
วิชาความรู๎เปรียบดังสัตว๑เปรียว
การอํานเขียนเป็นดังเชือกผูกลําม

Abdullah Wadeng

139

Tungkat rotan panjang sekali,
Banyak di temu oleh orang Perlis;
Diikat binatang dengan tali,
Diikat ilmu dengan menulis.

ไม๎เท๎าหวาย ยาวที่สุด
มากพบเจอ โดยชาวปะลิส
ผูกลํามสัตว๑ ด๎วยเส๎นเชือก
ผูกลํามวิชา ด๎วยการจดเขียน

Abdullah Wadeng

140

Bertemu teruna sudahnya pergi,
Cuaca pajar pergi sekolah;
Ilmu laksana buah yang tinggi,
Membaca menghafal menjadi galah;
Abdullah Wadeng

พบชายโสด เดินจากไป
รุํงอรุณ ไปโรงเรียน
ความรู๎เปรียบดัง ผลไม๎บนกิ่งสูง
การอํานทํอง เป็นดังไม๎สอย
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141

Balik di sawah datang ke sekolah,
Balik ditemu penjual ulam;
Kaitlah buah dengan galah,
Kaitlah ilmu dengannya kalam.

กลับจากนา ไปโรงเรียน
กลับไปเจอ คนขายผัก
สอยผลไม๎ ด๎วยไม๎สอย
สอยวิชา ด๎วยปากกา

Abdullah Wadeng

142

Turun disawah balik termenung,
Orang yang jauh balik ketempat;
Walaupun buah dibukit digunung,
Dengan bersungguh kita mendapat.

ไปทํานา กลับมานั่งคิด
คนแดนไกล กลับบ๎านเกิด
แม๎วําผล อยูํบนยอดเขา
ด๎วยความมานะ เราจะได๎มา

Abdullah Wadeng

143

Cepatlah balik bergunting rambut,
Balik ke Kabang terlalu deras;
Lihatlah air sangatnya lembut,
Boleh berlubang batu yang keras.

ไปตัดผม กลับมาเร็ว
กลับกาบัง รวดเร็วนัก
ดูน้ํา แสนอํอนนุํม
แตํสามารถ เจาะหินแข็ง

Abdullah Wadeng

144

Di pohon keranji adik termenung,
Pohon celagi di rumah besar;
Walaupun tinggi bukit dan gunung,
Tinggi lagi hemah pelajar.

ที่ตันหยี นั่งครุํนคิด
ต๎นมะขาม ที่บ๎านหลังใหญํ
แม๎วําสูง ภูเขาเลากา
สูงยิ่งกวํา คือขวัญการเรียน

Abdullah Wadeng

145

Pohon jambu menjulang ke langit,
Tepung pelita membawa ke pantai;
Walaupun ilmu bintang di langit,
Gantunglah cita-cita hendak mencapai.

ต๎นฝรั่ง ชูยอดสูํฟูา
ขนมกรวย พาไปหาด
แม๎วําวิชาความรู๎ คือดาวบนฟูา
จงไฝุฝ๓น ที่จะได๎คว๎ามา

Abdullah Wadeng

146

Pohon jambu di bawah rambutan,
Minum kopi duduk di kedai;
Walaupun ilmu di bawah lautan,
Terjunlah pergi untuk mencapai.
Abdullah Wadeng

ต๎นฝรั่ง ที่ใต๎ต๎นเงาะ
ดื่มกาแฟ อยูํที่ร๎าน
แม๎วําวิชาความรู๎ อยูํใต๎ทะเลลึก
จงดิ่งดํา เพื่อคว๎าครองไว๎
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147

Sungguh elok ikan gelama,
Sudah membeli di hari Jumaat;
Sungguh elok bulan purnama,
Indah lagi isteri salehah.

แสนสวยงาม เจ๎าปลาจวด
ไปซื้อหา ในวันศุกร๑
แสนสวยงาม จันทร๑เดือนเพ็ญ
สวยงามกวํา ภรรยาที่ดี

Abdullah Wadeng

148

Pohon betik sangat rimbun,
Sudah lama pergi ke Tabih;
Walaupun duit banyak bertambung,
Tidak kan sama suami yang saleh.

ต๎นมะละกอ ออกใบดก
ไปเสียนาน บ๎านตาแบะ
แม๎มีเงิน มากกํายกอง
หาได๎เทํา สามีที่ดี

Abdullah Wadeng

149

Tanam belimbing dekat pauh,
Tanaam getah dekat delima;
Tikam lembing cepat disembuh,
Tikam lidah teringat lama.

ปลูกมาเฟือง เคียงมะมํวง
ปลูกต๎นยาง เคียงทับทิม
แทงด๎วยหอก แผลหายเร็ว
แทงด๎วยลิ้น จดจํานาน

Abdullah Wadeng

150

Tanam getah dekat halia,
Pohon delima jauh di kebun;
Tikam lidah teringat lama,
Walaupun lama berpuluh tahun.

ปลูกยาง ใกล๎ตนั้ ขิง
ต๎นทับทิม ไกลที่สวน
แทงด๎วยลิ้น จดจํานาน
แม๎ผํานไป นับสิบปี

Abdullah Wadeng

151

Susah derita anak desa,
Balik ke desa membawa seluar;
Sepatah kata sangat bisa,
Lebih bisa daripada ular.

ลําบากยากแค๎น ลูกชาวสวน
กลับไปสวน พากางเกง
เพียงหนึ่งคํา ที่แสนพิษ
พิษยิ่งกวํา เหลําอสรพิษ

Abdullah Wadeng

152

Susah derita anak yang kejam,
Lebih kejam daripada kambing;
Sepatah kata yang sangat tajam,
Lebih tajam daripada lembing.
Abdullah Wadeng

ยากลําบาก ลูกตัวซน
แสนซุกซน ยิ่งกวําแพะ
หนึ่งคําพูด ทีเ่ ฉียบคม
คมยิ่งกวํา หอกทวน
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153

Pergi cepat ke ladang sirih,
Lama di situ pergi berdua;
Selagi ingat perkataan sedih,
Selama itu hati kecewa.

ไปรวดเร็ว ที่สวนพลู
อยูํเสียนาน ไปกันสอง
ตราบยังจํา คําช้ําใจ
ตราบเทํานั้น ใจผิดหวัง

Abdullah Wadeng

154

Menanam sirih cepat berhenti,
Pagi hari menanam lada;
Perkataan sedih lekat di hati,
Seperti duri di dalam dada.

ปลูกใบพลู เสร็จเร็วนัก
แตํเช๎าตรูํ ไปปลูกพริก
คําเจ็บแสบ ตรึงใจอยูํ
เสมือนหนามยอก อยูํในทรวง

Abdullah Wadeng

155

Pagi hari menanam lada,
Pokok melati lama berpucuk;
Seperti duri di dalam dada,
Terpacak di hati sepanjang hidup.

แตํเช๎าตรูํไป ปลูกพริก
ต๎นมะลิ แตกยอดแล๎ว
เสมือนหนามยอก อยูํในทรวงอก
ทิ่มแทงใจ อยูํตลอดชีวิต

Abdullah Wadeng

156

Pohon melati lama berpucuk,
Pohon keduduk tumbuh di kebun;
Terpacak di hati seumur hidup,
Walaupun hidup seratus tahun.

ต๎นมะลิ แตกยอดแล๎ว
ต๎นโคลงเคลง งอกที่สวน
ทิ่มแทงใจ อยูํตลอดชีวิต
แม๎ชีวิตยั่งยืน เป็นร๎อยปี

Abdullah Wadeng

157

Orang dewasa pergi melancong,
Sangat gembira berhanti di seberang;
Perkataan bisa seperti racun,
Sangat jelira di hati orang.

ผู๎ใหญํ ไปทํองเที่ยว
แสนสุข หยุดพักผํอน
คําเจ็บแสบ เสมือนยาพิษ
สร๎างความชอกช้ํา ในใจคน

Abdullah Wadeng

158

Banyak pinang sudahlah layu,
Pokok jambu di Kuala Jambu;
Ingatlah pesanan pepatah Melayu,
Mulut kamu harimau kamu.
Abdullah Wadeng

ผลหมาก สุกงอม
ผลฝรั่ง ที่ทํายามู
จดจําไว๎ สํานวนมลายู
ปากเจ๎า คือเสือของเจ๎า
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159

Wanita kejam pergi memburu,
Boleh terusan ke bukit raya;
Kata-kata tajam seperti peluru,
Boleh menerus angkasa raya.

หญิงซุกซน ไปลําสัตว๑
สามารถทะลุผําน ถึงเขาใหญํ
คําแสนคม ดั่งกระสุนปืน
สามารถทะลุผําน อวกาศไพศาล

Abdullah Wadeng

160

Indah kain banyak berjumpa,
Indah wanita lama dicari;
Salah kain tidak mengapa,
Salah kata-kata merana diri.

ผ๎าสวย พบมากมาย
หญิงสวย หาเสียนาน
ผิดเสื้อผ๎า ไมํเป็นไร
ผิดคําพูด ทุกข๑ใสํตัว

Abdullah Wadeng

161

Pokok getah dekat paya,
Sampai ke paya membawa limau;
Mulut dan lidah sangat bahaya,
Lebih bahaya daripada harimau.

ต๎นยางไกล๎หนองน้ํา
ถึงหนองน้ํา พาผลส๎ม
ปากและลิ้น แสนอันตราย
อันตรายยิ่งกวําเสือ

Abdullah Wadeng

162

Orang putih jauh berhenti,
Berhenti di pasar sempat bermalam;
Perkataan sedih jatuh ke hati,
Seperti selumbar sangatnya tajam.

คนฝรั่ง ไปพักไกล
หยุดที่ตลาด นอนค๎างคืน
คําช้ําใจ ตกที่ใจ
เสมือนเสี้ยนหนาม แสนแหลมคม

Abdullah Wadeng

163

Orang putih orang Belanda,
Pergi selalu cepat ke desa;
Perkataan sedih di dalam dada,
Seperti semilu sangat bisa.

คนฝรั่ง คนฮอลันดา
รีบเดินทาง เข๎าหมูํบ๎าน
คําช้ําใจ อยูํในทรวง
เสมือนเสี้ยนหนาม ที่แสนพิษ

Abdullah Wadeng

164

Nangka merah dekat pauh,
Nangka sejati dekat delima;
Luka berdarah cepat disembuh,
Luka hati dikesat lama.
Abdullah Wadeng

ขนุนแดง อยูํเคียงมะมํวง
ขนุนแท๎ อยูํเคียงทับทิม
แผลออกเลือด หายเร็ว
แผลในหัวใจ ฝ๓งลึกนาน
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165

Nangka merah buah lebat,
Nangka sejati di taman desa;
Luka berdarah mudah diubat,
Luka di hati sepanjang masa.

ขนุนแดง ผลดก
ขนุนแท๎ ที่สวนบ๎าน
แผลออกเลือด รักษางําย
แผลในหัวใจ ติดตลอดกาล

Abdullah Wadeng

166

Berhenti menyurat berhenti membaca,
Sudah ke Becah hendak ke Perigi;
Hati ibarat seperti kaca,
Bila pecah tidak kembali.

หยุดเขียน หยุดอําน
ไปบือเจาะ ไปปรีกี
จิตใจเสมือนกระจกแก๎ว
เมื่อแตกแล๎วไมํหวนคืน

Abdullah Wadeng

167

Seorang gadis membawa buku,
Turun menyabut di sana kubang;
Perkataan sedih ibarat paku,
Walaupun di cabut tinggalnya lubang.

หญิงสาวพกพาหนังสือ
ลงไปถอนกล๎า ที่ฝ๓่งหนอง
คําพูดช้ําใจ เสมือนตะปู
แม๎ถอนออก ยังเหลือรูไว๎

Abdullah Wadeng

168

Itik mandi di dalam kolam,
Ayam berenang di dalam baldi;
Sudah hilang bintang malam,
Apa terjadi manusia di bumi.

เป็ดอาบน้ํา ในสระ
ไกํวํายน้ํา ในถัง
ดาวบนฟูา หายลับตา
จะเกินอะไรขึ้น เราบนดิน

Patomoh Kahong

169

Seumpama panas garuda,
Panas bukit terkena batu;
Laksana barang berniaga,
Barang baik mudah laku.

เสมือนร๎อนตัวครุฑ
ร๎อนภูเขา แผดเผาหิน
เฉกเชํน ของค๎าขาย
ของดี ขายออกงําย
Idris Waedeng

170

Bulan cerah cuaca putih,
Orang bergala menyodok tebing;
Bukan mudah tinggal kekasih,
Seperti darah meninggal daging.
Waehama Sadijamu

เดือนจรัส สวํางจ๎า
คนไถนา ควักคันดิน
ไมํใชํงําย จากลาคนรัก
เสมือนแยกเลือด ออกจากเนื้อหนัง
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171

Ayam berdenak harga serial,
Mari hinggap di ranting pauh;
Sekali jerinak sekali liar,
Seperti lalat hinggap di tubuh.

ไกํเลี้ยง ราคาเหรียญเดียว
มาเกาะอยูํ บนกิ่งมะมํวง
บางครั้งเชื่อง บางครั้งเปรียว
เสมือนแมลงวัน บินเกาะตามตัว

Maehalo Binsamae

172

Aceh – Aceh bergunung Aceh,
Kerbau balar di dua deni;
Tengog boleh nak ambil tak boleh,
Seperti gambar dalam cermin.

อาเจะ อาเจะ ขุนเขาแหํงอาเจะ
ควายเผือก เดินเคียงคูํ
ดูได๎ จะเอาไมํได๎
เสมือนภาพ ในกระจกเงา

Waelimoh Tokwaehaji

173

Kampung Laut Pulau Pinang,
Batang padi terenang-renang;
Karam di laut dapat berenang,
Karam di hati tak dapat nak senang.

บ๎านลาโอะ เกาะปีนัง
ต๎นข๎าว ลอยแชํน้ํา
จมในทะเล วํายน้ําได๎
จมในหัวใจ มิอาจมีสุข

Waelimoh Tokwaehaji

174

Sejarah menarik kampung Serkam,
Nangka masak nampak tergantung;
Bahasanya lembut tajam menikam,
Seperti jarum menusuk ke jantung.

ประวัติศาสตร๑นําสน บ๎านเซอรกัม
ขนุนสุก เห็นแขวนอยูํ
ภาษานุํมนวล แหลมทิ่มแทง
เสมือนเข็มเจาะ เข๎าในหัวใจ

Abu Wardee Tongkat Sakti

175

Embun bertakung di daun keladi,
Keladi subur di pinggiran taman;
Pantun indah ibarat telaga budi,
Siapa terminum menjadi budiman.

น้ําค๎างขัง บนใบบอน
ใบบอนชอุํม อยูํริมสวน
ป๓นตุนงดงาม เสมือนบํอคุณธรรม
ใครได๎ดื่มกิน ยํอมเป็นคนดี

Abu Wardee Tongkat Sakti

176

Lenggang lengguk si anak serati,
Basah kusup di pagi hari;
Kalau sungguh niat di hati,
Keris di sandang menjadi bukti.
Waehama Sadijamu

สํายคอไปมา เจ๎าลูกเป็ดน๎อย
เปียงชุํมหมด เสียแตํเช๎า
ถ๎าเป็นจริง ดังตั้งใจไว๎
กริชที่สะพายอยูํ เป็นหลักฐาน
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177

Seorang gadis membawa buku,
Turun menyabut di sana kubang;
Perkataan sedih ibarat paku,
Walaupun di cabut tinggalnya lubang.

เจ๎าสาวน๎อย พกพาหนังสือ
ไปถอนกล๎าข๎าว ณ หนองนา
คําพูดบาดใจ เปรียบดังตะปู
แม๎ถอนออก ยังเหลือรูไว๎

Abdullah Wadeng

178

Pecah buyung tempayan duk ada,
Boleh juga buat basuh kaki;
Tak nak tolong tidak mengapa,
Asal jangan bergadas kaki.

ไหแตก โอํงยังมี
ใช๎ใสํน้ํา ล๎างเท๎าได๎
ไมํอยากชํวยเหลือ ไมํเป็นไร
ขอเพียงอยํา มาขัดขา

Idris Weadeng

179

Ulam ulam pucuk jenerih,
Air setimba bertupah ruah;
Ulang ulang hendakkan nak boleh,
Seperti kerengga tunggu buah.

ผักเอ๐ยผักยอดต๎นแซะ
น้ําในถัง หกกระจาย
ติดตามไมํหําง หวังจะได๎
เสมือนมดแดง เฝูาผลไม๎

Jawahir Musa

180

Belia di barat sudah merantau,
Wanita mati banyak sengsara;
Dunia ibarat sebuah pulau,
Kita berhenti buat sementara.

หนุมตะวันตก เดินทํองเที่ยว
หญิงสาวตาย แสนโศกเศร๎า
โลกใบนี้ เปรียบเสมือนเกาะ
เราแวะหยุด เพียงชั่วคราว

Abdullah Wadeng
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Nangka sejati di dalam perahu,
Pergi berlangsung jangan beradu;
Luka di hati orang tak tahu,
Seperti racun di dalam madu.

ขนุนแท๎ อยูํในเรือ
เดินผํานไป อยําได๎หยุดพัก
บาดช้ําในหัวใจ ไมํมีใครรู๎
เสมือนยาพิษ ในน้ําผึ้ง

Abdullah Wadeng

182

Cedok air dengan baldi,
Cedok nasi dengan senduk;
Baik ikut resmi padi,
Semakin berisi semakin tunduk.
Patimoh Kahong

ตักน้ํา ด๎วยถัง
ตักข๎าว ด๎วยทัพพี
ธรรมชาติรวงข๎าว จงยึดถือ
ยิ่งมีเนื้อ ยิ่งโค๎งงอลง
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Orang putih membuat roti,
Pergi musafir Jumaat Sabtu;
Perkataan sedih lekat di hati,
Seperti terukir lekat di batu.

คนฝรั่ง ทําขนมป๓ง
พาไปเที่ยว วันศุกร๑เสาร๑
คําพูดเจ็บแสบ ติดคาใจ
ราวแกะสลัก ไว๎บนหิน

Pergi musafir Jumaat Sabtu,
Membawa penyapu kedalam taman;
Seperti terukir lekat di batu,
Tidak terhapus sepanjag zaman.

พาไปเที่ยว วันศุกร๑เสาร๑
นําไม๎กวาด ไปเข๎าสวน
ราวแกะสลัก ไว๎บนหิน
ไมํถูกลบ ไปตลอดกาล

Abdullah Wadeng

184

Tepung pelita di hilir di hulu,
Bawa ke kota cepat sekali;
Sebelum berkata fikir dahulu,
Sudah kata tak dapat kembali.

ขนมกรวย อยูํเหนือใต๎
พาเข๎าเมือง อยํางรวดเร็ว
กํอนพูดกลําว คิดเสียกํอน
พูดไปแล๎ว มิอาจคืนคํา

Bawa ke kota cepat sekali,
Pergi berlepas orang ke utara;
Sudah berkata tak dapat kembali,
Seperti kapas terbang ke udara.

พาเข๎าเมือง อยํางรวดเร็ว
ไปปลดปลํอย อยูํทางเหนือ
พูดไปแล๎ว มิอาจคืนคํา
เสมือนนุํนลํองลอย อยูํบนอากาศ

Abdullah Wadeng
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Tebing tinggi pangkalan lama,
Pintu sasak memagar lorong;
Abang pergi janganlah lama,
Buah masak makannan burung.

ตลิ่งชัน ณ ทําเรือเกํา
ประตูไม๎ไผํ กั้นซอยไว๎
พีจ่ ากไป อยํานานนัก
ผลสุกงอม เป็นอาหารนก

Burung pucung terbang sekawawn,
Jatuh ke baruh menjadi bangau;
Bunga tanjung molek di likaran,
Jatuh ke tubuh menjadi panau.

นกกระยาง บินเป็นฝูง
ตกนาลุํม กลายเป็นกระสา
ดอกพิกุลสวย เมื่อร๎อยเป็นพวง
ตกที่กาย กลายเป็นเกลื้อน

Abulwahab Waesama-ae
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Nangka besar boleh diusung,
Nangka sejati di dalam perahu;
Luka di luar boleh di tolong,
Luka di hati orang tak tahu.

ขนุนใหญํ ขนแบกหาม
ขนุนแท๎ ในลําเรือ
แผลภายนอก สามารถชํวยได๎
แผลในใจ ไมํมีใครรู๎

Nangka sejati di dalam perahu,
Membeli halawa dengannya manis;
Luka di hati orang tak tahu,
Seperti ketawa di dalam menangis.

ขนุนแท๎ ในลําเรือ
ซื้อขนม และของหวาน
แผลในใจ ไมํมีใครรู๎
เสมือนหัวเราะ ขณะร๎องให๎

Abdullah Wadeng
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Mahal pepaku daripada getah,
Mahal durian daripada sawa;
Sesal dahulu dapat faedah,
Sesal kemudian tidak berguna.

ผักกูดแพง กวํายางพารา
ทุเรียนแพง กวําละมุด
เสียใจกํอน ยังมีคํา
เสียใจทีหลัง ไร๎ความหมาย

Mahal durian daripada sawa,
Bawa musafir terlalu banyak;
Sesal kemudian tidak berguna,
Ibarat air bercampur minyak.

ทุเรียนแพง กวําละมุด
พาเดินทาง มากเกินไป
เสียใจทีหลัง ไร๎ความหมาย
เสมือนกับน้ํา ผสมน้ํามัน

Abdullah Wadeng

5. ปันตุนประเพณีและวิถีชีวิต (Pantun Adat dan Resam Manusia)
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Burung ke sarang ketika senja,
Nelayan pulang di petang hari;
Harum pantun di istana raja,
Memikat hati putra putri.

นกกลับรัง ยามตะวันลับฟูา
ชาวประมงกลับฝ๓่ง ในยามบําย
หอมกรุํนป๓นตุน จากในวัง
ผูกมัดหนุมสาว ให๎หลงใหล

Idris Waedeng
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Ayun lambut laju,
Sarap batang nipah;
Tenun kain baju,
Buat pakai menikah.

ไกวเปลสูงเร็ว ลอยละลิ่ว
ก๎านใบจาก
ทอเสื้อผ๎าแพรพรรณ
ไว๎ใสํวันแตํงงาน
Maryam Kaso
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Ayun lambut laju,
Sarap batang nipah;
Tenun kain baju,
Buat bersalin basah.

ไกวเปลสูงเร็วลอยละลิ่ว
ก๎านใบจาก
ทอเสื้อผ๎าแพรพรรณ
ไว๎เปลี่ยนยามเปียก
Waelomoh Tokwaehaji
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Apa guna orang bergatih,
Ambil benang balutkan lokli;
Apa guna orang berkasih,
Hulur pinang picit jari.

เป็นประโยชน๑ฉันใดคนป๓่นด๎าย
ถ๎าไมํเอาด๎ายพันรอบแกน
เป็นประโยชน๑ฉันใดคนรักกัน
ถ๎าไมํนําขันหมากไปสูํขอ
Idris Waedeng

192

Buah ketepan kuning,
Buah larak masak;
Bersimpan hari ini,
Nak berarak hari esok.

นมแมว เหลืองอรําม
นมควาย สุกงอม
เตรียมพร๎อม วันนี้
จะแหํขันหมาก วันพรุํง
Patimoh Kareng

193

Sekali –sekali kita berpantun,
Supaya senang di hati yang gundah;
Sekali- sekali kita bergabung,
Guna pakai bahasa yang indah.

ในคราใด ที่เราป๓นตุน
เพื่อสุขสใจ จิตว๎าวุํน
ในคราใดที่เรา รวมกลุํม
ใช๎สื่อสาร ด๎วยภาษาสวยงาม

Jawahir Musa
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Udek- udek udang gantung,
Ambil buat sayur keladi;
Adik-adik menikah gantung,
Tapi temuan tidak jadi.

กุ๎งเอ๐ย กุ๎งนาง
เอามาแกงกับต๎นบอน
อายุยังน๎อย หมั้นกันไว๎
แตํลิขิตไว๎ ไมํใชํคูํครอง
Patimoh Kareng

195

Hujan lebat lebi,
Turun di muka kuala;
Orang jabat mari,
Adik beradik tok tua10 hamba.
Patimoh Kareng

10

Mentua

ฝนตก อยํางหนักหนํวง
ตกลง ณ ปากแมํน้ํา
คนยาบะ มาเยี่ยมเยือน
เป็นญาติพี่น๎อง พํอตาฉัน
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Dari Patani pergi ke Jala,
Masuk kampung keluar kampung;
Pagi-pagi gatih besikal,
Sebagai penjaja kekek dan kembung.

จากป๓ตตานี ไปยะลา
เข๎าหมูํบ๎าน ออกหมูํบ๎าน
เช๎าๆ ป๓่นจักรยาน
เรํขายตะเพียน และปลาทู

Abdurrahman Dewani

6. ปันตุนผจญภัยและท่องเที่ยว (Pantun Merantau dan Pengembara)
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Jeruk kangkung maman berduri,
Jeruk lada di dalam cupak;
Keluar kampung tinggal negeri,
Air mata membilang telapak.

ดองผักบุ๎ง และผักเสี้ยน
ดองพริกไว๎ ในกระป๋องลิตร
ออกจากบ๎าน ทิ้งลาเมือง
น้ําตาหยด ตามรอยเท๎า

Waehama SadiJamu

198

Gugurlah nangka nak gugur,
Sarang temingat di ranting pauh;
Tidurlah tidur mata nak tidur,
Jangan mengingat jalanan jauh.

หลํนเถิดขนุน จวนจะหลํน
แตนทํารัง บนกิ่งมะมํวง
นอนเถิดนอน ตาจะหลับนอน
อยํากังวล การเดินทางอันยาวไกล

Idris Waedeng
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Pergi ke Tabih memjunjung kitab,
Anak remaja memberi sedekah;
Suami saleh bertanggungjawab,
Membuat kerja mencari nafkah.

ไปตาแบะ ทูนหนังสือ
เด็กวัยรุํน บริจาคทาน
สามีที่ดี รู๎รับผิดชอบ
มุํงทํางาน เลี้ยงดูครอบครัว

Abdullah Yunus
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Pergi berehat letih belajar,
Setelah sudah mencari ikan;
Isteri salehah boleh bersabar,
Susah payah mencari makan.

ไปพักผํอน เหนื่อจากเรียน
เสร็จแล๎ว ออกไปหาปลา
ภรรยาที่ดี มีความอดทน
ยากลําบาก หาเลี้ยงชีพ

Abdullah Wadeng

201

Pergi ke Tabih saing remaja,
Sudah lama di pulau jelapi;
Suami saleh rajin bekerja,
Tidak lama di kedai kopi.
Abdullah Wadeng

ไปตาแบะ กับเพื่อนวัยรุํน
อยูํเสียนาน บนเกาะยือลาปี
สามีที่ดี ขยันทํางาน
อยูํไมํนาน ณ ร๎านน้ําชา
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Hari Ahad membeli seluar,
Seluar panjang kakinya basah;
Isteri salehah menjadi penawar,
Dapat menghilang suaminya susah.

วันอาทิตย๑ ซื้อกางเกง
กางเกงยาว มีขาเปียก
ภรรยาที่ดี เป็นยาแก๎พิษ
สามารถบรรเทา ความทุกข๑ยากของสามี

Abdullah Wadeng

203

Pergi sembelih di kampung Jabat,
Boleh pisang di tepi bukit;
Suami saleh menjadi ubat,
Boleh menghilang isteri yang sakit.

ไปเชือดสัตว๑ ที่บ๎านยาบะ
ได๎กล๎วยมา จากตีนเขา
สามีที่ดี เป็นเสมือนยา
สามารถรักษา ภรรยาเจ็บปุวย

Abdullah Wadeng

204

Bawa tetamu hendak ke taman,
Bawa bungkusan keluar lari;
Banyak ilmu bayak pengalaman,
Mendapat lulusan di luar negeri.

พาแขก จะไปสวน
พาหํอถุง วิ่งออกไป
มากความรู๎ มากประสบการณ๑
สําเร็จการศึกษาจากตํางแดน

Abdullah Wadeng

7. ปันตุนสนุกสนานและการละเล่น (Pantun Jenaka dan Permainan)
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Burung tiung batu,
Makan buah tal masak;
Tak ada untung aku,
Gatal-gatal gosok.

เจ๎าเอ๐ย เจ๎านกขุนทอง
กินลูกตาลสุก
ฉันนี้ชํางอับโชค
ได๎แตํนั่งเกา ลูบไปลูบมา

Abdulwahab Waesama-ae
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Itik Tok Teh itik Tok Tanjung,
Buah lonang masak merah;
Adik putih bergelek buyung,
Kacip pinang ke abang sepiak.

เป็ดโตะเตะฮ เป็ดโตะตันหยง
ผลน๎อยหนํา สุกงอมแล๎ว
น๎องคนขาว ที่กลิ้งหม๎อดิน
หั่นหมากพลู ให๎พี่สักคํา
Idris Waedeng

207

Ada sirih ada pinang,
Nanti gambir dengan kapur;
Sudah dipilih sudah dipinang,
Hanya menanti ijab kabul.

ใบพลูมี ผลหมากพร๎อม
รอเพียงสีเสียดกับปูน
ได๎คัดเลือก และได๎จัดหมั้นแล๎ว
รอเพียงแตํ กลําวรับแตํงงาน
Idris Waedeng
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Buat pengat ubi keladi,
Buah kemudu masak merah;
Baca doa orang mati,
Orang hidup makan kedarah.

ทําแกงบวดหัวเผือก
ผลใบยอ สุกงอมแดง
อํานสวดพร ให๎ผู๎ตาย
คนเป็นนั้น เฝูารอกิน

Patimoh Waesama-ae
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Helang- helang mutuk,
Mutuk sambar ayam;
Di mana kampung datuk,
Di sini rumah Tuk Wan.

นกเอ๐ย นกเหยี่ยวมูโตะ
เหยี่วมูโตะ บินโฉบไกํ
ที่ใหนละ บ๎านคุณยาย
ที่นไี่ ง บ๎านโต๏ะวัน

Patimoh Waesama-ae
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Hongek-hongek udang,
Lembu paatah tanduk;
Cik Mek kena godam,
Cik Awan kena tumbuk.
Tumbuk damar taeting,
Pasang damar cahaya;
Tebuk lubang dinding,
Mengintai anak kera.
Anak kera ghaib ke mana,
Masuk ke hutan menyumpit burung.
Burung kipas dukding,
Pandai timbuk rebab.
Rebab duk mendaung,
Gung hamba raja.
Raja dalam batil,
Kelupak dalam jantung;
Bertemu ubat bedil,
Nak bedil buaya kudung.
Buaya kudung besar,
Hilir-hilir mudik;
Mana kampung kita,
Balik sana mukim.
Mukim Payung Tinggi,
Tempat sami luka;
Ralip duk di sini,

กุ๎งเดินสํายไปมา
วัวเขาหัก
เจะแมะโดนตี
เจะแวโดนตํอย
ทุบครั่งจากต๎น
จุดครั่งสํองแสง
เจาะรูฝาผนัง
แอบมองลูกลิง
ลูกลิงหายไปไหน
เข๎าปุาเปุาดอกลํานก
นกกีปะฮ โดะเด็ง
สีซอเกํง
ซอเสียงก๎อง
ฆ๎องของทาสพระราชา
ราชาในขันน้ํา
กลีบหัวปลี
เจอกระสุนปืน
จะยิงจระเข๎ด๎วน
จระเข๎ด๎วนตัวใหญํ
วํายทวนน้ําขึ้นเหนือ
หมูํบ๎านของเราอยูํที่ไหน
อยูํฟากโน๎นของตําบล
ตําบลปายงตีงี
ณ สถานที่ พระล๎มถลอก
อยูํที่นี่จนเพลิน
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Hati tidak terlupa.

แตํใจนั้นไมํลืมเลือน
Abdulwahab Waesama-ae
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11

Naik nangka mambung,
Julang nangka dahan;
Budak Cik Mah Cik Mung,
Belaga lembu jantan.
Lembu jatan jati,
Tambat bayang gurah;
Abang lambat mari,
Nanti bulan cerah.
Bulan cerah pauk belatik,
Patah seligi tikam kerbau;
Orang tua meneweh gatip,
Patah gigi tampal tahi mala.
Tahi mala di atas bendul,
Cabut kemuncup,
Berjalan ke humur,
Kaki balar jangan diunjur,
Salah terjemput,
Kata ke bunga.
Bunga sena Datuk,
Kembang tujuh malam;
Berarak betina masuk,
Masuk kehujung balai.
Hujung balai kecil,
Bendul panjang lima;
Bertunang dari kecil,
Nak menikah bulan lima.
Bulan lima bulan tak genap,
Perannyut batil pengkalan Mak Cik Teh.
Batil Wan Mas batil Wan Perak,
Ibu kunyit di dalam tempayan,
Berbunyi bedil bagai bertih,
Tuan Cik Lonik mengadap perang.

ขึ้นต๎นขนุน ผลขนุนไมํมีเนื้อ
อยูํที่ปลายกิ่งขนุน
เด็กชื่อเจะมะฮ และเด็กชื่อเจะมง
ชนวัวตัวผู๎
วัวตัวผู๎ตัวแท๎
ลํามไว๎ใต๎เงาของต๎นสมอทะเล
อีกช๎ากวําพี่จะมา
รอจนคืนเดือนหงาย
พระจันทร๑สวํางก็ออกไปดักสัตว๑
หลาวหักเพราะแทงควาย
คนแกํก็โลดเต๎นด๎วย
ฟ๓นหักเอากาวตาฮิมาลา11มาติด
กาวตาฮิมาลาอยูํบนขอบพื้น
ถอนหญ๎าเจ๎าชู๎
แล๎วเดินไปยังนาบนไหลํเขา
เท๎าเป็นเผือกอยําเหยียดออกไป
พลั้งไปหยิบ
นึกวําเป็นดอกไม๎
ดอกประดูํแหํงบ๎านดาโตะ
บานสะพรั่งเจ็ดวันเจ็ดคืน
ผู๎หญิงพาเหรดมาเป็นขบวน
เข๎าทางปลายพาไล
ปลายพาไลมีขนาดเล็ก
ขอบพื้นยาวแคํห๎า
หมั้นหมายตั้งแตํเยาว๑วัย
จะแตํงงานเดือนห๎า
เดือนห๎าเป็นเดือนคี่
เอาขันไปลอยที่ทําเรือเมาะเจะเตะฮ
ขันของแวมะฮ ขันของแวแปเราะ
หัวขมิ้นอยูํในโอํง
ได๎ยินเสียงปืนดังราวข๎าวตอกแตก
ตูแวเจะลอนิมุํงหน๎าออกรบ

ตาฮิมาลา เป็นกาวที่ได๎จากการเอาครั่งมาผสมกับรังแตน มีความคงทนสูงใช๎อุดเรือ อุดหลังคารั่ว เป็นต๎น
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Abdulwahab Waesama-ae
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Ayun lambut laju,
Kayu batang pisang;
Tenun kain baju,
Tiru anak musang.
Anak musang jantan,
Ibu dia betina;
Sanggul lipat pandan,
Tiru anak Cina.
Anak Cina jambul,
Pandai main perangkap;
Ajak saing tidur,
Ambil bantal dakap.

ไกวเปลลอยละลิ่ว
เอาลําต๎นกล๎วยไปพายเป็นเรือ
ทอเสื้อผ๎า
ลอกเลียนแบบลูกมูสัง
ลูกมูสังเพศผู๎
แมํของมันเพศเมีย
ถักเปียแล๎วเกล๎าผม
เลียนแบบลูกคนจีน
ลูกคนจีนไว๎ผมจุก
เลํนเครื่องมือดักสัตว๑เกํง
ชวนเพื่อนมานอนด๎วยกัน
แล๎วเอาหมอนกอด

Abdulwahab Waesama-ae

8. ปันตุนสุภาษิต (Pantun Peribahasa)
213

Nangka sejati di dalam perahu,
Pergi berlangsung jangan beradu;
Luka di hati orang tak tahu,
Seperti racun di dalam madu.

ขนุนแท๎อยูํในเรือ
ผํานไป อยําได๎หยุดพัก
แผลในใจ ไมํมีใครรู๎
เสมือนยาพิษ อยูํในน้ําผึ้ง

Abdullah Wadeng

214

Banyak pinang sudahlah layu,
Pokok jambu di Kuala Jambu;
Ingatlah pesanan pepatah Melayu,
Mulut kamu harimau kamu.

ผลหมาก สุกงอมแล๎ว
ผลฝรั่งที่ทํายามู
จดจําไว๎ สํานวนมลายู
ปากเจ๎าคือเสือเจ๎า

Abdullah Wadeng

215

Ulam ulam pucuk jenerih,
Air setimba bertupah ruah;
Ulang ulang hendakkan nak boleh,
Seperti kerengga tunggu buah.
Jawawhir Musa

ผักเอ๐ยผักยอดต๎นแซะ
น้ําในถัง หกกระจาย
ติดตามไมํหําง หวังจะได๎
เสมือนมดแดง เฝูาผลไม๎
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Cedak air dengan baldi,
Cedak nasi dengan senduk;
Baik ikut resmi padi,
Semakin berisi semakin tunduk.

ตักน้ํา ด๎วยถัง
ตักข๎าว ด๎วยทัพพี
ยึดตามธรรมชาติรวงข๎าวดีกวํา
ยิ่งเข๎าเนื้อ ยิ่งโค๎งงอลง

Patimoh Kahong

217

Pohon jenerih di tepi sawah,
Buah keduduk di ladang kelapa;
Walaupun boleh gading bertuah,
Kepada tanduk jangan dilupa.

ต๎นแซะ ที่ปลายนา
ลูกโคลงแคลง ที่สวนมะพร๎าว
ถึงแม๎วํา ได๎งาวิเศษ
ตํอเขานั้น อยําหลงลืม

Abdullah Wadeng

9. ปันตุนศาสนาและความเชื่อ (Pantun Agama dan Kepercayaan)
218

Burung putih sedikit anak,
Ada bersarang di ladang kelapa;
Walaupun boleh duit banyak,
Kepada tuhan jangan dilupa.

นกกระยาง มีลูกน๎อย
มาทํารัง ในสวนมะพร๎าว
แม๎ได๎เงิน จํานวนมากมาย
ตํอพระเจ๎า อยําได๎หลงลืม

Abdullah Wadeng

219

Sedikit sebanyak berjumpa buahan,
Membawa tongkat sama berat;
Duit banyak lupakan tuhan,
Tidak barakat dunia akhirat.

จะมากน๎อย ได๎เจอผลไม๎
พาไม๎เท๎า หนักเทํากัน
เงินมาก ลืมพระเจ๎า
ไมํเป็นมงคล ทั้งโลกนี้และโลกหน๎า

Abdullah Wadeng

220

Pokok betik pokok pisang,
Di situ banyak pisang nangka;
Banyak duit tidak sembahyang,
Itu juga tuhan murka.

ต๎นมะละกอ ต๎นกล๎วย
ตรงนั้นมีมาก กล๎วยขนุน
เงินมาก ไมํละหมาด
นั่นเป็นสิ่ง พระเจ๎าโกรธ

Abdullah Wadeng

221

Kain remaja sangat disayang,
Lalu dilipat bawa ke taman;
Rajin bekerja banyak sembahyang,
Itulah sifat orang beriman.

ผ๎าคนหนุํม รักนักหนา
เลยพับไว๎ พาไปสวน
ขยันทํางาน ดํารงละหมาด
เป็นคุณลักษณะ ของผู๎ศรัทธา
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Abdullah Wadeng

222

Banyak layu sangat masak,
Membeli nasi bawa menyadap;
Ingatlah ibu ingatlah bapa,
Carilah duit banyaklah beribadat.

เหี่ยวเฉา สุกงอมแล๎ว
ซื้อข๎าว ไปเก็บน้ําตาลโตนด
ระลึกถึงแมํ ระลึกถึงพํอ
ทํางานหาเงิน มากด๎วยอิบาดัต12

Abdullah Wadeng

223

Kelapa keras dibuat berniaga,
Ramainya penjual terlalunya lama;
Rupa paras tidak berharga,
Iman dan takwa itulah utama.

มะพร๎าวแข็ง นําไปค๎าขาย
คนขายมากมาย ใช๎เวลานาน
รูปรํางหน๎าตา ไมํใชํราคา
ศรัทธาและเกรงกลัวพระเจ๎ายึดลําดับแรก

Abdullah Wadeng

224

Pohon betik pohon buluh,
Bapa Aminah pergi memanah;
Walaupun cantik walaupun huduh,
Asal di tanah kembali ke tanah.

ต๎นมะละกอ ต๎นไผํ
พํออามีนะห๑ ไปยิงธนู
ไมํวําจะสวยหรือไมํ
ดั้งเดิมมาจากดิน กลับสูํดิน

Abdullah Wadeng

225

Pokok kemia di tepi hutan,
Di kedai Tanjung banyak merpati;
Hidup di dunia seperti jambatan,
Sampai di hujung berjumpalah mati.

ต๎นสาคู อยูํไกล๎ปุา
ที่ตลาดตันหยง พิราบมากมาย
ชีวิตบนโลก เสมือนสะพาน
ถึงที่ปลาย พบความตาย

Abdullah Wadeng

226

Ada wanita membawa bubur,
Pergi ke kota membeli sotong;
Bilanya kita dibawa ke kubur,
Tahulah kita rugi dan untung.

ผู๎หญิง พาของหวาน
ไปตลาด หาซื้อปลาหมึก
เมื่อถึงวัน พาไปสุสาน
เราได๎รู๎ ขาดทุนหรือกําไร

Abdullah Wadeng

227

Kalau kita pergi ke paya,
Membawa buahan banyak sekali;
Kalau kita rugi di dunia,
Mudah-mudahan dapat kembali.
Abdullah Wadeng

12

ปฏิบัติศาสนกิจ

หากวําเรา ไปหนองน้ํา
พาผลไม๎ ตั้งมากมาย
หากวําเรา ขาดทุนโลกนี้
ยังมีหวัง จะได๎คืนมา
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228

Budak wanita bersiap diri,
Sudah merantau tidur di pantai;
Hidup kita setiap hari,
Rumah menghalau kubur melambai.

เด็กหญิง รักแตํงตัว
หลังทํองที่ยว นอนที่หาด
ชีวิตเรา ทุกวันนี้
บ๎านไสสํง สุสานกวักเรียก

Abdullah Wadeng

229

Orang wanita berjumpa di kedai,
Membawa ubat membeli buahan;
Janganlah kita lupa dan lalai,
Banyaklah bertaubat kepada tuhan.

พบเจอหญิง อยูํที่ตลาด
พกพายา ซื้อผลไม๎
เราอยําเผลอ และหลงลืม
ขออภัยโทษตํอพระเจ๎า ให๎มาก

Abdullah Wadeng

230

Jambu dan delima putik dah besar,
Kapas dan melati banyak di taman;
Ilmu agama wajib belajar,
Ke atas lelaki juga perampuan.

ฝรั่งและทับทิม เริ่มโตแล๎ว
ฝูายและมะลิ มากอยูในสวน
วิชาศาสนา บังคับต๎องเรียน
ตํอทั้งผู๎ชาย และผู๎หญิง

Abdullah Wadeng

231

Ramainya orang di tempat pulut,
Bergotong royong tolong bekerja;
Semua binatang di darat di laut,
Meminta ampun dosa kita.

คนมากมาย ที่งานแตํง
รํวมด๎วยชํวยกัน คนละไม๎ละมือ
สัตว๑ทั้งหลาย บนบกในทะเล
ขอพรพระเจ๎า อภัยให๎กับเรา

Abdullah Wadeng

232

Turun bermalam di sana utara,
Lama bercakap di rumah Saadah;
Rukun Islam lima perkara,
Pertama mengucap kalimah syahadah.

ลงไปพักแรม ฝ๓่งทางหนือ
คุยอยูํนาน ที่บ๎านสะอาดะห๑
หลักอิสลาม มีห๎าประการ
อันดับแรกกลําว คําปฏิญานตน

Abdullah Wadeng

233

Membawa layang lama di situ,
Warga yang dekat cepat ke desa;
Kedua sembahyang lima waktu,
Ketiga zakat keempat puasa.
Abdullah Wadeng

ไปเลํนวําว อยูํเนิ่นนาน
บ๎างออกไป ทํางานสวน
อันดับสองละหมาดห๎าเวลา
อันดับสามจํายทาน สี่ถือศิลอด
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134

Turun bersama remaja mengaji,
Lamanya duduk membeli barang;
Rukun kelima mengerjakan haji,
Selama hidup sekali seorang.

เด็กหนุํม ออกไปร่ําเรียน
หยุดซื้อของ เสียเนิ่นนาน
หลักที่ห๎าประกอบพิธีฮัจญ๑
ตลอดชีวิตอยํางน๎อยหนึ่งครั้ง

Abdullah Wadeng

235

Membawa roti terus berjalan,
Membeli beleda tiga telira;
Bila mati putus amalan,
Kecualinya ada tiga perkara.

ทําโรตี มุํงเดินทาง
ซื้อวุ๎น มาสามถาด
เมื่อตายจาก ขาดบุญกุศล
เว๎นแตํมี สามประการ

Abdullah Wadeng

236

Sudah ziarah bertemu ramah,
Duduk setarih di hulu humur;
Sadaqah jariah ilmu manafaat,
Anak yang soleh selalu berdoa.

ไปเยี่ยมเยือน พบปะสังสรรค๑
นั่งพักผํอน ที่ปลายนา
บริจาคทาน ความรู๎มีประโยชน๑
ลูกที่ดี ยํอมขอดูอา

Abdullah Wadeng

237

Sudah beronda berjalan ke Sibut,
Hendak ke kuala selepas bercuti;
Siapa yang ada amalan tersebut,
Mendapat pahala selepasnya mati.

หลังจากสํารวจ เดินทางไปซีบุต
จะไปที่ทํา หลังจากหยุดพัก
ใครมีสามสิ่งดังกลําว
ยํอมได๎ผลบุญหลัง แม๎ตายจากไปแล๎ว

Abdullah Wadeng

238

Turun berjalan sudah ziarah,
Mencari surat di tempat berehat;
Walaupun amalan sebesar zarrah,
Hari akhirat dapat dilihat.

ออกเดินทาง หลังจากเยี่ยมเยือน
หาหนังสือ ณ ที่หยุดพัก
แม๎วํากุศลน๎อยนิด เพียงเม็ดข๎าว
วันปรโลก จะได๎เห็นผลตอบแทน

Abdullah Wadeng

239

Pokok kemia pokok durian,
Pokok halia di taman belukar;
Hidup di dunia banyak ujian,
Untuk manusia beriman dan ingkar.
Abdullah Wadeng

ต๎นสาคู ต๎นทุเรียน
ต๎นขิงในสวนปุา
ชีวิตบนโลก มากบททดสอบ
สําหรับมนุษย๑ ศรัทธาและเนรคุณ
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Datang di taman di waktu fajar,
Datang ke belukar di hulu kubur;
Orang beriman selalu bersabar,
Orang yang ingkar selalunya kufur.

มาสวน เวลาเช๎าตรูํ
มาสวนปุา ทางเหนือสุสาน
ผู๎ศรัทธา ยํอมอดทน
คนทรยศ ยํอมสิ้นศรัทธา

Abdullah Wadeng

241

Pohon durian dahan menalu,
Menanam lada di taman indah;
Walaupun ujian datang bertalu,
Iman di dada jangan diubah.

ตันทุเรียน กิ่งกาฝาก
ปลูกพริก ที่สวงงาม
แม๎บททดสอบ แสนมากมาย
ความศรัทธา อยําได๎เปลี่ยนแปลง

Abdullah Wadeng

242

Datang ke taman selepas berniaga,
Datang ke belukar selepas bersuka;
Orang beriman dibalaskan syurga,
Orang yang ingkar dibalas neraka.

มาที่สวน หลังค๎าขาย
มาสวนปุา หลังสนุกรื่นเริง
คนศรัทธา ตอบแทนด๎วยสวรรค๑
คนทรยศ ตอบแทนด๎วยนรก

Abdullah Wadeng

243

Ikan tuman ikan haruan,
Ikan kaya anak kapu;
Tuhan firman didalam Qur’an,
Kesedapan dunia banyak tertipu.

ปลาชะโด และปลาชํอน
ปลาแดงลูกกาปู
พระเจ๎าได๎ตรัสไว๎ ในอัลกุรอาน
ความสุขโลกนี้ เป็นสิ่งหลอกลวง

Abdullah Wadeng

244

Burung merpati hinggap di jalan,
Bunga melati di pokok asli;
Sebelumnya mati buatlah amalan,
Bilanya mati tidak kembali.

นกพิราบเกาะบนถนน
ต๎นมะลิ ที่ต๎นเดิม
กํอนตาย ทําความดี
เมื่อตายไป ไมํหวนคืน

Safiah Baka

245

Dinginnya malam selepas hujan,
Hujan turun di petang hari;
Bukanlah bulan jadi pujaan,
Pujaan hanya untuk Ilahi.
Abu WardeeTongkat Sakti

ค่ําคืนหนาว หลังฝนหยุด
ฝนตกหนัก ในชํวงเย็น
ไมํใชํดวงจันทร๑ เป็นสิ่งกราบไหว๎
การกราบใหว๎ เพื่อพระเจ๎าเทํานั้น
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Pak Haji kepiah merah,
Masuk hutan memburu rusa;
Orang mengaji taatkan Allah,
Orang sembahyang lepaskan dosa.

เปาะฮายี13 กะปิเยาะห๑14แดง
เข๎าในปุา ไป ลํากวาง
หาความรู๎ เพื่อความภักดีตํออัลลอฮ
ละหมาด เพื่อรอดพ๎นจากบาป

Jawahir Musa

247

Tetak tebu buluh,
Sandar pagar sasak;
Bangun makan sahur,
Nak puasa esok.

ฟ๓นอ๎อยไผํ
พิงผนังไม๎ไผํ
ตื่นกินซาฮูร15
จะถือศิลอดวันพรุํงนี้

Abdulwahab Waesama-ae

248

Pauh masak di pohon,
Kerengga tunggu tangkai;
Orang suka berbohong,
Akhirat kena bakar.

มะมํวงสุกที่ต๎น
มดแดงเฝูาพวง
คนชอบโกหก
วันปรโลกถูกนรกเผา
Jawahir Musa

249

Bantal dari haji,
Mari dari Mekah;
Tidur saudara mati,
Serah kepada Allah.

หมอนจากพิธีหัจญ๑
มาจากนครมักกะฮ
นอนหลับพี่น๎องกับความตาย
มอบตนตํออัลลอฮ
Idris Waedeng

250

Orang cina buat kebun,
Kayu nangka buat titi;
Orang betina tidak kelubung,
Api neraka duduk nanti.

คนจีนทําสวน
ไม๎ขนุนทําสะพาน
ผู๎หญิงไมํคลุมศรีษะ
ไฟนรกรอแผดเผา
Jawahir Musa

251

13

Tepung butu tepung bungkus,
Tepung lenga roti cana;
Lima waktu tak putus,
Tanda-tanda orang taqwa.

ขนมม๎า ขนมสอดไส๎
ขนมลืองอ โรตีจานา
ห๎าเวลา อยําได๎ขาด
สัญญานผู๎ที่เกรงกลัวพระเจ๎า

ใช๎เรียกชายที่ผาํ นการไปประกอบพิธีฮจั ที่นครเมกกะแล๎ว ถ๎าเป็นหญิงจะเรียก “เมาะฮายี”
หมวกที่ชายมุสลิมนิยมสวมใสํ โดยเฉพาะขณะทําการละหมาด ปกติสีขาว
15
ซาฮูร คือมื้ออาหารทชีา่ วมุสลิมรับประทานในชวงใกลสวางเพอื่ถือศีลอดในชวงกลางวัน
14

272

Maryam Kaso

252

Pohon betik pohon buluh,
Lama remaja membeli buahan;
Walaupun cantik walaupun huduh,
Sama sahaja di sisi tuhan.

ต๎นมะละกอ ต๎นไผํ
วัยรุํน ซื้อผลไม๎อยูํเสียนาน
แม๎วําสวย แม๎วําขี้เหรํ
เทําเทียมกัน ณ พระเจ๎า

Lama remaja membeli buahan,
Membeli barang hendak berjual;
Sama sahaja di sisi tuhan,
Kecuali orang yang banyak taqwa.

วัยรุํนซื้อผลไม๎อยูํเสียนาน
ซื้อสิ่งของ จะขายตํอ
เราเทําเทียมกัน ณ พระเจ๎า
เว๎นแตํคนที่มากความเกรงกลัวตํอพระองค๑

Abdullah Wadeng

253

Burung tiung di pohon celagi,
Banyak terbang ke tempat asli;
Walaupun untung walaupun rugi,
Tak ada seorang dapat kembali.

นกขุนทอง บนต๎นมะขาม
มากบินกลับ ณ ที่เดิม
แม๎วํากําไร แม๎วําขาดทุน
ไมํมีใคร ได๎กลับมาใหมํ

Banyak terbang ke tampat asli,
Di pohon petai di pohon kinis;
Tak ada seorang dapat kembali,
Walaupun sesal walaupun menangis.

มากบินกลับ ณ ที่เดิม
ที่ต๎นสะตอ ที่ต๎นมะมุด
ไม๎มีใคร ได๎กลับมาใหมํ
แม๎จะเสียใจ แม๎จะร๎องให๎

Abdullah Wadeng

254

Pergi ke paya membawa kelapa,
Pergi ke barat membeli roti;
Rugi di dunia tidak mengapa,
Rugi di akhirat rugi sejati.

ไปหนองน้ํา พามะพร๎าว
ไปทางตะวันตก ซื้อขนมป๓ง
ขาดทุนทางโลก ไมํเป็นไร
ขาดทุนวันปรโลก ขาดทุนอยํางแท๎จริง

Pergi ke barat membeli roti,
Petai dan kinis banyak di sana;
Rugi akhirat rugi sejati,
Sesal dan menangis tidak berguna.

ไปทิศตะวันตก ซื้อขนมป๓ง
สะตอและมะมุด มากมายที่นั่น
ขาดทุนวันปรโลก ขาดทุนอยํางแท๎จริง
เสียใจและร๎องให๎ ก็ไร๎ประโยชน๑

Petai dan kinis banyak di sana,
Pohon hasta belajar berbuah;

สะตอและมะมุด มากมายที่นั่น
ต๎นมังคุด เริ่มออกผล

273

Sesal menangis tidak berguna,
Walaupun di mata keluarnya darah.

เสียใจ ร๎องให๎ ไร๎ประโยชน๑
แมํวําน้ําตา ไหลเป็นเลือด

Abdullah Wadeng

255

Wanita banyak duduk di pantai,
Mencari surat bawa ke sana;
Harta banyak anak ramai,
Hari akhirat tidak berguna.

หญิงจํานวนมาก อยูํที่ชายหาด
หาหนังสือ พกพาไป
สมบัติมาก ลูกเยอะ
วันปรโลก ไร๎ประโยชน๑

Mancari surat bawa ke sana,
Membeli barang perak dan tosa;
Hari akhirat tidak berguna,
Kecuali orang tidak berdosa.

หาหนังสือ พกพาไป
ซื้อเครื่องเงินเครื่องทอง
วันปรโลก ไร๎ประโยชน๑
เว๎นแตํคนที่ ไร๎บาป

Abdullah Wadeng

256

Masuk ke dapur di petang hari,
Banyak hari lama berjual;
Duduk di kubur seorang diri,
Anak dan isteri semua ditinggal.

เข๎าครัวในชํวงบําย
ค๎าขายนานหลายวัน
อยูในกุโบร๑ ตัวเดียวดาย
ลูกและภรรยา ทั้งหมดได๎จากลา

Banyak hari lama berjual,
Wanit banyak pergi bersuka;
Anak dan isteri semua ditinggal,
Harta banyak menjadi pusaka.

ค๎าขายนานหลายวัน
ผู๎หญิงมากมาย หัวเราะชอบใจ
ลูกและภรรยา ทั้งหมดได๎จากลา
สมบัติมากมาย กลายเป็นมรดก

Abdullah Wadeng

10. ปันตุนความรัก (Pantun Percintaan)
257

Malam siang terkenang- kenang,
Jiwa yang kosong melayang- layang;
Mahar itu bukan bahasan,
Yang penting hanya kasih dan sayang.

ทั้งคืนวัน ในความทรงจํา
ใจวํางเปลํา บินลํองลอย
สินสอดนั้น ใชํสิ่งถกเถียง
สําคัญนั้น เพียงรักและเอ็นดู

Abu Wardee Tongkat Sakti

258

Sudah menanak membawa roti,
Membawa tebu turut kereta;
Bila anak susah hati,

หุงข๎าวเสร็จ พาขนมป๓ง
พาอ๎อย วิ่งตามรถ
ยามลูก ลําบากใจ
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Ayah dan Ibu turut menderita.

พํอและแมํ ทุกข๑ใจตาม

Abdullah Wadeng

259

Tanak pulut handak ke taman,
Teman sejati sudah ke pacur;
Walaupun di mulut nampak senyuman,
Di dalam hati sudah hancur.

หุงข๎าวเหนียว จะพาไปสวน
เพื่อนสนิท ชวนไปน้ําตก
แม๎ที่ปาก เห็นรอยยิ้ม
ในหัวใจ แตกละลาย

Abdullah Wadeng

260

Sangat banyak menanam manggis,
Di sana gereja di hulu titi;
Bila anak sedang menangis,
Semua kerja ibu berhanti.

ปลูกมังคุด อยูํมากมาย
ถัดจากโบสถ๑ เหนือสะพาน
ยามที่ลูกร๎องให๎
งานการทั้งหลาย แมํหยุดหมด

Abdullah Wadeng

261

Tebu di Teluk tebu panjang,
Tebu kecut tebu bersurai;
Ibu peluk ibu saying,
Ibu peluk ibu membelai.

อ๎อยทีตะโล๏ะ อ๎อยต๎นยาว
อ๎อยเหี่ยวเฉา อ๎อยตัดแยก
แมํโอบกอด แมํรักหํวง
แมํโอบกอด แมํปลอบใจ

Abdullah Wadeng

262

Pergi ke gua di sana medan,
Sudah menanak hendak sembahyang;
Selagi nyawa ada di badan,
Wajah anak terbayang –baying.

ออกไปถ้ํา ที่ชายทุํง
หุงข๎าวเสร็จ เตรียมละหมาด
ตราบที่ลมหายใจ ยังคงอยูํ
ใบหน๎าลูก ติดตาตลอด

Abdullah Wadeng

263

Burung cak cak di pohon bedara,
Di pokok kabu di pokok keriang;
Walaupun cacat walaupun cedera,
Ayah dan ibu tetap saying.

นกกระจาบ บนต๎นพุทรา
บนต๎นนุํน บนต๎นหว๎า
แม๎จะด๎อย แม๎จะพิการ
พํอแมํรัก ตราบเทํานาน

Abdullah Wadeng

264

Pohon buluh di tepi seberang,
Membawa tebu membawa golok;
Walaupun hodoh di sisi orang,
Ayah dan ibu nampaknya elok.
Abdullah Wadeng

ต๎นไผํ ที่ข๎างฝ๓่ง
พาอ๎อย พามีดอีโต๎
แม๎จะขี้แหรํ ในสายตาผู๎อื่น
พํอกับแมํ เห็นงามเสมอ
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265

Turun di seberang sudahpun pergi,
Membawa tebu membawa selasih;
Walaupun orang semuanya benci,
Ayah dan Ibu sangatnya kasih.

ข๎ามไป ลงฝ๓่งโน๎น
พาอ๎อย และแมงลัก
แม๎คนอื่น เขารังเกียจ
พํอกับแมํ ยังรักยิ่ง

Abdullah Wadeng

266

Tanam sawa di tanah kota,
Ingin ke seberang berkerja tebu;
Orang tua-tua pernah berkata,
Anjing di orang raja di ibu.

ปลูกละมุด ที่ชานเมือง
อยากข๎ามฝ๓่ง ไปทําไรํอ๎อย
ผู๎แกํผู๎เฒํา ทํานเคยกลําวไว๎
สุนัขในสายตาอื่น ราชาในสายตาแมํ

Abdullah Wadeng

267

Pulang di bukit membawa lilin,
Balik bersurai di tanah medan;
Alangkah sakit ibu bersalin,
Hampir bercerai nyawa di badan.

กลับจากเขา พาเทียนไข
กลับไปแยกย๎ายที่ลานกว๎าง
แสนเจ็บปวด ยามแมํคลอดบุตร
แทบจะแยกวิญญาณจากเรือนรําง

Abdullah Wadeng

269

Labu manis habis di sira,
Bawa ke market di hilir kota;
Ibu menangis habis suara,
Kerana sakit melahirkan kita.

ฟ๓กทองหวาน นํามาเชื่อม
พาไปตลาด ทางใต๎เมือง
แมํร๎องให๎ แทบหมดเสียง
เพราะแสนปวด ยามคลอดเรา

Abdullah Wadeng

269

Kabu putih terbang melayang,
Jatuh di Jelapang di bawa ke gua;
Ibu kasih ibu saying,
Ingat nak tumpang di masa tua.

นุํนขาว บินลอยลํอง
ตกที่ยือลาป๓น พาไปถ้ํา
แมํทั้งรัก และเป็นหํวง
หวังจะพึ่งพา ในยามแกํชรา

Abdullah Wadeng

270

Wanita pahalawan orang yang jujur,
Bunga selasih dibawa bersama;
Air mata kawan jangan digugur,
Kerana sedih sangatnya lama.
Abdullah Wadeng

หญิงนักรบ คนจริงใจ
ดอกแมงลัก พาติดตัว
น้ําตาเพื่อน อยําได๎หยดรํวง
เพราะปวดร๎าว นานแสนนาน

276

271

Naik perahu Pulau Pinang,
Bila lagi hendak sampai ke Mekah;
Bunyi khabar adik ada tuning,
Bilakah lagi hendak menikah.

ขึ้นเรือ ณ เกาะปีนัง
เมื่อไหรํอีก จะถึงเมกกะ
ได๎ขําววํา น๎องมีคูํหมัน้
เมื่อไหรํกัน จะได๎แตํงงาน

Idris Waedeng

272

Pokok keranji di tepi kota,
Kurang baja abang tambahkan;
Kalau sungguh bagai dikata,
Nyawa di badan abang serahkan.

ต๎นหยี อยูํชานเมือง
ขาดปุ๋ย พี่เติมให๎
ถ๎าจริง ตามเขากลําว
ลมหายใจนี้ พี่ยอมพลี

Idris Waedeng

273

Wanita bersih datang di luar,
Bunga sirih di taman desa;
Air mata kekasih jangan dikeluar,
Kerana sedih sepanjang masa.

หญิงสะอาด ออกข๎างนอก
ดอกพลู ที่สวนบ๎าน
น้ําตาคนรัก อยําได๎หยดหลั่ง
เพราะจะปวดร๎าว ไปตลอดกาล

Abdullah Wadeng

280

Wanita bersih cepat ke telaga,
Bunga keduduk di tepi kemudu;
Air mata kekasih sangat berharga,
Kerana menunjuk hatinya rindu.

หญิงสะอาด ไปที่บํอ
ดอกโคลงเคลง ที่ข๎างต๎นยอ
น้ําตาคนรัก แสนมีคํา
เพราะบํงชี้ ใจนั้นมีรัก

Abdullah Wadeng

281

Tanam celagi di dalam kampung,
Tanam selasih di luar pagar;
Putus tali boleh dihubung,
Putus kasih selamat tinggal.

ปลูกมะขาม ในหมูํบ๎าน
ปลูกแมงลัด ไว๎นอกรั้ว
เชือกขาด สามารถตํอได๎
แตํขาดความรัก คือสิ้นสัมพันธ๑

Abdullah Wadeng

282

Asal kapas menjadi benang,
Dari benang dibuat baju;
Barang yang lepas jangan dikenang,
Kalau jadi orang baru.
Idris Waedeng

จากฝูาย ทําเป็นด๎าย
จากด๎าย ทําเป็นเสื้อ
เรื่องที่ผํานไป อยําได๎จดจํา
ถ๎าหวังเปลี่ยน เป็นคนใหมํ
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283

Bersangka baik sesama makhluk,
Allah suka orang yang tawaddhak;
Resmi padi ialah tunduk,
Pintu cinta pasti diketuk.

คิดแงํดี ระหวํางเรา
อัลลอฮรัก คนถํอมตน
ธรรมชาติข๎าว ก๎มงอลง
ประตูความรัก ยํอมถูกเคาะ

Patimoh Kahong

284

Malam berlabuh suasana damai,
Di langit pula gelap gelita;
Kasih sayang telahku semai,
Tapi sayang tumbuhnya derita.

กลางคืนยํางกราย เทียบทําสงบนิ่ง
ท๎องฟูาปิด ดํามืดมิด
ความรักความเอ็นดู ที่บํมเพาะไว๎
เสียดายนัก งอกออกมา คือทุกข๑ระทม

Jawahir Musa

285

Menyulam benang halus berseni,
Sutra terpilih dibuat baju;
Sudahku tahu selama ini,
Rupanya kasih orang tak tahu.

ถักด๎าย วิจิตรศิลป์
ไหมคัดสรร มาทําเสื้อ
ฉันรู๎แล๎ว ตลอดมานี้
ดูเหมือนวํา รักนี้เขาไมํรู๎

Jawahir Musa

286

Tetak palas ke tunggul gila,
Pucuk budi peracur kapur;
Rupa paras hamba tak gila,
Gila budi hatinya hancur.

ฟ๓นต๎นกะพ๎อ เหลือแตํตอ
เอายอดโพ บดเคล๎าปูน
รูปรํางหน๎าตา ฉันไมํลุํมหลง
แตํใจละลาย หลงในบุญคุณ
Idris Waedeng

287

Layang-layang terbang melayag,
Layang nak jatuh di Tanjung Jati;
Dari mana datangnya sayang,
Dari mata turun ke hati.

วําวน๎อย บินลํองลอย
วําวจะตก ทีต่ ันหยงยาตี (แหลมสัก)
จากไหนมา สุดที่รัก
จากดวงตาสูํดวงใจ

Idris Waedeng

288

Malam siang silih berganti,
Masa yang lalu tak berulang lagi;
Kasih sayang dari hati ke hati,
Tulus ikhlas di hati yang murni.
Idris Waedeng

คืนวัน ผับเปลี่ยนไป
เวลาที่ผํานไป ไมํหวนกลับมา
ความรักจากหัวใจ สูํหัวใจ
ด๎วยความจริงใจ หัวใจบริสุทธิ์
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Buat pengayuh kayu cenerai,
Patahlah galah dikayuh perahu;
Hajat di hati tak mau bercerai,
Kuasa Allah siapa nak tahu.

ทําไม๎พาย ด๎วยไม๎หมากคอม
ไม๎สอยหัก ใช๎พายเรือ
ใจจริงนั้น ไมํอยากหยําร๎างกัน
พระประสงค๑ของพระเจ๎า ใครจะรู๎

Waelimoh Tokwaehaji

290

Kalau tuan pergi ke laut,
Carilah balik ketam betina;
Kalau tuan menjadi rambut,
Saya jadi sekuntum bunga.

ถ๎าคุณ ได๎ไปทะเล
ให๎นํากลับบ๎าน ปูตัวเมีย
ถ๎าคุณ เป็นเส๎นผม
ฉันจะเป็น ชํอดอกไม๎

Waelimoh Tokwaehaji

291

Burung merpati terbang sekawan,
Hinggap seekor di pokok jati;
Tak boleh harap hati perempuan,
Lupa habis segala janji.

นกพิราบ บินเป็นกลุํม
มีตัวหนึ่ง เกาะที่ต๎นสัก
ไว๎ใจยาก หัวใจผู๎หญิง
ลืมเสียหมด ทุกคําสัญญา

Waehama Sadijamu

292

Hari Sabtu buat Jamuan,
Bulan maulid bulan yang mulia;
Saya tahu hati perempuan,
Keras di mulut di hati manja.

วันเสาร๑ จัดงานเลี้ยง
เดือนเมาลิด เดือนอันประเสริฐ
ฉันรู๎ดี หัวใจของผู๎หญิง
ปากแข็ง แตํใจอํอน

Idris Waedeng

293

Cinta yang jauh sukar dikata,
Bagaikan bertiup anginan berlagu;
Hati inginkan jodoh kita,
Niat yang baik berdoalah selalu.

ความรักที่หํางไกล ยากจะวํากลําว
เสมือนสายลม พัดโบกเป็นเสียงเพลง
หัวใจวาดหวัง เรานั้นคูํกัน
ความหวังดีๆ ขอพรตํอพระเจ๎า

Abu wardee tongkat sakti

294

Pucuk putat layu,
Pucuk pauh kembang;
Duduk dekat malu,
Duduk jauh bimbang.

ยอดจิก ใบเหี่ยวเฉา
ยอดมะมํวง ผลิบาน
อยูํใกล๎ เขินอาย
อยูํไกล เป็นกังวล

Bimbang dalam hati,

เป็นกังวล อยูํในใจ

279

Susah dalam perut;
Takut akan jadi ,
Perkara karut marut.

ลําบากใจ อยูํในอก
กลัววํา จะเกิด
สิ่งไมํดี ทุกข๑ยากเอย
Patimoh Kahong

295

Pokok betik di balik gereja,
Pokok kabu di hutan cerang;
Tak ada duit tak boleh kerja,
Bapa dan ibu berhutang hak orang.

ต๎นมะละกอ อยูํข๎างโบสถ๑
ต๎นนุํน ในปุาละเมาะ
ไมํมีเงิน ไมํได๎ทํางาน
พํอและแมํ ยอมยืมคนอื่น

Pokok kabu di hutan cerang,
Pokok salak di bukit tinggi;
Bapa dan ibu berhutang hak orang,
Takutnya anak tak boleh mengaji.

ต๎นนุํน ในปุาละเมาะ
ต๎นสละ ที่เขาสูง
พํอและแมํ ยอมยืมคนอื่น
เกรงวําลูก ไมํได๎ร่ําเรียน

Abdullah Wadeng

296

Pokok bayam pokok tebu,
Tanam di tepi kolam ikan;
Laksana ayam kehilangan ibu,
Begitulah kami kehilangan puan.

ต๎นผักโขม และต๎นอ๎อย
ปลูกไว๎ ทีข่ ๎างบํอปลา
เสมือนไกํ สูญเสียแมํ
เชํนนั้นแหละ เราสูญเสียเธอ

Tanam di tepi kolam ikan,
Berselang dengan pokok keladi;
Begitulah kami kehilangan puan,
Kerana banyak menanam budi.

ปลูกไว๎ ทีข่ ๎างบํอปลา
ปลูกสลับ กับต๎นเผือก
เชํนนั้นแหละ เราสูญเสียเธอ
เพราะทําบุญคุณ มากเหลือล๎น

11. ปันตุนพบกัน (Pantun Perjumpaan)
297

Bunga sekuntum bunga melati,
Putih berseri harum baunya;
Assalamu alaikum selamat pag,i
Semoga hari ini sihat bahagia.

ดอกเป็นชํอ ดอกมะลิ
ขาวละมุน หอมละไม
อัสซาลามูอาลัยกุม16 อรุณสวัสดิ์ยามเช๎า
อวยพรวันนี้ สุขกายสบายใจ

Abdullah Wadeng

16

อัสซาลามูอาลัยกุม เป็นคําภาษาอาหรับ ใช๎ในการกลําวทักทายเมื่อพบเจอกัน แปลวํา ขอความสันติสุขจงมีแดํทําน และเป็นการ
บังคับในอิสลามที่ผู๎รับต๎องกลําวตอบวํา “วาอาลัยกุมุสซาลาม” แปลวา ขอความสันติสุขจงมีแดํทํานเชํนกัน
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Langit terang berwarna biru,
Ramai petani menjemur padi;
Ku ucap selamat tahun baru,
Tekun beribadat hijrahlah diri.

ท๎องฟูาโปรํง สีน้ําเงิน
ชาวนามากมาย ตากข๎าวเปลือก
ฉันขอกลําว สวัสดีปีใหมํ
มั่นศาสนกิจ เปลี่ยนแปลงตัวเอง

Adu Wardee Tongkat Sakti

299

Ayam hutan turun ke hutan,
Terbang sama mencari makan;
Salam dihulur tanda persahabatan,
Salah dan silap sama maafkan.

ไกํปุา กลับสูํปุา
บินออก ไปหาอิน
ยื่นมือสลาม แสดงมิตรภาพ
ผิดพลาดมากน๎อย ให๎อภัยตํอกัน

Adu Wardee Tongkat Sakti

300

Pohon sebatang daunnya lebat,
Tumbuh subur di kampung Jabat;
Saya datang bukan nak berdebat,
Tegur menegur meramaikan sahabat.

ต๎นไม๎ต๎นหนึ่ง มีใบดก
งอกสมบูรณ๑ ณ บ๎านยาบะ
ฉันมามิใชํ เพื่อการโต๎เถียง
ทักทายวํากลําว เสริมเพิ่มมิตรสหาย

Tumbuh subur di kampung Jabat,
Mashurnya nama jauh dan dekat;
Tegur menegur ramaikan sahabat,
Eratkan hubungan membawa barakat.

งอกสมบูรณ๑ ณ บ๎านยาบะ
เป็นที่เลื่องลือ ทั้งใกล๎ไกล
ทักทายวํากลําว เสริมเพิ่มมิตรสหาย
เชื่อมชิดสัมพันธ๑ นําสูํมงคล

Adu Wardee Tongkat Sakti

12. ปันตุนอาลา (Pantun Perpisahan)
301

Putik pauh delima batu,
Anak sembilang di tapak tangan;
Sungguh jauh negerinya satu,
Hilang di mata di hati jangan.

มะมํวงอํอน ทับทิมหิน
ลูกปลาดุกทะเล อยูํบนฝุามือ
ถึงจะไกลกัน ก็แผํนดินเดียวกัน
หํางไกลสายตา แตํในใจไมํ

Idris Waedeng

302

Ayam balik bulu berlipat,
Kayu jati buat penolok;
Aku balik di kampung tempat,

ไกํขนกลับ งอกสลับด๎าน
เอาไม๎สัก มาทําคันไถ
ฉันลากลับ ไปที่บ๎านเกิด
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Kalau tak mati kita jumpa pula.

หากไมํตายจาก คงได๎พบกัน

Waelimoh Tokwaehaji

303

Itik selasih ayam selasih,
Kayu jati buat penolak;
Adik kasih abang kasih,
Kalau tak mati berjumpa pula.

เป็ดดํา ไกํดํา
ไม๎สัก ทําคันไถ
น๎องรัก พี่ก็รัก
หากไมํตายจาก ได๎พบเจอกัน

Waelimoh Tokwaehaji

304

Tiada bumi tak kena hujan,
Tiada sungai tak ada ikan;
Silap dan salah perlu dimaafkan,
Supaya terjalin ikatan persaudaraan.

ไมํมีผืนดิน ที่ไมํเปียกฝน
ไมํมีแมํน้ํา ทีป่ ราศจากปลา
ผิดและพลาด ให๎อภัยกัน
เพื่อสานตํอ สายสัมพันธ๑พี่น๎องกัน

Tiada sungai tak ada ikan,
Ikan tenggiri ikan pari;
Ikatan persaudaraan jangan diputuskan,
Semaikan sayang dalam sanubari.

ไมํมีแมํน้ํา ปราศจากปลา
ปลาอิททรีย๑ ปลากระเบน
เพื่อสานตํอ สายสัมพันธ๑พี่น๎องกัน
จงบํมเพาะ ความรักในดวงใจ

Adu Wardee Tongkat Sakti

13. ปันตุนประวัติศาสตร์ (Pantun Sejarah)
305

Zaman –zaman terkukur mati,
Mati di bawah terung perat;
Zaman-zaman anak raja Johor mari,
Mari membunuh Dang Sirat.

ในยุคสมัย นกเขาชวาตาย
ตายอยูํใต๎ มะเขือเปราะ
ในยุคสมัย พระราชโอรสแหํงยะโฮร๑มา
มาเพื่อฆํา ดังซีรัต

The Story of Patani, Ismail Binjasmit

306

Dari Patani ke tanjung Kandis,
Ditiup angin selatan daya;
Dari mula ianya manis,
Rupanya Sultan kena pedaya.

จากป๓ตตานี สูํแหลมกันดิส
ถูกลมสลาตัน พัดผํานมา
ในตอนแรก นางดูสวยหวาน
ที่แท๎ สุลตํานถูกหลอกลวง

The Story of Patani, Ismail Binjasmit

307

Perahu yang dinaik terus berlalu,
Terumbang ambing ke sana ke mari;
Selamat tinggal hijrah berlaku,
Patani berperang tak hanti-hanti.

เรือที่โดยสาร แลํนออกไป
โคลงเคลงไปมา บนยอดคลื่น
อพยบย๎ายถิ่น กลําวร่ําลา
ปาตานีสงคราม ไมํเลิกรา
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Abdurrahman Dewani

308

Lailatul Qadar di Bendang Daya,
Kubur pahlawan di Cabang Tiga;
Rakyat Patani sangat berbangga,
Tok nenek moyang tinggal pusaka.

ลัยลาตุลกอดัร17 ที่บึนดังดายอ
สุสานนักรบ ที่จะบังตีกอ
ชาวปาตานี แสนภูมใิ จ
บรรพบุรุษ มอบมรดกไว๎

Abdurrahman Dewani

309

Pokok nangka pokok mengkudu,
Pokok sena di jalan raya;
Pesan nenek kepada cucu,
Jagalah pusaka pertiwi tercinta.

ต๎นขนุน ต๎นยอ
ต๎นประดูํ ที่ข๎างถนน
ปูุยําสอนสั่ง แกํลูกหลาน
จงรักษาไว๎ มรดกมาตุภูมิที่รัก

Abdurrahman Dewani

310

Tetak tebu betung,
Sandar pohon pinang;
Berarak dalam dusun,
Hindik gajah Tok Nang.
Gajah Tok Nang Budur,
Belaga balik seberang;
Semalam tidak tidur,
Berjaga tengok wayang.
Wayang balik pintu,
Ketopeng balik dinding;
Timbang anak datu,
Jatuh timpa lembing.
Lembing buatan Siam,
Tikam tujuh relong;
Zaman musuh Siam,
Makan sagu mulung.
Mulung sepelepah,

ฟ๓นต๎นอ๎อยตง
พิงไว๎ที่ต๎นหมาก
เดินแหํในสวน
ขี่ช๎างเจ๎านาย
ช๎างเจ๎านายแหํงบ๎านบูโด
ไปชนช๎างที่ฝ๓่งโน๎น
เมื่อคืนไมํได๎หลับนอน
เพราะเฝูาดูหนัง
หนังหลังประตู
หุํนอยูํหลังฝา
ยกลูกดาตูด๎วยมือสองข๎าง
ตกลงโดนหอกทิ่ม
หอกจากเมืองสยาม
พุํงไปไกลถึงเจ็ดรือลง18
สมัยสงครามสยาม
อดอยากต๎องกินสาคู
ต๎นลานใบทางเดียว

17

เป็นค่ําคืนหนึ่งของเดือนรอมาฎอน ซึ่งเป็นเดือนที่ 9 ในปฏิทินอิสลาม อัลลอฮฺได๎ให๎ชื่อวํา "ลัยละตุล ก็อดัร" เนื่องจากใน
ค่ําคืนนั้นมีเกียรติและความประเสริฐตําง ๆ ดังนี้ 1) เป็นค่ําคืนอัลกุรอานถูกประทานลงมา 2) เป็นค่ําคืนที่เทวฑูตญิบรีลและบรรดาม
ลาอิกะฮฺลงมายังโลก และ 3) เป็นค่ําคืนที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ความปลอดภัยและการอภัยโทษถูกประทานลงมา อัลลอฮ ได๎ทรงตรัสใน
คําภีร๑อัลกุรอาน บทอัล-ก็อดรฺ อายะฮฺที่ 3 มีใจความวํา "การประกอบอิบาดะฮฺ(ศาสนกิจ)ในค่ําคืน ลัยละตุลก็อดัรดีกวําการประกอบ อิ
บาดะฮหนึ่งพันเดือนในค่ําคืนอื่นจากลัยละตุล ก็อดัร"
18

รือลง (relung ) เป็นมาตราวัดที่ชาวมลายูใช๎กับขนาดของผืนดิน 1 รือลง = 0.71 เอเคอร๑
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Mulung kampung Datuk;
Angkat tangan sembah,
Pinta ampun datuk.
Datuk nak berjalan,
Banyak orang iring;
Iring kerbau jalang,
Elok masuk cat;
Taruh rambut panjang,
Makan sirih lipat.
Pandai lipat kain,
Lipat kasur merah;
Sepuluh orang lain,
Tak sama sedaging sedarah.

ต๎นลานแหํงบ๎านดาโต๏ะ
ยกมือไหว๎
ขออภัยโทษตํอเจ๎านาย
เจ๎านายจะเดินทาง
คนมากมายเดินขนาบข๎าง
จูงควายปุา
ต๎อนเข๎าคอก
ไว๎ผมยาว
กินใบพลูพับ
เกํงพับผ๎า
พับผ๎ากาโซแดง
สิบคนอื่นนั้น
ไมํเทําเลือดเนื้อเดียวกัน

Abdulwahab Waesama-ae

14. ปันตุนวาสนา (Pantun Nasib)
311

Di sana kolam di lebuh raya,
Di situ ada pasaran buahan;
Bencana alam di seluruh dunia,
Itu adalah kebesaran Tuhan.

ฟากฝ๓่งหนองน้ํา ที่ถนนใหญํ
มีตลาด ขายผลไม๎
ภัยธรรมชาติ ที่อุบัติทั่วโลก
นั่นคือ ความยิ่งใหญํของพระเจ๎า

Abdullah Wadeng

312

Pucuk paku di sana kolam,
Membeli banyak orang dewasa;
Tidak berlaku bencana alam,
Kecuali kehendak yang Maha Kuasa.

ยอดผักกูดอยูํฟากฝ๓่งบึง
คนขอซื้อชํางมากมาย
ภัยธรรมชาติยํอมไมํเกิด
เว๎นแตํเป็นพระประสงค๑ขององค๑อภิบาล

Abdullah Wadeng

313

Ke bukit tebuk menanam halia,
Lama di situ membawa buahan;
Baik dan buruk di dalam dunia,
Semuanya itu kehendak Tuhan.
Abdullah Wadeng

ไปถ้ําทะลุ ไปปลูกขิง
อยูํนาน พาผลไม๎
ดีและเสีย ในโลกใบนี้
ทั้งหมดนั้น เป็นพระประสงค๑ของพระเจ๎า
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314

Siapa yang hadir cepatnya pergi,
Memuat barang cepatnya pulang;
Apa yang takdir tetapnya terjadi,
Tak ada seseorang dapat menghalang.

ใครมาแล๎ว จากไปเร็ว
บรรทุกของแล๎ว กลับมาเร็ว
อะไรที่ถูกกําหนด ยํอมเกิดขึ้น
ไมํมีใคร สามารถขวางกั้น

Abdullah Wadeng

315

Pergi ke kebun balik ke seberang,
Buah rambutan banyak dijual;
Rugi dan untung nasib seseorang,
Sudah suratan semenjak di awal.

ออกไปสวน กลับไปทุํง
ผลเงาะ มีขายมากมาย
กําไรหรือขาดทุน ถือเป็นโชคแตํละคน
ถูกลิขิต มาแตํต๎น

Abdullah Wadeng

316

Setoking basah berjumpa di sana,
Bawalah hadir ke tempat asli;
Miskin dan susah papa kedana,
Sudah takdir semenjak azali.

ถุงเท๎าเปียก พบอยูํที่นั่น
นํามาไว๎อยูํที่เดิม
ยากจน ลําบากยากแค๎น
ถูกกําหนดแล๎ว ตั้งแตํเดิม

Abdullah Wadeng

317

Pagi hari ke kedai Aisyah,
Sudah beralih ke kedai kuala;
Suami isteri bercerai berpisah,
Sudah tertulis sedia kala.

ตั้งแตํเช๎า ไปร๎านอาอีซะห๑
แล๎วย๎ายไปร๎านที่ทํา
สามีภรรยา แยกทางหยําร๎าง
ถูกบันทึกไว๎แล๎ว ตั้งแตํเดิม

Abdullah Wadeng

318

Orang wanita selalu bermusing,
Sudah bertenang lalunya hadir;
Jangan kita selalunya runsing,
Susah dan senang itulah takdir.

ผู๎หญิง เดินวนเวียน
พอสงบ ก็เลยมา
เราอยํา เครํงเครียด
ยากและสบาย นั่นคือลิขิต

Abdullah Wadeng

319

Pohon keduduk di hulu kebun,
Banyak di sana kawan dan teman;
Walaupun hidup seribu tahun,
Tidak berguna kalau tidak beriman.
Abdullah Wadeng

ต๎นโคลงเคลง ที่เหนือสวน
มีเพื่อนมากมาย อยูํที่นั่น
แม๎มีชีวิต เป็นพันปี
ไร๎ประโยชน๑ ถ๎าขาดศรัทธา
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Buah delima dekat jalan,
Muda belia membeli buahan;
Bertambah umur banyak amalan,
Dialah mulia di sisi Tuhan.

ต๎นทับทิม อยูํใกล๎ทาง
เด็กหนุํม ซื้อผลไม๎
อายุเพิ่ม กุศลกรรมเพิ่ม
เขาจะมีเกียรติ ณ พระเจ๎า

Abdullah Wadeng

321

Buah cendana di atas kereta,
Buah jeneris banyak sekali;
Apa terkena di atas kita,
Sudah tertulis semenjak azali.

ลูกจันทน๑ อยูํบนรถ
ลูกแซะ มากที่สุด
อะไรก็ตาม ที่ประสบกับเรา
ถูกบันทึกไว๎แล๎ว ตั้งแตํดั้งเดิม

Abdullah Wadeng

322

Tiba di kedai membeli buahan,
Di lorong sempit tidak berhenti;
Bila sampai janji Tuhan,
Satu minit tidak menant.i

มาถึงร๎าน ซื้อผลไม๎
ที่ซอยแคบ ไมํหยุดพัก
เมื่อถึง สัญญาพระเจ๎า
นาทีเดียว ก็ไมํรั้งรอ

Abdullah Wadeng

323

Encik Awang pergi ke kebun,
Buah berangan di tepi desa;
Nasib seseorang rugi dan untung,
Sudah di tangan Tuhan yang esa.

คุณอาวัง ไปเดินสวน
ลูกเกาลัด อยูํข๎างหมูํบ๎าน
โชควาสนา จะขาดทุนหรือกําไร
ยํอมอยูํในมือ พระเจ๎าผู๎ทรงเอกะ

Abdullah Wadeng

324

Orang buruh banyak remaja,
Orang buruh ada kereta;
Tuhan suruh membuat kerja,
Jangan diserah semata-mata.

คนงานสํวนมาก เป็นคนหนุํม
คนงานมีรถยนต๑
พระเจ๎าใช๎ให๎ทํางาน
อยํามอบโชคชะตาอยูํตลอดเวลา

Abdullah Wadeng

325

Tuan Lebah balik ke kota,
Membawa kereta membawa lori;
Tuhan tak ubah nasibnya kita,
Kalau kita tak ubah sendiri.
Abdullah Wadeng

ตวนลือเบาะฮ กลับจากเมือง
ขับรถยนต๑ ขับรถบรรทุก
พระเจ๎าไมํเปลี่ยน โชคชะตาของเรา
หากเราไมํเปลี่ยนแปลง ด๎วยตนเอง
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Bunga kembang indah berseri,
Datang kumbang mencerai merata;
Apakah malang nasibku ini,
Dapat sahabat tidak setia.

ดอกไม๎บาน สวยงามสงํา
แมลงภูํบินมา กลีบรํวงโรย
อะไรกันหนอ โชคชะตาฉันนี้
ได๎เพื่อนทั้งที ก็ไมํซื่อสัตย๑

Napisoh Waeteh

327

Jikalau hendak pergi memukat,
Janganlah memukat ikan tenggiri;
Sakit badan boleh berubat,
Sakit hati insafkan diri.

หากจะออก ไปจับปลา
อยําได๎จับ ปลาอินทรีย๑
ปวดรํางกาย รักษาได๎
แตํปวดใจ รู๎สึกปลงตนเอง

Napisoh Waeteh

328

Pohon celagi sudah berdahan,
Bunga besar di tangan wanita;
Walaupun rezeki sudah di Tuhan,
Usaha ikhtiar di tangan kita.

ต๎นมะขาม แตกกิ่งก๎าน
ดอกไม๎ชํอใหญํ ในมือหญิง
แม๎ป๓จจัยยังชีพ กําหนดโดยพระเจ๎า
แตํความพยายามนั้น อยูํที่เรา

Abdullah Wadeng

329

Rakan wanita hendak ke kedai,
Lama di situ mencari buahan;
Bukan kita bijak dan pandai,
Semuanya itu pemberian Tuhan.

เพื่อนหญิง จะไปตลาด
ไปเสียนาน หาผลไม๎
ไมํใชํวําเรานั้น เกํงกาจ
ทั้งหมดนั้นเป็น พระประทานของพระเจ๎า

Abdullah Wadeng

330

Wanita belia lama berbincang,
Puan putri sudah beralih;
Kita manusia hanya merancang,
Tuhan tak beri tak akan boleh.

หญิงสาว นั่งคุยนาน
คุณหญิง แยกย๎ายไป
เรามนุษย๑ เพียงแคํวางแผน
พระเจ๎าไมํให๎ ยํอมไมํได๎

Abdullah Wadeng

331

Orang wanita memilih roti,
Buah rambutan sudah dibeli;
Jangan kita bersusah hati,
Kerana suratan sudah azali.
Abdullah Wadeng

ผู๎หญิงไปเลือกซือ้ ขนมป๓ง
ผลเงาะ ก็ซื้อมาแล๎ว
เราอยําได๎ ทุกข๑ใจเลย
เพราะได๎ลิขิต กําหนดมาแตํต๎น
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332

Buah ketepan di atas pulau,
Orang yang hadir selalu perg;i
Masa hadapan usah dirisau,
Barang ditakdir itulah terjadi.

ลูกนมแมว ที่บนเกาะ
คนมากมาย มาแล๎วจากไป
อนาคตข๎างหน๎า อยําได๎กังวล
สิ่งที่พระเจ๎ากําหนด ยํอมเกิดขึ้น

Abdullah Wadeng

333

Pucuk paku di atas kereta,
Membawa hadir ke muka kuala;
Apa yang berlaku di atas kita,
Semuanya takdir sedia kala.

ยอดผักกูด อยูํบนรถ
พาไปสํงที่ทําน้ํา
สิ่งใดก็ตาม ที่เกิดกับเรา
ทั้งหมดนั้นเป็น กําหนดการมาแตํดั้งเดิม

Abdullah Wadeng

334

Bunga cempaka di sebelah hilir,
Bunga selasih jauh di kota;
Kerana luka darah mengalir,
Kerana bersedih jatuh air mata.

ดอกจําปี อยูํทางใต๎
ดอกแมงลัก อยูํไกลออกไป
เพราะบาดแผล เลือดใหลริน
เพราะเจ็บใจ น้ําตาหยดใหล

Abdullah Wadeng

335

Buah pinang masak merah,
Buah keranji di dalam perahu;
Luka tangan berdarah merah,
Luka hati tak siapa tahu.

ลูกหมาก สุกสีแดง
ลูกหยี อยูในเรือ
แผลทีม่ ือ ออกเลือดแดง
แผลทีใ่ จ ไมํมีใครรู๎
Idris Wadeng

336

Perlahan mentari dibawa hari,
Berubah masa memancar cahaya senja;
Perasaan di hati tiada siapa peduli,
Sudah terluka dibiar sahaja.

ตะวันเดินคล๎อย ตามชํวงวัน
เวลาผันเปลี่ยน ยอแสงสายัณห๑
ความรู๎สึกในหัวใจ ไร๎ใครเหลียวแล
หัวใจปวดบาด ปลํอยตามยถากรรม

Abu WardeeTongkat Sakti

337

Langkah diatur tiada selari,
Mencari ruang cahaya pasti;
Harapan kasih tiada diberi,
Terpaksa terus tabahkan hati.
Abu Wardee Tongkat Sakti

ก๎าวยําง ไมํสม่ําเสมอ
หาชํองทาง แสงสวําง
หวังความรัก แตํสูญเปลํา
ต๎องจําใจ อดทน อดกลั้น
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338

Buat padi cadang nak ketam,
Tak dan ketam relai dulu;
Hajat hati cadang nak tumpang,
Tak dan tumpang bercerai dulu.

ทํานาหวังจะได๎เก็บเกี่ยว
ไมํทันได๎เกี่ยว รํวงโรยเสียกํอน
วาดหวังจะได๎พึ่งพา
มิทันได๎พึ่งพา หยําร๎างเสียกํอน

Nilo Derasek

339

Cerah sungguh pelita wangi,
Keluar asap berbunga-bunga;
Tak arah sungguh jadi begini,
Orang bersurat mari di awal.

สวํางจริงหนอ ตะเกียงหอม
ปลํอยควันออก ดังพวงบุปผา
จะทําอยํางไรได๎ มันเป็นเชํนนี้
เขากําหนดมา แตํแรกแล๎ว

Waelimoh Tokwaehaji

340

Buah pauh kuning berbelah,
Keduduk tidak berbunga lagi;
Sesudah dapat gading yang bertuah,
Tanduk tidak berguna lagi.

มะมํวงผําซีก เหลืองอรําม
ต๎นโคลงเคลง ไมํออกดอกแล๎ว
เมื่อได๎ งาศักดิ์สิทธิ์
เขาก็ไมํมีประโยชน๑ อีกตํอไป

Waelimoh Tokwaehaji

341

Bukan salah ibu mengandung,
Tapi malang nasib badan;
Bukan salah bumi di junjung,
Tapi Melayu ditipu orang.

ไมํใชํผิด แมํผู๎ถือครรภ๑
แตํเป็นโชคร๎าย ของรํางกายเรา
ไมํใชํผิด แผํนดินที่อาศัยอยูํ
แตํมลายู ถูกเขาหลอกลวง

Abdul Wahab Waesama-ae

344

Tebang buluh tunggul berdiri,
Pohon keduduk di dalam padi;
Rupa hodoh rasa insafkan diri,
Pada hidup baik mati.

โคํนต๎นไผํเหลือแตํตอ
ต๎นโคลงเคลงในนาข๎าว
หน๎าตาฉันอัปลักษณ๑รู๎สึกปลงตนเอง
ตายจากเสียดีกวําอยูํ

Waehama Sadijamu

345

Kerana taksub dan berbangga,
Dengan akulah segala-gala;
Kejatuhan umat dan bangsa,
Kerana tak pandai menulis membaca.
Abdurrahman Dewani

เพราะหลงใหลและภาคภูมิ
ด๎วยตัวฉัน คือทุกสิ่ง
ความตกต่ําของประชาชาติ
เพราะไมํรู๎จักการอํานเขียน

289

346

Padi Krisik cedung di baruh,
Habis dimakan teriak raya;
Hanya nasib untungku hodoh,
Bumi luas berjangkah tak kena.

ข๎าวพันธ๑กรือเซะ ดําใว๎ในทุํง
ถูกนกกระจาบกิน หมดสิ้น
เพียงแคํวาสนาฉันไมํดี
โลกกว๎าง ก๎าวเดินผิด

Patimoh Kareng

347

Pohon salak di sana kolam,
Tanam melati di taman indah;
Walaupun banyak bencana alam,
Iman di hati jangan diubah.

ต๎นสละ อยูํฝ๓่งสระ
ปลูกมะลิ ที่สวนสวย
แม๎มีภัยพิบัติมากมาย
ศรัทธาในหัวใจ อยําเปลี่ยนแปร

Tanam melati di taman indah,
Pohon durian di hilir perigi;
Iman di hati jangan diubah,
Walaupun ujian bergilir ganti.

ปลูกมะลิ ที่สวนสวย
ต๎นทุเรียนอยูํทางใต๎ของบํอ
ศรัทธาในหัวใจ อยําเปลี่ยนแปร
แม๎บททดสอบ บทแล๎วบทเลํา

Abdullah Wadeng

348

Orang wanita bersuka-suka,
Dibawa berjalan terlalu jauh;
Jangan kita berleka-leka,
Buatlah amalan bersungguh-sungguh.

หญิงสาวหัวเราะเริงรํา
พาเดินเที่ยว ไกลแสนไกล
การงานอยําได๎ชักช๎า
จงทํากุศลอยํางจริงจัง

Dibawa berjalan terlalu jauh,
Bunga melati banyak dibeli;
Buatlah amalan bersungguh-sungguh,
Bilanya mati tidak kembali.

พาเดินเทียว ไกลแสนไกล
ดอกมะลิ ซื้อมามากมาย
จงทํากุศลอยํางจริงใจ
เมื่อตายไป ไมํหวนคืน

Abdullah Wadeng

15. ปันตุนเสียดสี (Pantun Sindiran)
349

Ke Pulau Jelapi membawa anak,
Di sana adanya petai yang jeruk;
Ketika bermimpi sangat seronok,
Sebenarnya ada bantal yang buruk.
Abdullah Wadeng

สูํเกาะยือลาปี พร๎อมลูกๆ
ที่นั่นมี สะตอดอง
ในยามฝ๓น สุขจริงหนอ
แท๎แล๎วมีเพียง หมอนใบเกํา
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350

Ada nasi di merata,
Semua remaja dapat berbudi;
Bila duit berkata,
Semua kerja cepat jadi.

มีข๎าวอยูํทั่วไป
เหลําคนหนุํม ได๎ทําความดี
เมื่อเงินได๎พูดกลําว
การงานทั้งหลาย สําเร็จเร็ว

Abdullah Wadeng

351

Banyak remaja membawa nasi,
Bersama remaja memilih kelapa;
Banyak kerja tak ada duit,
Semua kerja menjadi hampa.

หนุํมๆ พกพาข๎าว
รํวมกันคัดผลมะพร๎าว
ทํางานมากแตํไมํมีเงิน
การงานทั้งหลาย สูญเปลํา

Abdullah Wadeng

352

Banyak belia dari Patani,
Membawa nasi ke kedai Burhan;
Banyak manusia di hari ini,
Membuat duit sebagai tuhan.

หนุํมสาวมากมายจากปาตานี
พาข๎าวไปร๎านบุรฮาน
มีคนมากมายในทุกวันนี้
ถือเงินนั้นเป็นพระเจ๎า

Abdullah Wadeng

353

Bunga betik di telaga dalam,
Ada buahan masak di pohon;
Kerena duit berjaga malam,
Kerena tuhan tidak bangun.

ดอกมะละกอ ที่บํอลึก
มีผลสุก อยูํที่ต๎น
เพื่อเงิน ไมํนอนทั้งคืน
เพื่อพระเจ๎านอนไมํยอมตื่น

Abdullah Wadeng

354

Pisang kecut pisang butir,
Pisang dibeli dibuat ketupat;
Sembahyang tahajjud sembahyang witir,
Sebulan sekali tidak membuat.

กล๎วยเหี่ยว กล๎วยมีเมล็ด
กล๎วยซื้อมา ทําข๎าวต๎มมัด
ละหมาดตะฮัจจุด ละหมาดวิติร
เดือนละครั้ง ไมํเคยทํา

Abdullah Wadeng

355

Buah pala di dalam geluk,
Dibungkus dengan daun serdang;
Api bernyala di dalam lubuk ,
Ikan bermain di dalam padang.

ลูกจันทน๑เทศ อยูํในไห
หุ๎มหํอใว๎ ด๎วยใบลาน
ไฟลุกไหม๎ อยูํในหลุมพรุ
ปลาแหวกวําย อยูํในสนาม

Abdulwahab Waesama-ae

356

Membuka hutan di gunung pitis,
Buka menjual di dalam pasar;
Ketika behrutang senyum manis,
Ketika membayar tangan gementar.

เบิกปุา ณ เขาเงิน
เปิดขาย ในตลาด
ยามขอยืม ยิ้มแสนหวาน
ยามจํายคืน มือไม๎สั่น
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Abdullah Wadeng

357

Buah keranji banyak bertangkai,
Keranji di hutan membawa ke kota;
Semua janji banyak ditunai,
Janji hutang banyak berdusta.

ลูกหยี ดกเป็นพวง
ลูกหยีจากปุา นําสูํเมือง
เหลําสัญญา มากตอบสนอง
แตํสัญญาหนี้ มากโกหก

Abdullah Wadeng

358

Kalau ada serati dan itik,
Ada serani tak boleh terbang;
Kalau ada isteri yang cantik,
Bila mati boleh ke orang.

หากมีเป็ดเทศและเป็ดไขํ
มีเป็ดซือรานี19บินไมํได๎
ถ๎ามีภรรยาที่แสนสวย
เมื่อตายไป คนอื่นครอง

Abdullah Wadeng

359

Kalau ada pohon lengkuas,
Bawa keluar pergi ke kota;
Kalau ada kebun yang luas,
Anak menjual beli kereta.

หากมีต๎นขํา
พาไปขายในเมือง
ถ๎ามีสวนกว๎าง
ลูกๆขายซื้อรถยนต๑

Abdullah Wadeng

360

Kalau anda sudah ke pasar,
Indah merpati duduk bersarang;
Kalau ada rumah yang besar,
Sudah mati duduk di orang.

หากทําน ได๎ไปตลาด
นกพิราบ ทํารังอยูํ
หากมีบ๎าน หลังใหญํ
ตายจากไป คนอื่นเข๎าอยูํ

Abdullah Wadeng

361

Pagi mengail ikan sepat,
Kalau tergelam jatuh ke tanah;
Sepandai-pandai tupai melompat,
Adakala jatuh ke tanah.

ตอนเช๎า ไปตกปลาสลิด
ถ๎าจมดิ่ง ตกสูํพื้นดิน
เกํงกาจเจ๎ากระรอก กระโดดไปมา
มีบางครั้ง ตกสูํพื้นดิน

Abdulwahab Waesama-ae

362

Wanita remaja sangat putih,
Hayati banyak kawan bersopan;
Kita bekerja penat dan letih,
Mati membawa kain kafan.
Abdullah Wadeng

19

เป็นลูกผสมที่เกิดจากเป็ดใขํกับเป็ดเทศ

หญิงสาว ขาวนัก
ฮายาตีคบเพื่อน มารยาทงาม
เราทํางาน แสนเหน็ดเหนื่อย
ตายจากไป พาแตํผ๎าหุ๎มศพ
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363

Orang di kota selalu berniaga,
Balik di kota pergi memanah;
Janganlah kita selalu berbangga,
Cantik jelita menjadi tanah.

คนในเมือง ทําค๎าขาย
ออกจากเมือง ไปยิงธนู
จงอยําภูมิใจจนเกินเลย
สวยสดงดงาม ก็กลายเป็นดิน

Abdullah Wadeng

364

Ayam seibu berbelang merah,
Warna selasih tak ada lagi;
Sayang ke ibu sayang ke ayah,
Kerana kekasih rela pergi.

ไกํรํวมแมํ ลายสีแดง
สีแมงลัก ไมํมีอีกแล๎ว
รักตํอแมํ รักตํอพํอ
แตํเพื่อคนรัก ยอมจากไป

Abdullah Wadeng

365

Buah keduduk di taman selasih,
Buah kelapa di bawah umbi;
Bila duduk dengan kekasih,
Sudah terlupa ke ayah ke ummi.

ลูกโคลงเคลง ในสวนแมงลัก
ลูกมะพร๎าว อยูํที่โคนต๎น
เมื่ออยูํพร๎อมคนรัก
ยํอมหลงลืม คุณพํอคุณแมํ

Abdullah Wadeng

366

Keladi habu banyak berjumpa,
Keladi putih di bawah titi;
Budi ibu mudah terlupa,
Budi kekasih membawa mati.

เผือกฮาบู พบอยูํมาก
เผือกขาว อยูํใต๎สะพาน
บุญคุณพํอแมํ ลืมได๎งําย
บุญคุณคนรัก ติดตัวจนตาย

Abdullah Wadeng

367

Anak remaja membawa temu,
Bawa kuih lagi hangat;
Buat kerja tak ada ilmu,
Sangat letih lagi penat.

เด็กหนุํม พาขมิ้นขาว
พาขนม ยังร๎อนอยูํ
ทํางาน ไร๎ความรู๎
แสนเหนื่อยและอํอนล๎า

Abdullah Wadeng

368

Seorang remaja menanam timun,
Boleh anak elok sangat;
Orang kerja dengan ilmu,
Boleh banyak tidak penat.
Abdullah Wadeng

เด็กหนุํมปลูกแตง
ได๎ลูกงามจริง
คนทํางานด๎วยความรู๎
ได๎มากเหนื่อยน๎อย
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369

Tengok rebung kata kan kayu,
Akar sempelas balut di rimba;
Tengok kelubung kata pemalu,
Akal culas bermain muda.

ดูหนํอไม๎ นึกวําไม๎
เถาวัลย๑พันเกี่ยว ในปุารก
ดูคลุมศรีษะ นึกวําเขินอาย
เจ๎าเลํห๑ คะนองวัยรุํน

Nilo Derasek

370

Hilir ke Nongcik memebeli mangkuk,
Mangkuk berisi buah berangan;
Tahan racik burung tak masuk,
Burung biasa makan di tangan.

ไปซื้อถ๎วย ไกลถึงหนองจิก
ในถ๎วยบรรจุ ลูกเกาลัด
ดักแร๎ว แตํนกไมํเคยเข๎า
เพราะนกนั้นเคยชินกินอาหารจากมือ

Abdulwahab Wesama-ae

371

Rumah kecil tiang seribu,
Rumah besar ting seputung;
Kecil-kecil turut ibu,
Besar-besar turut untung.

บ๎านเล็ก มีเสานับพัน
บ๎านใหญํ มีเสาต๎นเดียว
เมื่อยังเล็ก อาศัยอยูํกับแมํ
เมื่อเติบใหญํ ตามโชควาสนา

Abdulwahab Wesama-ae

372

Balik beluh tanah bergala,
Cedung padi tak dan nak bergerat;
Baik sungguh di depan mata,
Dalam hati tak boleh nak harap.

ไถดะ เตรียมทํานา
ดํานา มิทันไถคราด
ดูดีพร๎อม เมื่ออยูํตํอหน๎า
แตํใจจริง อยําวางใจเลย

Waelimoh Tokwaehaji

373

Bukit kecil bukit besar,
Tak pernah dengar orang berjalan kaki;
Ambil kecil sampai besar,
Tak pernah dengar orang tak mati.

ภูเขาน๎อยใหญํ
ไมํเคยมีใคร เดินเท๎าข๎าม
ตั้งแตํเล็ก จนเติบใหญํ
ไมํเคยได๎ยินวํา มีคนไมํตาย

Waelimoh Tokwaehaj

374

Pagi-pagi turun ke bendang,
Bendang ada di hujung tanjung;
Budi bahasa tidak dipandang,
Emas permata juga disanjung.
Maehalo Binsamae

เช๎าๆ ออกไปนา
นาอยูํไกล ที่ปลายแหลม
คุณความดี ไมํเหลียวมอง
เพชรพลอยเงินทอง นิยมเชิดชู
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375

Anak itik anak serati ,
Anak ayam di kaki lima;
Adik cantik lekat di hati,
Tapi sayang tak tudung kepala.

ลูกเป็ดไขํ ลูกเป็ดเทศ
ลูกไกํ ที่ฟุตบาท
น๎องงาม ติดตรึงใจ
แตํเสียดาย ไมํคลุมหัว

Napisah Waeteh

376

Kelip-kelip kata kan api,
Kalau api di mana dapur;
Ghaib-ghaib kata kan mati,
Kalau mati di mana kubur.

ระยิบระยับ นึกวําเปลวไฟ
ถ๎าเป็นเปลวไฟ ไหนเลําเตา
หํางหายไป นึกวําตายจาก
ถ๎าตายจาก ไหนเลําสุสาน

Waehama Sadijamu

377

Belah tunggul buluh,
Tanam pacak bangun berperang;
Muka gedut muka keruh,
Muka pucat tak lawan orang.

ผําตอไผํ
เพาะปลูกแล๎ว ลุกไปออกรบ
หน๎ายํน หน๎าหมองหมํน
หน๎าซีด ไมํสู๎คน

Patimoh Kabok

378

Tetak buluh canggung mati,
Buah keduduk masak hitam;
Empat puluh orang mati,
Orang hidup tunggu makan.

ฟ๓นไผํ คอนไม๎ตาย
ผลโคลงเคลง สุกสีดํา
สี่สิบวัน ทําบุญคนตาย
คนเป็นนั้น เฝูารอกิน
Patimoh Kabok

379

Beri tanya nak cuba,
Beri satu nak dua;
Beri betis nak paha,
Beri syurga nak neraka.

ให๎ถาม อยากจะลอง
ให๎หนึ่ง จะเอาสอง
ให๎นํอง จะเอาต๎นขา
ให๎สวรรค๑ จะเอานรก
Napisah Waeteh

380

Gelombang laut dipanggil ombak,
Kampung Datuk di tepi pantai;
Tidak mau Melayu menang bersorok,
Sedang kampungnya tergadai.
Abdurrahman Dewani

น้ํากระเพื่อม เรียกคลื่นทะเล
บ๎านดาโตะ อยูํติดชายหาด
ไมํอยํากเห็น มลายูชนะโหํร๎อง
ขณะบ๎านเมือง ถูกขายจํานอง
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381

Singgan ikan sudah hilang,
Diganti pula sayur asam;
Melayu dulu dengan sekarang,
Jauh berbeza asam garam.

แกงจืด หมดแล๎ว
แทนที่ ด๎วยแกงส๎ม
มลายู อดีตกับป๓จจุบัน
แตกตํางไกลลิบ เหมือนส๎มกับเกลือ

Abdurrahman Dewani

382

Tanam tebu bertaut-taut,
Tanam selasih di pokok nangka;
Dengan ibu menjawab mulut,
Dengan kekasih ikut belaka.

ปลูกอ๎อย เป็นทิวแถว
ปลูกแมงลัก ที่ต๎นขนุน
กับคุณแมํ ขึ้นเสียงตํอปาก
กับคนรัก ตามใจทุกอยําง

Tanam selasih di pokok kelapa,
Cerah Subuh sudah pergi;
Dengan kekasih ikut belaka,
Musnah tubuh tak apa lagi.

ปลูกแมงลัด ที่ต๎นมะพร๎าว
สวํางหัวรุํง ออกไปแล๎ว
กับคนรัก ตามทุกอยําง
แม๎เสียกาย ยังยินยอม

Abdullah Wadeng

383

Biji selasih bunga keduduk,
Bunga melati sangatnya indah;
Suci dan bersih di masa hidup,
Bilanya mati dibawa ke tanah.

เมล็ดแมงลัก ดอกต๎นโคลงเคลง
ดอกมะลิ สวยงามนัก
สะอาดสะอ๎าน ขณะมีชีวิต
เมื่อตายจากไป เขาพาลงดิน

Bunga melati sangat indah,
Pokoknya indah ada berkilap;
Bila mati dibawa ke tanah,
Untuk hadiah kepada ulat.

ดอกมะลิ สวยงามนัก
ต๎นสวยเงา เป็นมัน
เมื่อตายจากไป เขาพาลงดิน
เพื่อเป็นรางวัล ให๎ตัวหนอน

Abdullah Wadeng

384

Buah sawa bijinya ada,
Pucuk lian pucuk kitam;
Tubuhnya tua hatinnya muda,
Rambutnya uban dicelut hitam.

ลูกละมุดนั้นมีเมล็ด
ยอดลเลียน ยอดกีตัม
ตัวแกํ แตํใจหนุํม
ผมหงอก ย๎อมสีดํา

Pucuk lian pucuk kitam,
Celagi manis di balik rumput;

ยอดเลียน ยอดกีตัม
มะขามหวาน อยูํข๎างกอหญ๎า
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Rambut nyauban dicelup hitam,
Giginya habis kulitnya kecut.

ผมหงอก ย๎อมสีดํา
ฟ๓นรํวงหมด ผิวเหี่ยวยํน

Abdullah Wadeng

385

Pak puyuh jagung,
Anak babi sadak;
Apa riuh sekampung,
Belaga hulu golok.

เจ๎านกกระทาเอ๐ย
เจ๎าลูกหมูขวิด
เสียงอะไรดังลั่นหมูํบ๎าน
ปะทะด๎วยด๎ามมีดอีโต๎

Hulu golok Tok Bai,
Berlari susur hutan;
Lihat serupa lebai,
Perangai serupa syaitan.

ด๎ามมีดอีโต๎ ของโต๏ะแบ
วิ่งไลํกันที่แนวชายปุา
ดูตัวแล๎วเสมือนบัณฑิต
แตํไฉนนิสัยนั้นเสมือนซาตาน

Abdulwahab Waesama-ae

386

Lutut keras,
Tulang besi;
Usaha malas,
Tak sir cari.
Bendangnya luas,
Tak ada padi;
Genak tak berberas,
Ubi tak berisi.
Kebun sayur,
Koho duk kosong;
Selaput tunggul,
Naik menerung.
Pisang tepi dapur,
Berbuah terbit jantung;
Nya tak ambil padul,
Habis makan di burung.
Tubuh kho tua,
Penyakit nak mari;
Belajar mengaji mengeja,
Mata tak bergari.
Bacaan pun telor,
Lidah tak nak jadi;
Dunia pun nak sahaja,

เขําแข็ง
กระดูกเหล็ก
ขี้เกียจพยายาม
ไมํขวนหา
ผืนนากว๎าง
ไมํมีต๎นข๎าว
โอํงไมํมีข๎าว
มันไมํมีหัว
ไรํผัก
ปลํอยวํางเปลํา
เหลือแตํตอ
หญ๎าขึ้นรก
กล๎วยอยูํข๎างครัว
ออกผลออกปลี
ก็ไมํได๎เหลียวแล
จนนกกินเสียหมด
กายยิ่งแกํลง
โรคเริ่มถามหา
ฝึกเรียนสะกดอําน
ดวงตาไมํคํอยชัด
การอํานก็ผิดเพี้ยน
ลิ้นใช๎ไมํคลํอง
โลกนี้ดูจะสูญเปลํา
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Akhirat pula rugi.
Kepala uban,
Rambut dua serupa;
Saing kho renggan,
Orang tak mulia.
Tenaga pun kurang,
Kuasapun tak ada;
Kalau umur panjang,
Macam mana kita kira.

โลกหน๎าก็ขาดทุนอีก
หัวหงอก
ผมสองสี
เพื่อนคํอยๆ เหินหําง
คนเก็ไมํให๎เกียรติ
กําลังก็ลดน๎อยลง
อํานาจก็ไมํมี
หากวําอายุยืน
เราจะทําอยํางไรดี

Mat Yeh, Koleksi Diker Nasihat

16. ปันตุนการต่อสู้ (Pantun Kepahlawanan)
387

Uli tepung di buat roti,
Lalu dibakar dalam abuan;
Berani hidup berani mati,
Baharu boleh jadi pahlawan.

นวดแปูง ทําขนมป๓ง
เอาไปปิ้ง ในเตาถําน
กล๎าอยูํ กล๎าตาย
ถึงจะได๎ เป็นนักสู๎

Patimoh Kareng

388

Sepotong kayu di tanah rimba,
Marilah kita ke pokok asli;
Pantun Melayu budaya kita,
Marilah kita hidup kembali.

ไม๎ทํอนหนึ่ง ที่ปุาละเมาะ
เราไปหา ต๎นตอของมัน
ป๓นตุนมลายู วัฒนธรรมของเรา
มาเถอะเรา ฟื้นฟูกลับมา

Abdullah Wadeng

389

Sudah layu bunga cempaka,
Di lorong-lorong di taman-taman;
Bahasa Melayu bahasa ibunda,
Turun temurun di zaman berzaman.

เหี่ยวเฉาแล๎ว ดอกจําปา
ตามตรอกซอย ที่ในสวน
ภาษามลายู เป็นภาษาแมํ
สืบทอดมา รุํนสูํรุํน

Abdullah Wadeng

390

Sikap pahlawan berkeris sakti,
Sifat bersopan nampak terserlah;
Lembut menyentuh memaut hati,
Jiwa yang keras tunduk mengalah.
Abu Wardee Tongkat Sakti

หมาดนักรบ พกกริชศักดิ์สิทธิ์
คุณลักษณะมารยาท งดงามแท๎
อํอนช๎อยประทับใจชวนหลงใหล
จิตใจที่แข็งกร๎าว ก๎มยอมปราชัย
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391

Berseri pengantin bersanggul suasa,
Sirih junjung tersusun di dulang;
Pantun disayangi dipelihara bahasa,
Tetap kekal dan terus gemilang.

สงําราศีคูํสมรส ป๓กปิ่นทองเหลือง
ทูนขันหมาก เรียงสาวยงามในพาน
ป๓นตุนเป็นที่รัก เป็นผู๎รักษาภาษา
ยืนยงมั่นคง เปลํงประกาย

Abu Wardee Tongkat Sakti

392

Satu hilang dua terbilang,
Patah tumbuh hilang berganti;
Sumbangkan bakti jika ingin cemerlang,
Bukan hanya hidup menunggu mati.

หนึ่งหาย นับสอง
หักงอก หายทดแทน
ชํวยกันอาสา หากหวังรุํงเรือง
ไมํใชํเพียงแตํ รอความตาย

Abu Wardee Tongkat Sakti

393

Sungguh cantik burung merpati,
Sukar ditangkap atau dipikat jerat;
Bahasa Melayu memikat hati,
Setia pertahan sepanjang hayat.

สวยจริงหนอ นกพิราบ
ยากที่จะจับ หรือผูกลําม
ภาษามลายู ผูกมัดใจ
ปกปูองรักษา ตลอดชีวิต

Abu Wardee Tongkat Sakti

394

Anak petani menunggang sapi,
Terus berkubang di dalam padi;
Pantun membuka hati yang sepi,
Indah bahasa cahaya diberi.

ลูกชาวนา เลํนขี่วัว
ลงไปแชํ ในนาข๎าว
ป๓นตุนได๎เปิด จิตใจที่โดดเดี่ยว
ภาษางดงาม ทอจรัสแสง

Abu Wardee Tongkat Sakti

395

Pantun Melayu wadah pusaka,
Jadi panduan kiasan bahasa;
Mempertingkat ilmu mertabat bangsa,
Demi sejahtera rakyat jelata.

ป๓นตุนมลายู เป็นมรดกสํวนรวม
เป็นที่รวม ภาษาเปรียบเปรย
เสริมความรู๎ ยกระดับภาษา
เพื่อความสุข ของชาวประชา

Abu Wardee Tongkat Sakti

396

Apalah Makna Membawa Parang,
Jikalau Tidak bawa belati;
Apalah Makna Penglima Perang,
Jikalau Tidak Berani Mati.
Idris Wadeng

มีประโยชน๑ใดหรือ พกมีดพร๎า
ถ๎าไมํพก มีดปลายแหลม
มีประโยชน๑ใดหรือ เป็นแมํทัพ
ถ๎าไมํกล๎า พลีชีพ
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397

Padi di sawah mula membulat,
Tanda musim kemarau nak datang;
Bangsa Melayu bangsa berdaulat,
Budaya Melayu wajib dijulang.

ข๎าวในทุํง เริ่มอวบกลม
สัญญานฤดูแล๎ง จะเริ่มมา
ชาติพันธ๑มลายู คืออัตลักษณ๑ชนชาติ
วัฒนธรรมมลายู เป็นหน๎าที่ต๎องยึดมั่น

Abu Wardee Tongkat Sakti

398

Jalan-jalan ke Tandak Batu,
Pulangnya beli rambutan ketawi;
Mari kita saling membantu,
Menjaga alam bumi pertiwi.

ไปเดินเลํน ที่ตาเนาะบาตู
ขากลับซื้อ เงาะกือตาวี
มาเถอะเรา มารํวมชํวยกัน
รักษาทรัพยากร บ๎านเกิดเมืองนอน

Idris Waedeng

399

Keris pusaka ibu pertiwi,
Menjadi lambang bangsa Melayu;
Umat Melayu menjunjung tinggi,
Hidup kembali kebudayaan Melayu.

กริชมรดก แผํนดินแมํ
เป็นอัตลักษณ๑ ชนชาติมลายู
ชาวมลายู ยกยํอมเชิดชู
ฟื้นกลับมา วัฒนธรรมมลายู

Abdurrahman Dewani

400

Ingatlah anda pada kerabatnya,
Kerana keturunan mahal harganya;
Kalau berpakain ada adabnya,
Kalau berbahasa ada bangsanya.

จดจําไว๎ เครือญาติเรา
เพราะเครือญาติ คําแสนแพง
การแตํงกาย บํงชี้ประเพณี
การพูดจา บํงชี้เชื้อชาติ

Abdurrahman Dewani

17. ปันตุนชอบใจ (Pantun Suka Cita)
401

Siang hujan malam pun hujan,
Dingin terasa di siang hari;
Begitu indahnya perjalanan alam,
Ciptaan Tuhan tiada tandingi.
Abu wardee tongkat sakti

กลางวันฝนตก กลางคืนก็ตก
รู๎สึกเย็นกายในกลางวัน
ชํางสวยงาม วิถีธรรมชาติ
พระเจ๎าสร๎างสรรค๑ ไร๎เทียบเคียง
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402

Mentari pagi terangnya cahaya,
Menerangi alam indah suasana;
Terima kasih ya Allah dengan izinmu jua
Dapat nikmati keindahan alam semesta.

ตะวันยามเช๎า ทอแสงเจิดจ๎า
สํองสวํางปฐพี บรรยากาศสวยงาม
ขอบคุณอัลลอฮ ด๎วยอนุญาตพระองค๑เทํานั้น
ได๎รับประโยชน๑จากความงามแหํงจักรวาล

Abu wardee tongkat sakti

403

Ciptaan Allah alam semesta,
Keindahannya tidak terhingga;
Lautan gunung sawah pun ada,
Suasana indah pandanggan mata.

การสรรสร๎างของอัลลอฮ เหนือจักรวาล
ความสวยงามไร๎สิ้นสุด
ทะเล ขุนเขา ท๎องนาก็มี
บรรยากาศสวยงาม ระรื่นตา

Abu wardee tongkat sakti

404

Memutar mutar keliling desa,
Lihat keindahan alam semesta;
Dekat di hati jauh di mata,
Bersama sahabat selalu setia.

วกวนไปมา อยูํรอบหมูํบ๎าน
ชมความงาม โลกธรรมชาติ
ใกล๎ในดวงใจ ไกลในสายตา
อยูํพร๎อมเพื่อน ยํอมสัตย๑ซื่อ

Dekat di hati jauh di mata,
Bersama sahabat selalu setia;
Sahabat berbudi saya berbahasa,
Berwajah cantik dipandang mata.

ใกล๎ในดวงใจ ไกลในสายตา
อยูํพร๎อมเพื่อน ยํอมสัตย๑ซื่อ
เพื่อนทําบุญคุณ ฉันตระหนักขอบคุณ
หน๎างดงาม ประจักษ๑ในสายตา

Sahabat berbudi saya berbahasa,
Berwajah cantik dipandang mata;
Sentiasa sibuk setiap masa,
Susah berjumpa antara kita.

เพื่อนทําบุญคุณ ฉันตระหนักขอบคุณ
หน๎างดงาม ประจักษ๑ในสายตา
มักจะงานยุํง อยูํทุกเวลา
ยากจะได๎พบเจอ ระหวํางเรา

Sentiasa sibuk setiap masa,
Susah berjumpa antara kita;
Semasa hidup buatlah jasa,
Kepada kedua orang tua kita.

มักจะงานยุํง อยูํทุกเวลา
ยากจะได๎พบเจอ ระหวํางเรา
ชํวงชีวิตจงทําคุณความดี
แกํทํานบุพการีทั้งสองของเรา

Semasa hidup buatlah jasa,
Kepada kedua orang tua kita;
Hidup di dunia hanya sementara,
Berbuat baik selagi daya.

ชํวงชีวิตจงทําคุณความดี
แกํทํานบุพการีทั้งสองของเรา
ชีวิตบนโลกเพียงแคํชั่วคราว
จงทําความดีตราบที่ยังสามารถ
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Hidup di dunia hanya sementara,
Berbuat baik selagi daya;
Terasa syukur di dalam dada,
Hidup aman menenangkan jiwa.

ชีวิบนโลกเพียงแคํชั่วคราว
จงทําความดีตราบที่ยังสามารถ
สํานึกขอบคุณในจิตทรวง
ชีวิตมีสุข แสนสบายใจ

Abu wardee tongkat saki

405

Bawa tongkat meniti batas,
Berjalan si buta di waktu pagi;
Alhamdulillah masih lagi bernafas,
Juga dapat bersarapan pagi.

ถือไม๎เท๎าเดินเลียบทาง
ก๎าวเดินไป พํอตาบอด ในยามเช๎า
ขอบคุณอัลลอฮ ยังคงได๎หายใจอยูํ
และยังได๎ลิ้มรสอาหารเช๎า

Suasana indah di pagi hari,
Aman damai rasa di hati;
Syukurlah kita pada Ilahi,
Masih bersua di hari ini.

บรรยากาศสวยงาม ในยามเช๎า
รู๎สึกสงบนิ่ง ในหัวใจ
ขอบคุณเราตํอองค๑อภิบาล
ยังได๎พบหน๎ากันในวันนี้

Abu wardee tongkat sakti

18. ปันตุนปริศนาคาทาย (Pantun Teka Teki)
406

Kalau tuan pergi ke kedai,
Belikan saya buah keranji;
Kalau tuan bijak pandai,
Apakah binatang keris di kaki.

หากวําเจ๎า จะไปตลาด
ซื้อฉันหนํอย ขนมลูกหยี
หากวําเจ๎า เกํงกาจนัก
สัตว๑อะไรเอํย มีกริชอยูํที่ขา

Nanti aku belikan keranji,
Kalau pergi ke kedai nanti;
Binatang berkeris di dua kaki,
Itulah ayam jatan jati.

ฉันจะซื้อ ลูกหยีให๎
หากวําฉัน ได๎ไปตลาด
เจ๎าสัตว๑มีกริช ทั้งสองขา
นั่นคือไกํ ตัวผู๎ตัวแท๎

Waelimoh Tokwaehaji

407

Endoi canek cabang cendana,
Ambil gantang menyukat lada;
Mari adik abang nak tanya,
Apa binatang tanduk di dada.
Waelimoh Tokwaehaji

ชิงช๎าจาแนะ ณ กิ่งไม๎จันทน๑
เอาถ๎วยตวงไปตวงพริก
มาซิน๎องเอ๐ยพี่จะถาม
อะไรเอํยมีเขาที่อก
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408

Hisap rokok tembakau Cina,
Keluar asap berbunga-bunga;
Masuk dekat abang nak tanya,
Bawah pusat apanya nama.

สูบบุหรี่ ยาเส๎นจีน
พํนควันโขมงๆ
เข๎าใกล๎หนํอยน๎อง พี่จะถาม
ใต๎สะดือเรียกวําอะไรหนอ
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409

Tahan taut di sungai Jambu,
Dapat seekor ikan tepuyu;
Binatang apa kepala berbulu,
Darah hitam tulang satu.

ไปวางเบ็ดที่แมํน้ํายามู
ได๎หนึ่งตัว คือปลาหมอ
สัตว๑อะไรเอํย ที่หัวเป็นขน
เลือดสีดํา มีก๎างเพียงหนึ่ง

Tahan taut di sungai Betong,
Putus tali berlompat-lompat;
Binatang laut namanya sotong,
Sedap sangat buat ketupat.

ไปลงเบ็ด ที่แมํน้ําเบตง
เชือกขาด ก็กระโดดๆ
คือสัตว๑ทะเล ชื่อวําปลาหมึก
อรํอยนัก ทําเป็นปลาหมึกยัดไส๎
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