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ABSTRAK 

 

Ilmu nujum merupakan ilmu untuk meramal akan sesuatu. Ramalan itu lebih 

berdasarkan peredaran planet, khususnya bintang-bintang, sehingga ilmu 

nujum ini boleh dikaitkan dengan astrologi. Artikel ini bertujuan untuk 

memperlihatkan pernujuman yang terdapat dalam masyarakat Melayu 

sebagaimana yang tertulis dalam beberapa buah manuskrip. Aspek pernujuman 

itu termasuklah melihat baik buruknya nasib seseorang berdasarkan peredaran 

bintang; baik atau jahatnya hati seseorang, dan keberuntungan pasangan 

suami isteri berdasarkan peredaran mata angin dan bintang duabelas; 

menta’bir sesebuah mimpi, dan meramal jenis manusia serta sifat seseorang 

wanita berdasarkan abjad nama; ramalan juga dibuat berdasarkan peredarang 

naga dalam setahun untuk menentukan baik buruknya sesuatu perbuatan. 

Berdasarkan semua ilmu dan kebolehan itu, artikel ini juga bertujuan untuk 

memperlihatkan kecendekiaan masyarakat Melayu yang menguasai ilmu 

tersebut. 

 

Kata kunci: Ilmu nujum, astrologi, ramalan, bintang duabelas.   

 

 

ABSTRACT 

 

Ilmu nujum or astrology is the knowledge to predict something else. This 

prediction mostly bases on planet, especially the stars on the universes. The 

objectives of this article are to show the type of predictions in the Malay society 

which are wroth in the Malay manuscripts. There are like to predict the person 

either he/she has bad or good luck; to predict the lucky or unlucky for husband 

and wife; to predict the dream, and to predict what someone doing either good 

or bad base on dragon setting, and another objective is to show that the Malay 

author whom wroth that manuscript are brilliant. 

 

Key words: Astrology, prediction, horoscope.  
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PENGENALAN 

Ilmu Nujum merupakan ilmu untuk meramal sesuatu. Ilmu Nujum 

berhubung kait dengan Ilmu Bintang atau Astrologi. Dalam bahasa 

Greek (Yunani) astrologi berasal dari kata astro (bintang) + logos 

(dunia, pengkajian). Etimologi ini membayangkan bahawa astrologi 

bermaksud pengkajian tentang ilmu perbintangan (Croxon 2003: 21), 

atau lebih jelas lagi astrologi merupakan satu sistem ramalan yang 

berasaskan kepercayaan bahawa planet-planet yang ada di langit 

mempengaruhi perwatakan dan kehidupan seseorang (Drury 2005: 26). 

Sehubungan itu, dalam konteks ini, segala sesuatu yang berlaku kepada 

seseorang dikatakan bermula dengan horoskop atau falakiahnya iaitu 

gambaran peta langit semasa orang tersebut dilahirkan. Dengan itu, 

daripada simbol zodiak yang ada, seseorang itu boleh dihalang atau 

mengetahui apakah aspek penting untuk dirinya.  Ini menjadikan 

kedudukan ahli nujum amat penting dalam masyarakat. Di India 

misalnya, seseorang raja yang tidak mempunyai ahli nujum diibaratkan 

sebagai kanak-kanak yang tidak berbapa (Stone 1981: 110). 

Menurut Kim Farnell (2007: 6), bagi mengetahui sejarah  astrologi  

kita harus kembali ke zaman Babylon purba di mana manusia buat 

pertama kali menemui bahawa fenomena kosmik mempunyai hubungan 

dengan perubahan musim dalam setahun. Jadi mereka perlu meramal 

keadaan cuaca bagi memastikan mereka dapat bercucuk tanam dan 

memunggut hasil tanaman dengan baik. Astrologi berkembang 

berperingkat-peringkat mengikut zaman dan tempat. Whitfield (2001) 

dalam bukunya Astrology: A History memecahkan perkembangan 

astrologi itu kepada lima peringkat, pertama Zaman Babylon yang 

disifatkannya sebagai zaman permulaan. Kedua, Zaman Greek iaitu 

zaman sempurna, ketiga, Zaman Pertengahan sebagai zaman gerhana. 

Keempat, Zaman Renaissance iaitu zaman keruntuhan, kelima, Zaman 

Era Baru iaitu zaman ketidak-kalahan astrologi. Antara tokoh astrologi 

yang terkenal ialah Aristotle yang lahir pada 384 SM. Beliau percaya 

bahawa anggota langit berjaya mengubah udara atasan dengan campuran 

empat unsur alam iaitu tanah, angin, api dan air (Farnell 2007: 10). 

Tokoh dari Mesir termasuklah Claudius Ptolemy yang hidup sekitar TM 

150. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh ahli astrolog sebelumnya, 

beliau berjaya menyiapkan peta 1,000 bintang. Beliau juga menyediakan 

senarai 48 gugusan bintang dan merangka garisan lintang dan garisan 

bujur pada bumi, beliau percaya bahawa bumi merupakan pusat alam. 

Tokoh-tokoh lain termasuklah Saint Augustine (TM 354-430), Abu 

Ms‟Shar (TM 787-886), Abu Rayhan al-Biruni (TM 973-1048), Thomas 

Aquinas, I Cing, William Lilly dan Carl Jung.  

Dalam masyarakat Melayu pengertian ilmu nujum mungkin tidak 

benar-benar menepati maksud astrologi yang telah disebutkan tadi 
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kerana ia lebih kepada penujuman yang berkaitan dengan manusia 

berdasarkan abjad nama orang yang terlibat, waktu dalam sehari, nama 

hari dan bulan serta ta‟bir mimpi, meramal hujan dalam semusim dan 

lain-lain. Sehubungan itu boleh dikatakan tidak ada tokoh terkenal 

seperti yang disebutkan di atas,  namun begitu tidak bererti masyarakat 

Melayu ketandusan pengetahuan dalam bidang tersebut. Harun Mat Piah 

(2005: vii-viii) menegaskan bahawa masyarakat Melayu menguasai ilmu 

tentang alam dalam makna, ilmu bintang, falak atau astrologi sejak 

zaman prasejarah lagi. Sebagai bangsa pelayaran, mereka menggunakan 

pengetahuan ilmu bumi, tentang musim, angin, ribut, hujan dan lain-lain 

untuk berwaspada dan bersedia menghadapi apa jua keadaan yang 

mungkin berlaku. Penguasaan orang Melayu dalam ilmu astrolog yang 

ditegaskan oleh Harun Mat Piah itu jelas tergambar dalam banyak 

manuskrip seperti yang saya telah teliti ke atas 177 manuskrip di 

beberapa perpustakaan terkenal termasuk Perpustakaan Universiti 

Leiden, Perpustakaan SOAS, Perpustakaan Royal Asiatic Society, 

Perpustakaan Nasionl Indonesia dan Perpustakaan Negara Malaysia. 

 

ASPEK PERNUJUMAN 

 

Ilmu Falak 

 

Ia juga dikenali sebagai ilmu bintang. Peredaran bintang dan arah mata 

angin memainkan peranan penting dalam kehidupan dan pergerakan 

manusia. Tarikh, saat dan hari lahir seseorang boleh digunakan untuk 

meramal  nasibnya berdasarkan pergerakan bintang. Manuskrip jenis ini 

terdapat sebanyak 7.9%, di antaranya Cod. Or 1714  dan lebih jelas lagi 

Cod Or 5637 Kitab Ilmu Falak mempunyai 17 halaman. Halaman 1 dan 

2 mengandungi jadual edaran planet dalam seminggu (mengikut hari) 

siang dan malam, contohnya malam Isnin bintang Masturi: jika kita 

minta segala hajat pada segala raja dan orang besar-besar, nescaya 

diperolehi. Pada halaman lain dinyatakan saat bintang tujuh sama ada 

baik atau tidak melakukan pekerjaan. Dalam Cod Or 6723 antara lain 

dimuatkan Takwin Melayu, hari-hari nahas dalam sebulan, waktu nahas 

dalam seminggu dan jadual hari nahas.  

 

Ramalan/Nujum/Ketika  

 

Ilmu ini sebanyak 20.9%. Ramalan itu boleh saja berdasarkan bintang 

duabelas, arah mata angin dan firasat berdasarkan tanda-tanda yang ada 

pada diri seseorang. Boleh juga diramalkan baik atau buruknya hati/niat 

seseorang tetamu berdasarkan arah duduknya apabila bertandang ke 

rumah kita. Ketika juga hampir sama dengan ramalan, namun ketika 

lebih kepada penentuan masa untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau 
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perbuatan, misalnya hendak turun berjalan, hendak membina rumah dan 

lain-lain. Manuskrip Cod Or 6090 Kitab Faal antaranya “peri 

menyatakan segala nujum dan petua dan bintang  dan kutika dan peri 

menyatakan melihat peruntungan orang laki isteri dan peri menyatakan 

kalau ada orang bertanyakan pekerjaan dan segala jenisnya hendak 

dilihat di dalam kitab ini supaya nyata semuanya.”Isi kitab ini menyebut 

tentang  bintang duabelas, meramalkan harta yang hilang, raksi laki 

isteri, nasib laki isteri (siapa yang meninggal dahulu) berdasarkan nama. 

Juga ramalan tentang baik atau buruk apabila sesuatu binatang masuk ke 

dalam rumah atau kampung, mengetahui bangsa (jenis) perempuan sama 

ada kuntamani, cantamani, syagiani atau nastani. Ramalan tentang 

perempuan ini terdapat juga dalam MS 37076 yang tersimpan di 

Perpustakaan SOAS, seperti berikut (hlm: 58-60): 

 
Jika perempuan itu kecil adalah farajnya pun kecil 

jika bibirnya di atas tebal, adalah tundunnya nipis 

jika lidahnya seperti basah sentiasa, adalah farajnya terlalu banyak 

airnya 

jika hidungnya mancung, adalah ia gemar pada jimak 

jika telinganya bundar, gemar juga pada jimak 

jika dagunya panjang, adalah farajnya tohor 

jika dagunya kecil, adalah farajnya dalam 

jika lehernya tebal dan besar mukanya, adalah keras sangat, farajnya 

besar 

jika daging belakang tapak kakinya tebal dan tebal pula daging 

belakang tapak tangannya, adalah farajnya terlalu besar lagi tebal   

jika urat kedua betisnya itu besar lagi keras, adalah terlalu sangat 

syahawatnya tidak boleh sabar 

jika hangat rasanya, merah mulutnya, keras susunya tidak jatuh, adalah 

terlalu pelahat pada jimak 

jika merah warnanya lagi besar kedua matanya, adalah sangat keras 

syahwatnya 

jika tebal bibir kedua matanya, adalah terlalu besar farajnya 

jika tebal kedua bibirnya, adalah banyak syahwatnya 

jika nipis kedua bibirnya, adalah sedikit syahwatnya 

jika kedua matanya itu seperti orang bercelak, adalah besar farajnya 

jika kecil kedua pohon pahanya serta besar kedua tapak tangannya, 

adalah besar farajnya 

jika ada panjang keduanya mata kepada gerak-gerak, adalah lapang 

farajnya 

jika kecil tumitnya seperti telur burung dan hujung jarinya seperti 

bunga melur, adalah farajnya luas di luar, kecil di dalam, jimaknya 

sekali semalaman   

jika jarinya pendek-pendek, perjalanannya seperti itik, adalah besar 

farajnya. Kehendak jimaknya tiga kali semalam, terlalu jahil 

jika panjang perutnya serta nipis jasadnya, adalah farajnya itu dalam. 
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Terdapat juga manuskrip yang memuatkan Kitab Nujum sebagai 

sebahagian daripada kandungannya, seperti Cod Or 3260 (37 halaman), 

Cod Or 8698 – Kitab Nujum Tib, 42 halaman, Cod Or 3260 J hlm: 22-

28, Cod Or 6558 pada halaman 37-41 memuatkan nujuman barang 

hilang dan halaman 41-45 berkenaan ketika memulakan perjalanan, 

halaman 164-206 Ta‟bir Mimpi dan halaman 227  Tilik Naga. Cod Or 

6723-Kitab Faal pada halaman 16 memuatkan Nujuman Barang Hilang, 

halaman 2-6 Takwin Melayu dan hari-hari nahas dalam sebulan.  

 

Ta’bir Mimpi  

 

Jenis ini sebanyak 6.2%. Isinya terdiri dari ta‟bir atau memberikan  

maksud/gambaran terhadap sesuatu mimpi yang dialami oleh seseorang. 

Misalnya dalam Cod Or 6558 hlm 164-206 dan Cod Or 1969 termuat 

pada halaman 17 hingga 52, antara lain tercatat:   

 
Bismi „llahi-Rahman „l-Rahim 

Hal peri pada menyatakan ta‟bir mimpi supaya diketahui daripada 

mimpi itu baik dan jahat oleh segala yang bermimpi.  

jika mimpi membaca Quran alamat panjang umur atau beroleh 

kebajikan  

jika orang mimpi menjadi binatang alamat sakit atau kehilangan harta 

jika mimpi melihat jalan besar atau sungai yang besar alamat berbuat 

kebaktian pada Allah Taala 

jika mimpi naik ke atas bukit, alamat beroleh laba 

jika mimpi bercincin emas bermata merah atau manikam alamat 

beroleh kekayaan atau   

jika mimpi menyelam di dalam sungai sejuk atau air deras alamat 

beroleh nikmat dunia dan nikmat akhirat. 

 

Di Perpustakaan SOAS terdapat MS 37076 – Kitab Ta‟bir Mimpi, 

82 halaman antara lain memuatkan pengetahuan gerak dalam diri, 

bintang tujuh untuk melihat ketika (baik-buruk), bintang duabelas untuk 

melihat raksi diri, keberuntungan seseorang dan pelbagai tilikan, raksi 

laki isteri dan ta‟bir mimpi. MS 37077 pula menyentuh soal ketika 

bintang lima, ketika memulakan langkah perjalanan dalam hari-hari 

yang tujuh, peri hal mengetahui kalah dan menang, peri hal hendak 

mengetahui kelakuan orang, ketika bintang tujuh, Rejang 30 Hari dan 

lain-lain. Ilmu Nujum sering dikaitkan dengan Ilmu Bintang oleh Harun 

Mat Piah (2002). Mereka mengkelompokkan Ilmu-ilmu ini dalam 

Kepustakaan Ilmu Tradisional. Dalam menyebut beberapa naskhah ilmu 

itu mereka menyatakan bahawa Kitab nujum (Cod Or 5832) merupakan 

sebuah kitab ta‟bir dan ramalan yang menarik untuk dikaji. Abdul 

Rahman Kaeh (2005: 263) pernah menyebut naskhah ini khususnya 

mengenai bintang duabelas, tetapi beliau tidak membicarakannya. 
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Pernujuman dalam Naskhah Cod Or 5832 

 

Memang terdapat banyak manuskrip yang berkaitan dengan Ilmu 

Nujum, namun dalam kajian ini saya akan menumpukan kepada 

manuskrip Cod Or 5832 yang tersimpan di Perpustakaan Universiti 

Leiden, Belanda. Judulnya “Kitab Faal,” manakala van Ronkel 

memanggilnya “Kitab Nujum” dan saya menamakannya “Kitab Ilmu 

Nujum Melayu.” Manuskrip bertulisan jawi ini tebalnya 41 ff (82 

halaman), ditulis 34 x 21 ½ sm, 27 baris sehalaman. Siap disalin oleh 

fakir Haji Ibrahim ibn almarhum al-Haji Zahir pada 29 Jumadil-Akhir 

1356 H, bersamaan 2 Mac 1889 di Pasar Manak. Harun Mat Piah (2002) 

menyifatkan manuskrip ini sebagai sebuah kitab ta‟bir dan ramalan yang 

menarik untuk dikaji. Manakala Abdul Rahman Kaeh (2005: 263) yang 

menulis tentang Bintang Duabelas ada menyebut manuskrip ini tetapi 

tidak menbicaranya.  Manuskrip ini mengandungi empatbelas perkara: 

 

Meramal tabiat manusia berdasarkan bintang duabelas 

 

Dalam bab ini, semua manusia dipecahkan kepada duabelas kumpulan 

berdasarkan duabelas bintang. Manusia daripada setiap kumpulan yang 

diwakili bintang tertentu mempunyai tabiat, kesesuaian, pembawaan, 

baik dan jahat tersendiri. Penentuan bintang seseorang dibuat 

berdasarkan nama. Setiap huruf pada nama mempunyai nilai tertentu 

seperti yang tercatat dalam Jadual 1. Kita boleh mengetahuinya dengan 

membuat perkiraan berdasarkan jadual tersebut. Bagi lelaki, ambil  

namanya  dan nama ibunya (jika perempuan, ambil namanya dan nama 

bapanya). Contohnya Daud bt Azmah.  

  
Jadual 1.  Nilai angka bagi setiap huruf 

 

5 

ha 

unta 

3 

jim 

lembu 

5 

tsa 

anjing 

4 

ta 

api 

2 

ba 

matahari 

1 

alif 

air 

 

10 

sin 

kala 

7 

zai 

kerbau 

8 

ra 

kambing 

5 

zal 

keldai 

4 

dal 

dendang 

(gagak) 

3 

kha 

tengkerong 

(sejenis 

ikan) 

 

9 

ain 

air laut 

3 

tza 

badak 

9 

tha 

babi 

besar 

 

8 

dad 

gajah 

6 

sad 

anjing 

3 

syim 

siput 
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4 

mim 

merak 

9 

lam 

air 

4 

qaf 

merak 

8 

kaf 

harima

u 

4 

fa 

jawi 

6 

ghain 

tikus 

3 

cha 

kucing 

8 

ya 

ikan 

6 

hamzah 

naga 

5 

Ha 

rusa 

6 

wau 

ayam 

2 

nun 

helang 

 

 

Wallahu 

a‟lam 

3 

nya 

nyamuk 

3 

ga 

gajah 

3 

pa 

merpati 

3 

nga 

siput 

4 

djl 

(zai titik 

tiga) 

kuda 

 

dal        =      4                      alif       =  1 

alif       =      1                      zal        =  5 

wau     =      6                       mim     =  4 

dal       =      4                       Ha        = 5 

Jumlah                    15           +                        15     =  30 

30 dibuang duabelas-dua belas: 30-12 = 18-12 =  6. 

 

Bulan bagi angka atau jumlah enam ialah Senubah.   Orang di 

bawah penaungan bintang ini dikatakan berkulit merah pada 

pinggangnya, pembawakannya Nabi Musa, laksanaannya angin gunung, 

binatangnya pelanduk, burungnya enggang dan kayunya rambutan. Hari 

yang baik baginya ialah Isnin dan Jumaat, manakala hari yang tak baik 

dan dilarang membuat  pekerjaan ialah Sabtu dan Ahad. Bulan yang baik 

ialah Sya‟ban dan Ramadhan, manakala bulan yang tak baik ialah Safar. 

Jika ia sakit, gunakan daun delima, daun ketaping, daun bunga susun 

dan daun keretak. Umurnya lapanpuluh tahun. Jika lelaki beristeri tiga 

dan jika perempuan bersuami empat kali. Sekiranya dia seorang yang 

pemurah maka berkatlah hartanya, jika dia kikir maka tidak berkat 

hartanya. Kaedah pengiraan itu boleh digunakan oleh sesiapa sahaja dan  

setiap baki terakhir setelah ditolak duabelas-duabelas akan menunjukkan 

penaungan bintangnya sama ada 1 Kamal, 2 Mansurah, 3 Jawaz, 4 

Satun, 5 Qumar, 6 Senubah, 7 Mizan, 8 Hakrab, 9 Talur, 10 Kuz, 11 Judi 

atau 12 Hadrat. Kitab ini menerangkan tabiat bagi setiap pembawakan 

bintang berkenaan seperti Senubah yang diterangkan tadi. Bab ini juga 

memperturunkan simbol anggota manusia berdasarkan abjad alif  hingga 

ya seperti pada Jadual 2. 

 

 

 

 



 260   Haron Daud 

Jadual 2.  Simbol setiap huruf bagi anggota badan 

 

alif   diri    zai      kaki kanan kaf dada 

ba    muka sin rusuk kanan                               qaf perut   

ta ubun-ubun                    syin rusuk kiri                              lam leher 

tsa kening kanan                sad   susu kanan                          mim paha kanan 

jim kening kiri                      dad susu kiri                             nun paha kiri 

ha   dahi   tha   telinga kanan                       wau pusat 

kha hidung tza [tiada]                                 Ha hati 

dal   bahu kanan               ain         telinga kiri                   lamalif   otak 

zal bahu kiri                          ghain mata kanan                 hamzah zakar 

ra kaki kiri                          fa mata kiri                                  ya   nyawa 

    

Menujum untung nasib lelaki dengan perempuan, dan menujum 

barang hilang 

 

Bab ini bukan sekadar menujum untung nasib suami isteri dan menujum 

barang hilang, malah menyentuh soal memulakan pekerjaan, pelayaran 

dan perjalanan, hendak pergi berperang, hendak mencuri, berjudi dan 

menujum anak dalam kandungan. Konsepnya sama dengan konsep 

untuk mengetahui tabiat manusia iaitu mengambil nama orang yang 

terlibat dan hari berkenaan. Misalnya untuk mengetahui baik atau buruk 

bakal isteri, ambil nama kedua-duanya dibuang empat-empat. Jika 

tinggal satu orang itu akan menjadi isteri, jika tinggal dua perempuan itu 

baik hati, jika tinggal tiga jauh daripada fitnah, dan jika tinggal empat 

akan bersalah-salahan.  Contohnya Daud (15) dengan Azmah (15) = 30-

4=26-4=22-4=18-4=14-4=10-4=6-4=2. Ini bermakna Azmah seorang 

yang baik hati. Jika pasangan yang berkahwin dan perempuan itu 

mengandung, jantina anak dalam kandungan dan kedudukannya boleh 

diramal dengan mengambil nama suami, isteri dan hari pertanyaan itu 

dibuat, dicampur semuanya dan dibuang empat-empat. Jika bakinya 

satu, anak itu lelaki;  jika bakinya dua, anak itu perempuan; jika bakinya 

tiga anak itu mati, dan sekiranya berbaki empat, anak tersebut akan 

menjadi penghulu.  

Menujum barang hilang boleh dibuat dengan mengambil nama 

orang yang bertanya, nama harta yang hilang  dan nama hari nujuman itu 

dibuat, dicampurkan semuanya dan dibuang tiga-tiga. Jika bakinya satu, 

barang itu boleh dapat semula dalam masa yang singkat; jika bakinya 

dua boleh dapat semula tetapi lambat, sekiranya berbaki tiga, hilanglah 

barang tersebut. Sekiranya ingin mengetahui ke arah mana barang curian 

itu dibawa, maka ambillah nama orang itu dan nama hari ia datang 

bertanya, dicampurkan dan dibuang empat-empat. Jika tinggal satu, ke 

timur; jika tinggal dua, ke barat; jika tinggal tiga, ke utara, dan jika 

tinggal empat, ke selatan. Sekiranya ingin mengetahui siapakah yang 

mengambilnya, hitung seperti tadi dan dibuang tiga-tiga. Jika tinggal 
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satu, orang serumah; jika tinggal dua, orang sekampung, dan jika tinggal 

tiga, orang jauh. Sekiranya ingin mengetahui orang yang mengambil 

barang itu sama ada lelaki atau perempuan, juga hitung seperti tadi dan 

dibuang dua-dua. Jika bakinya satu, membayangkan orang tersebut 

lelaki, sekiranya berbaki dua, orang itu perempuan.  

Dalam perjudian, ramalan boleh dibuat sebelum memulakan 

perjudian atau pertaruhan. Ambil nama orang yang hendak bertaruh dan 

dibuang tiga-tiga. Jika bakinya satu, orang tersebut beroleh kemenangan; 

jika bakinya dua, dia akan rugi, dan jika tinggal tiga, kedua-dua pihak 

yang berjudi akan mendapat bahala besar. Malah orang yang hendak 

mencuri juga boleh membuat ramalan apakah jenis barang yang boleh 

dicurinya. Ambil nama tuan punya barang dan dibuang empat-empat. 

Jika bakinya satu, benda itu maknikam; jika bakinya dua, benda itu kain; 

jika bakinya tiga, benda itu benang, jika bakinya empat, benda itu emas. 

Sekiranya pencuri ingin mengetahui sama ada dia berjaya atau tidak 

mencuri barang tersebut, maka hitung seperti tadi dan buang dua-dua. 

Jika bakinya satu, barang itu tak dapat dicuri, dan sekiranya berbaki dua, 

bermakna barang itu boleh dicuri.  

 

Mengenal jenis manusia dan ketika 

 

Jenis atau bangsa manusia dalam konteks ini dikaitkan dengan alif 

hingga nya. Setiap jenis itu diberi sifat baik atau jahat serta simbol alam. 

Bangsa alif dikaitkan dengan matahari yang tidak dapat dijauhi kerana 

kepentingannya dan tidak dapat dihampiri kerana sifat panasnya. Ba 

dikaitkan dengan air di bawah tanah, bersifat sejuk dan sabar. Lam, 

bersifat baik; mim, bersifat kasihan dan murah rezeki; cha, dikaitkan 

dengan batang yang lembut dan bersifat sabar, dan ga, bangsa yang 

dipandang ramai orang. Manakala bangsa yang tergolong dalam 

golongan kurang baik termasuklah zal, dikaitkan dengan limau manis 

dikatakan buruk di luar dan di dalam; dhad, orang yang jahat; ain, 

dikaitkan dengan  kayu manis yang banyak gunanya, ibarat cawan yang 

belum pecah; nun, dikaitkan dengan awan yang bergerak, orang yang 

tidak tetap hati, dan hamzah diibaratkan sebagai api besar.  

Bab ini juga memaparkan bangsa manusia berdasarkan setiap huruf 

itu dengan jenis pekerjaan atau pencariannya. Di antaranya ba, 

pencariannya berkaitan dengan pelayaran; ra, pencariannya di rumah; 

tza, pencariannya di laut; kaf, pencariannya berkaitan dengan kayu; mim, 

menjaring atau memukat ikan; ya, ayam dan kambing pencariannya; 

cha, pencarian yang cela, dan pa, pekerjaannya menyamun. Dalam hal 

ini kita tidak diberikan panduan atau pedoman bagaimana menentukan 

seseorang itu digolongkan dalam setiap bangsa atau jenis dari alif  

hingga nya.  
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Ketika dalam konteks ini dikaitkan dengan bilangan hari dalam 

sebulan, peredaran matahari dan bulan. Jumlah hari dalam sebulan 

diperkirakan empat-empat bermula satu haribulan sebagai hari satu  

dikatakan hari ibu (baik), hari dua adalah hari bapa (baik), hari ketiga 

hari ulat (jahat), dan hari keempat iaitu hari bangkai (jahat), begitulah 

dibilang hingga tamat 29 atau 30 hari. Hari satu dan dua dikatakan hari 

yang baik memulakan pekerjaan, manakala hari tiga dan empat adalah 

sebaliknya. Manakala matahari dan bulan pula memberi tanda tentang 

angin dan hujan. Matahari yang terbit tanpa awan bersama-samanya 

menandakan angin akan bertiup dan cuaca hari itu cerah; apabila 

matahari yang sudah terbit dilindungi sepenuhnya atau sebahagiannya 

oleh awan atau matahari yang sedang masuk (jatuh) kelihatan awan 

berupa seekor ayam di hadapannya menandakan angin kuat akan datang. 

Tanda-tanda yang berkaitan dengan bulan pula, antaranya, semasa bulan 

purnama kelihatan cahaya merah atau kuning menandakan angin dan 

hujan akan datang. 

  

Menujum hujan dalam semusim 

 

Hujan merupakan sumber air yang amat penting kepada petani 

tradisional, dan hujan juga boleh membawa bencana kepada mereka. 

Justeru kerana itu mereka sangat perlu mengetahui hari-hari hujan pada 

setiap bulan dalam setahun. Manuskrip ini menerangkan, antaranya, 

dalam bulan Muharam angin akan bertiup dan hujan akan turun pada 4, 

8, 10 dan 25 haribulan. Dalam bulan Safar hal itu berlaku pada 1, 4, 9, 

11, 13, 16, 18, 20, 23 dan 28 haribulan. Dalam bulan Sya‟ban pada 2, 5, 

15, 20 dan 22 hujan dan angin kuat, dan pada 24 hujan dan angin biasa. 

Dalam bulan Ramadhan pada 2, 9, 15 dan 21 mendapat hujan dan angin. 

Manakala dalam bulan Syawal, hujan serta angin ada pada 1, 4, 15 dan 

21, dan hujan lebat serta angin kencang pada 27 haribulan. 

 

Nujuman berdasarkan taksiran perkisaran naga 

 

Mengetahui perkisaran naga dipercayai penting untuk melakukan 

sesuatu seperti mendirikan rumah dan bercucuk tanam. Manuskrip ini 

menyatakan empat arah perkisaran naga iaitu timur, barat, utara dan 

selatan yang berlaku pada bulan-bulan tertentu. Pada bulan-bulan 

Muharam, Safar dan Rabiul Awal kepala naga mengadap ke arah 

matahari hidup (timur), ekornya ke arah matahari mati (barat), 

belakangnya ke arah selatan, dan perutnya ke utara. Pada bulan-bulan 

Rabiul Akhir, Jamadil Awal dan Jamadil Akhir kepalanya ke utara, 

ekornya ke selatan, belakangnya ke timur, dan perutnya ke barat. 

Kisaran naga berubah pula pada bulan-bulan Rejab, Sya‟ban dan 

Ramadhan dengan kepalanya ke timur, ekornya ke barat, belakangnya ke 

utara, dan perutnya ke selatan. Seterusnya pada bulan-bulan Syawal, 
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Zulkaedah dan Zulhijjah kepalanya ke selatan, ekornya ke utara, 

perutnya ke matahari hidup (timur) dan belakangnya ke arah matahari 

mati (barat). Kiraan tentang perkisaran ini penting agar setiap pekerjaan 

atau perlakuan mendatangkan hasil yang baik. Sehubungan itu diberikan 

ingatan bahawa membuat rumah atau bercucuk tanam janganlah dari 

belakang dan kepala naga, sebaliknya hendaklah dari arah perutnya. 

Demikian juga jika hendak menyabung ayam, hendaklah dari arah 

perutnya. Jika kita datang dari mulut naga, kita banyak yang mati; jika 

kita datang dari cula naga terlalu amat jahat; sekiranya kita datang dari 

belakangnya, selamat membunuh dan menawan. Jika kita datang dari 

leher naga itu, luka kita tetapi tidak mati. Jika kita datang dari perutnya, 

kita menang dalam peperangan. Jika kita datang dari pusat naga terlalu 

amat baik. Jika kita datang dari pinggang dan ekornya, tidak baik kerana 

banyak yang mati.  

 

Pelangkah Rijal al-Ghaib 

 

Rijal al-Ghaib merupakan roh aulia yang tersembunyi di atas bumi dan 

dipercayai menjadi pelindung manusia di dunia ini. Manuskrip ini 

menerangkan arah duduk Rijal al-Ghaib setiap hari dalam satu minggu 

dan dikaitkan dengan tokoh-tokoh tertentu termasuk Nabi Muhammad 

seperti dalam Rajah 1. Misalnya, pada hari Ahad,  waktu matahari 

terletak pada sepuluh tapak bayang-bayang, Rijal al-Ghaib berada di 

tenggara.  Saat itu  merupakan  saat  yang  baik  dan  diibaratkan  geroda 

mendapat ular. Dikatakan juga sebagai langkah kepunyaan Nabi Adam. 

Pada hari Isnin, waktu tepat enam tapak bayang-bayang, Rijal al-Ghaib 

berada di timur. Ia merupakan langkah Saydina Husin, dan diibaratkan 

harimau Allah mendapat rusa. Hari Selasa Rijal al-Ghaib berada di barat 

laut dan menjadi pelangkah Saydina Abu Bakar. Hari itu diibaratkan 

singa Allah mendapat gajah. Pada hari Rabu, waktu matahari terletak 

pada empat tapak bayang-bayang, Rijal al-Ghaib berada di langit dan 

menjadi pelangkah Saydina Usman, waktu itu diibaratkan matahari 

mendapat bulan. Pada hari Khamis, waktu duabelas tapak bayang-

bayang, Rijal al-Ghaib berada di bumi, menjadi pelangkah Saydina Ali. 

Waktu itu diibaratkan kucing mendapat tikus. Hari Jumaat pula Rijal al-

Ghaib berada di barat waktu matahari terletak pada tepat tigabelas tapak 

bayang-bayang. Waktu itu menjadi pelangkah Nabi Muhammad, dan 

pada hari Sabtu, waktu matahari berada pada duabelas tapak bayang-

bayang, Rijal al-Ghaib berada di selatan. Waktu itu menjadi pelangkah 

segala aulia, pengibaratannya ular beroleh katak.  

  



 264   Haron Daud 

 

Rajah 1.  Mata angin yang lapan 

 

Menurut manuskrip ini, pelangkah Rijal al-Ghaib penting diikuti 

oleh semua orang demi mendapatkan kebaikan: 

 
Fasal pada menyatakan peri langkah Rijal al-Ghaib, maka barang ke 

mana kehendak kita, maka hendaklah kita duduk pada tempat yang 

jaya, maka kita ikutkan langkah Rijal al-Ghaib itu barang tiga langkah. 

Setelah itu maka barang ke mana kita mau pergi, maka berjalanlah. Dan 

di dalam hakikat kita, dia sudah merasa dari belakangnya, maka lintas 

dari kanannya, maka duduklah kita pada tanah yang jaya, maka 

berkehendaklah kita dengan dia, nescaya ia menjadi taulan ia, Insya-

Allah Taala selamat serta segala kelakuannya.   (Cod Or 5832, hlm: 13) 

 

Pelangkah Rijal al-Ghaib ini mempunyai hubung kait dengan lapan 

arah mata angin. Antaranya disebut, pada 5, 15 dan 25 haribulan Rijal 
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al-Ghaib berada di timur, tempat menanggung gajah, sekiranya kita 

berjalan hendaklah menghala ke sana sebanyak tiga langkah berserta 

dengan kita memberi salam kepadanya. Begitulah yang harus kita 

bergerak berdasarkan arah perlangkahan Rijal al-Ghaib berserta binatang 

yang menanggungnya. 

 

Menujum berdasarkan ketika lima 

 

Ketika lima dalam konteks ini merujuk pada waktu pagi-pagi, waktu 

matahari sedang naik, waktu tengahari, waktu matahari tengah turun dan 

waktu petang-petang. Setiap waktu itu dikaitkan dengan ketika yang 

dinamakan Bisnu, Berhama, Masyuri, Kala dan Masurah, juga dengan 

Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Antaranya disebut bahawa 

sekiranya kita dikhabarkan berita pada ketika Masurah, sekiranya berita 

itu baik, maka berita itu adalah benar, dan sekiranya berita yang kita 

terima itu jahat, maka berita tersebut adalah tidak benar. Pada ketika 

Kala pula adalah sebaliknya, jika berita yang didengar itu berita baik, 

maka ia tidak benar dan sekiranya berita itu buruk, maka berita tersebut 

benar. Pada ketika Masyari, sekiranya kita berjalan bertemu dengan 

orang yang putih kulitnya, jika beroleh laba pun putih; jika harta hilang 

diambil orang, rupa orang itu baik dan mahu dia mengembalikan harta 

itu kepada tuannya. Pada ketika Berhama, jika kita berjalan bertemu 

dengan orang yang kulitnya merah-merah, maka barang ke mana kita 

berniaga akan beroleh untung daripada benda yang merah; jika berkelahi 

akan melihat darah; jika berburu nescaya mendapat hasil buruan, dan 

jika menyabung, ayam merah yang menang dan ayam hijau yang kalah. 

 

Rejang tigapuluh hari 

 

Setiap hari dalam sebulan mengikut bulan Islam (29 atau 30 hari) 

dipercayai mempunyai kelebihan atau kekurangan. Setiap hari itu 

bermula dengan satu haribulan dikaitkan dengan binatang seperti kuda, 

kijang dan sebagainya yang masing-masing membawa sifat tertentu. 

Pada satu haribulan dinamakan hari kuda. Pada hari itu baik untuk 

memulakan pekerjaan dan melakukan perjalanan; jika mengadap raja 

pun baik, demikian juga untuk bertanam-tanaman. Dikatakan pada hari 

itulah Allah menjadikan Nabi Adam. Walau bagaimanapun, hari tersebut 

tidak baik untuk pergi belayar. Pada tiga haribulan, hari harimau, 

merupakan hari yang tak baik atau jahat. Boleh dikatakan semua 

pekerjaan tidak baik dimulakan pada hari itu. Tidak baik untuk  

bercucuk tanam, jika beristeri nescaya bercerai; jika sakit lambat baik; 

jika kehilangan sesuatu tidak akan dapat semula; jika berjalan pada hari 

itu akan sakit. Pada lapan haribulan, hari pelanduk. Pada umumnya 

semua perkara yang dilakukan pada hari itu adalah baik. Pada hari 
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tersebut dikatakan lahirnya Nabi Noh dan Musa. Hari yang baik untuk 

berjual beli; belayar dan jika berjalan waktu Subuh akan dapat rezeki 

yang banyak. Jika sakit cepat sembuh dan jika jika mendapat khabar 

adalah tidak benar khabar itu. Pada  empatbelas haribulan, hari singa. 

Hari yang terlalu baik untuk berniaga. Dikatakan pada hari itulah Allah 

jadikan orang-orang yang salih, syurga dan neraka, Arasy dan Kursi. 

Sebarang pekerjaan akan selamat. Pada empat likur (24 haribulan), hari 

pari iaitu hari yang teramat jahat. Pada hari itulah Allah jadikan Firaun, 

jika orang beranak pada hari itu nescaya anak itu derhaka kepada Allah, 

jika beristeri tidak kekal dan sebarang pekerjaan tidak menjadi. 

Demikian juga pada lima likur (25 haribulan) yang disifatkan hari pasik 

dan hari nahas. Pada hari itulah Allah menjadikan Iblis, jika beranak 

pada hari itu terlalu jahat dan derhaka ia kepada Allah. Jika berpergian 

nescaya bertemu dengan seteru, jika menyerang jahat dan diserang pun 

jahat kerana banyak luka dan mati. 

 

Nujum perjodohan laki isteri 

 

Nujum ini untuk mengetahui keadaan hubungan suami isteri berdasarkan 

abjad nama masing-masing kerana setiap abjad itu mempunyai nilai 

tersendiri dan jumlah yang diperolehi dibuang sembilan-sembilan. 

Setiap baki yang ada memberikan gambaran tertentu. Baki dilihat secara 

berpasangan, contohnya satu sama satu, satu sama dua, satu sama enam, 

dua sama dua, dua sama tujuh, dua sama sembilan atau lapan sama lima, 

lapan sama tiga , lapan sama satu. Keteranagan yang diberikan 

berdasarkan kias, jika satu sama satu mengambarkan pasangan itu 

sukacita, sebudi sebicara dan berkasih-kasihan. Mereka beroleh harta. 

Jika tinggal satu sama tiga, mereka berkelahi dan akhirnya bercerai. Jika 

tinggal tiga sama tiga, pasangan itu tidak kekal dan mendatangkan 

kejahatan kepada mereka. Jika tinggal empat sama lapan, 

menggambarkan pasangan itu sentiasa berkasih-kasihan dan murah 

rezeki.  Jika tinggal enam sama sembilan, alamatnya baik tetapi pada 

akhirnya ada kejahatan. Terakhir, jika tinggal sembilan sama sembilan 

mencerminkan pasangan itu sempurna lagi baik hati kerana Allah 

menolong harta mereka tetapi dukacita hatinya dengan anak, suami atau 

isteri.  

 

Mengetahui jenis perempuan 

 

Jenis atau bangsa perempuan dalam manuskrip ini terbahagi kepada 

empat yang masing-masing dinamakan Quantamani, Cintarani, Sangkani 

dan Hasnani. Setiap jenis itu boleh diketahui dengan mengambil nama 

perempuan berkenaan. Setiap abjad pada nama ada nilai tertentu, 

dicampur semua nilai itu dan jumlahnya dibuang empat-empat. Jika 
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bakinya 1 perempuan itu jenis  Quantamani, 2 Cintarani, 3 Sangkani dan 

4 Hasnani. Setiap jenis mempunyai ciri-ciri tersendiri.  

 
Fasal yang pertama, maka ketahui olehmu jika tinggal satu 

Quntamani namanya. Adapun mengenal orang Quntamani  itu matanya 

merah sebelah di bawahnya dan bauan peluhnya itu adalah laksana 

bunga melur yang baharu kembang dan tumitnya adalah sebagai telur 

burung dan jarinya alus di ujung. Dan jikalau ia memperbuat makanan 

terlalu sangat dipermuliakannya kerna bangsa itu amat bersih tambahan 

suci zahir dan batin.  Adapun farajnya luas di luar kecil di dalam adalah 

laksana liang sempit dan kehendak nafsu wathi sekali semalam dan 

lakunya adalah seperti orang yang jahil tetapi hatinya tiada jahil. 

Wallahua„lam.  

Fasal yang kedua jika tinggal dua itu Cintarani namanya, adapun 

mengenal perempuan itu bau peluhnya seperti bau bunga melur 

kembang semalam, yakni pada ketika malam asuraya dan jarinya sama 

besar dan tumitnya demikian juga dan jika bertemu makanannya adalah 

kurang sedikit daripada orang Quntamani,  dan kehendak wathinya dua 

kali setiap malam.  Dan farajnya [sama luas di luar di dalam].*   Dan 

perangainya betul tetapi hatinya ada jahil sedikit tetapi tiada mengapa,  

hendaklah ingat tuan-tuan mengambil bangsa itu, Wallahua„lam.   

Fasal yang ketiga ketahui olehmu jika tinggal tiga Sangkani 

[Syampagani]* namanya, adapun mengenal orang yang Sangkani itu 

hangat [-hangat lagi pun busuk-busuk]* rasa kulitnya atau farajnya 

tetapi ada bercampur lendir-lendir dan bauan peluhnya apak-apak 

bercampur busuk-busuk. Lakunya adalah seperti orang tunak rupanya 

dan hatinya itu sangat jahil dan kehendak nafsunya itu tiga kali satu 

malam dan farajnya sangat luas di luar dan di dalam dan jarinya 

pendek-pendek dan  / 24 /  perjalanannya bergetek-getek ada seperti itik 

pulang petang. Demikianlah  bangsa itu hendaklah ingat tuan-tuan 

mengambilnya, Wallahua„lam.   

Fasal yang keempat ketahui olehmu sekalian tuan-tuan, jika 

tinggal empat Hasnani [Hasytani]* namanya. Adapun perempuan itu 

tabiatnya tiada sakali-kali berlambatan, artinya tidak bertimpuh lagi 

kerna pandangannya laki-laki saja serta menyembilau rasa hatinya 

kerna niatnya itu tiada mau bercerai dengan laki-laki kepada tiap-tiap 

waktu, dan rupanya sangat tunak lagi dzalim pada penglihatan orang 

yang baharu melihat dianya, dan tetapi hatinya terlalu amat jahil dan 

sekurang-kurang nafsunya itu empat kali di dalam satu malam 

baharulah ia boleh dapat tidur.  Demikianlah adanya supaya maklum 

tuan yang mengambil bangsa itu, wallahua’lam ba alsawah ba antahal 

kalam. 

                                                (Cod Or 5832,  hlm. 23v dan 24)  
              Nota: perkataan [     ]* adalah dari manuskrip Cod Or 6090      
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Surat nujum Lokman Hakim 

 

Surat nujum ini lebih mirip surah-surah dalam al-Quran sebanyak 30 

termasuk al-Baqarah, an-Nisa, al-Taubah, surah Yusof,  al-Kahfi, surah 

Mariyam dan Toha, namun terdapat juga nama-nama surah yang tidak 

berkaitan dengan surah dalam Quran seperti al-Raad, al-Ajra, al-Fanun 

dan lain-lain.  Setiap surah mempunyai banyak keterangan, contohnya, 

surah al-Baqarah: pada negeri yang diperintah oleh raja yang adil, baik 

untuk tinggal di situ; barang dagangan yang sudah dibeli harus dijual 

segera keran tidak baik menyimpannya; boleh membeli apa-apa yang 

dikehendaki kerana tidak jahat atau rugi; apa yang dikehendaki jangan 

diturut kerana tidak baik, harus bersabar; jika berdagang banyak laba; 

jika sakit berilah sedekah semoga cepat sembuh; beras dan padi tahun itu 

terlalu mahal; harta yang dikehendaki cepat dapat kerana ditolong oleh 

Allah. Contoh kedua, surah Taubat. Baik untuk berpergian; niat di dalam 

hatimu tidak disampaikan oleh Allah;  orang yang kamu hendak nikahi 

itu akhirnya mendatangkan kesusahan kepada kamu; hasrat kamu untuk 

mendapatkan anak itu, Insya-Allah berjaya, tetapi anak kamu itu celaka; 

dagangan kamu merugikan atau hilang; hajat kamu hendak berkelahi itu 

harus sabar, jika tak sabar kamu akan binasa, dan apa yang kamu 

harapkan itu tidak sukar, akan berhasil juga kepadamu. Contoh ketiga, 

surah Yunus. Orang yang engkau tuduh mencuri itu sebenarnya tidak 

betul kerana bukan dia yang mengambilnya; jika kamu menurut 

seterumu itu, kamu akan mati dibunuhnya; hajat kamu tidak kesampaian, 

sia-sia saja akhirnya; ilmu yang engkau pelajari itu sia-sia, kerana kamu 

tidak mengamalnya; kerja yang kamu hendak lakukan itu akan jadi 

seteru, jangan engkau kerjakan; binatang yang kamu beli untuk dijual itu 

hendaklah ditaruhkan dahulu kerana akan beroleh laba; barangan yang 

mahal boleh dijual beli kerana tidak merugikan; apa yang kamu kerjakan 

itu berbahaya dan berkelahi akhirnya; orang itu akan jadi musuh kamu 

kemudian hari, dan kehendak kamu membuat rumah atau dusun tidak 

sesuai kerana berakhir dengan kejahatan.  

 

Ta’bir mimpi 

 

Ta‟bir mimpi dibuat untuk mengetahui maksud alamat yang berlaku 

dalam mimpi. Dalam minuskrip ini terdapat berbagai-bagai jenis mimpi 

dikemukakan ta‟birannya, termasuklah mimpi yang ghaib-ghaib seperti 

melihat Allah, malaikat, „Arasy dan Kursi; mimpi tentang alam seperti 

melihat langit, bumi dan bintang, mimpi bertemu dengan tokoh-tokoh 

agung termasuk Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya; mimpi 

melihat binatang; mimpi melihat segala pakaian; mimpi melihat 

makanan dan minuman; mimpi melihat najis dan lain-lain. Jika kita 

bermimpi melihat Allah dita‟birkan bahawa kita akan memperolehi 

sebarang kehendak, tetapi jika bermimpi ramai orang dimurki Allah 
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bermakna akan berlaku bala kelaparan. Jika bermimpi melihat 

Rasulullah, bermakna mimpi itu benar kerana syaitan tidak boleh sekali-

kali menyerupai baginda.  

Jika bermimpi harimau datang kepadanya, alamat beroleh harta 

haram dan orang lain takut kepadanya. Jika bermimpi melihat banyak 

kucing, menandakan dia akan mendapat banyak kebajikan. Jika 

bermimpi rumah binasa, membayangkan akan datang kejahatan atau 

akan kehilangan harta. Jika bermimpi bertemu dengan Abu Bakar, 

Umar, Usman atau Ali membayangkan orang itu akan jadi saleh atau 

pendeta. Jika mimpi melihat ramai pendita atau fakir mati, alamatnya 

negeri itu akan binasa dan agamanya daif. Jika bermimpi mata buta atau 

telinga tuli, alamatnya akan beroleh dukacita, sebaliknya jika bermimpi 

mengerat orang atau orang mengerat dia, alamatnya dirinya akan 

terlepas daripada dukacita. Jika bermimpi melihat kepala atau hati orang 

dita‟birkan bahawa dia akan beroleh emas, tetapi jika bermimpi demam, 

bermaksud dia akan rugi. Jika bermimpi kayu turun dari bukit, alamat 

akan hilang pekerjaan tetapi jika bermimpi keluar dari hutan, maka akan 

terlepas daripada hutang. Jika bermimpi melihat jalan besar atau sungai 

besar dita‟birkan akan mendapat kebaktian daripada Allah. Jika 

bermimpi melihat najis seperti tahi atau nanah menunjukkan hartanya 

akan berkurangan. Jika bermimpi tahi banyak keluar dari tubuhnya, 

membayangkan yang dia akan kikir. Demikian sebahagian mimpi dan 

ta‟birnya yang terdapat dalam manuskrip ini. 

 

Ta’bir binatang masuk ke rumah 

 

Masyarakat percaya bahawa binatang tertentu yang masuk ke dalam 

rumah atau kampung membawa maksud tersendiri sama ada baik atau 

jahat. Bagi binatang yang membawa sial, dikemukakan pengeras 

penolak bala dan sekali gus supaya mendatangkan keuntungan. Antara 

yang disebut ialah sekiranya biawak masuk ke dalam rumah, kita 

hendaklah memberi sedekah emas sebanyak seamas, kain sehelai kerana 

dengan itu kita akan menjadi kaya, namun jika tidak disempurnakan 

seperti itu, bermakna akan berlaku kematian atau kehilangan.Jika tebuan 

bersarang di atas rumah kita, hendaklah kita memberi sedekah berupa 

daging mentah, ayam dan ikan serta kain sehelai kerana itu memberi 

petanda yang kita akan mendapat rezeki yang melimpah ruah, tetapi 

sekiranya bala itu tidak ditolak nescaya rumah kita akan mendapat 

kejahatan. Sekiranya labah-labah bersarang di rumah, maka hendaklah 

diberi makan kepada kanak-kanak kerana itu menandakan bahawa kita 

akan mendapat rezeki yang banyak daripada Allah.  
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Ketika bercucuk tanam dan memulakan pekerjaan 

 

Tujuh hari dalam seminggu mempunyai makna dan kepentingan sendiri. 

Pada hari Ahad hingga Khamis sesuai digunakan untuk bercucuk tanam. 

Lebih tepat lagi, hari Ahad sesuai untuk menanam tanaman yang berbiji; 

hari Isnin untuk tanaman yang berbatang; hari Selasa untuk yang 

berdaun; hari Rabu untuk yang berbunga, dan hari Khamis untuk 

tanaman yang berbuah. Hari Sabtu merupakan hari yang baik untuk 

mendapatkan hasil buruan di darat dan tangkapan ikan di laut. Manakala 

hari Jumaat adalah hari untuk beramal ibadat kepada Allah. 

 

PANCARAN KECENDEKIAAN MASYARAKAT 

 

Kecendekiaan dilihat sebagai kepandaian atau kecerdikan. Kepelbagaian 

nujuman di atas bukan sahaja menunjukkan bahawa ilmu nujum adalah 

suatu ilmu yang praktikal dan bersifat gunaan, malah juga memancarkan 

kecendekiaan atau kepintaran anggota masyarakat pencipta dan 

pengamalnya. Mereka menguasai pelbagai bidang ilmu. Kecendekiaan 

mereka terserlah mengenai ilmu alam, bintang, haiwan dan 

hubungannya dengan manusia.  

 

i     Masa atau waktu 

 

Allah mencipta alam dan segala makhluk-Nya. Hasil ciptaan itu 

dimanfaatkan oleh hamba-Nya sama ada Islam dan bukan Islam. Dalam 

bidang astrologi kecendekiaan masyarakat dapat dilihat pada 

pengetahuan mendalam mereka pada peredaran planet. Peredaran planet 

khususnya bulan dan matahari digunakan untuk menentukan masa atau 

waktu dalam sesaat, seminit, sejam, seminggu, sebulan, setahun dan 

seterusnya. Dalam hal ini, astrologi Melayu (Islam) menggunakan 

pergerakan bulan, zodiac lunar, sebagai asas. Bulan mengambil masa 29 

hari, 12 jam, 44 minit dan 2 saat untuk melengkapkan putaran orbit 

bumi, jadi bulan berasaskan lunar mempunyai 29 atau 30 hari. Asas ini 

juga digunakan oleh astrologi Indian dan China. Dalam Islam bulan baru 

bermula pada 1 haribulan apabila kelihatan anak bulan sebaik sahaja 

matahari terbenam, dan berpusing sebanyak 12 kali (12 bulan) untuk 

setahun. Dalam kalender China, bulan baru juga bermula pada hari 

pertama bulan naik pada setiap bulan, bulan penuh ialah pada 15 

haribulan. Namun pusingannya untuk setahun ialah 12 atau 13 bulan. 

Tahun baru dalam kalender barat bermula 1 Januari, kalender China 

pada akhir Januari atau pertengahan Februari, manakala Melayu (Islam) 

bermula pada bulan Muharam yang tidak mempunyai ikatan langsung 

dengan kalender barat. Kelendar barat berasaskan zodiac matahari, bagi 

orang Melayu (Islam) pergerakan matahari digunakan untuk menentukan 

waktu solat dalam sehari. Dalam ilmu nujum Melayu, kecendekiaan 
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masyarakat memang ketara kerana mereka dapat meletakkan pergerakan 

matahari yang dipecahkannya kepada empat iaitu pagi-pagi, matahari 

tengah naik, petang-petang dan matahari tengah turun untuk dikaitkan 

dengan waktu yang baik atau tidak bagi memulakan sesuatu pergerakan 

atau pekerjaan. Demikian juga dengan nama hari dalam seminggu dan 

nama bulan dalam setahun.  

 

ii     Unsur Alam  

 

Orang Melayu (Islam) percaya bahawa manusia pertama iaitu Adam 

dijadikan daripada tanah, air, api, angin. Empat unsur tersebut juga 

dominan dalam astrologi Barat. Astrologi Barat meletakkan 12 zodiak 

ke dalam empat unsur berkenaan: api zodiak Aries, Leo dan Sagittarius 

membawa perwatakan yang kaya dengan inspirasi, kreativiti dan visi 

masa depan; tanah zadiak Taurus, Virgo dan Capricorn membawa 

perwatakan yakin diri dalam hal pengurusan, penyelenggaraan dan 

pengaturan aspek material dalam kehidupan; angin zadiok Gemini, Libra 

dan Aquarius membawa perwatakan sebagai pengumpul dan 

penganalisis data informasi, dan pembina teori; air zadiok Cancer, 

Scorpio dan Pisces membawa perwatakan yang berkaitan dengan emosi, 

mendidik dan mengatur komponen hidup (Furnell 2007: 54).  Manakala 

orang China menekankan kepada lima unsur iaitu kayu, api, tanah, 

logam dan air, dan percaya kelima-lima unsur itu menentukan putaran 

universe dengan setiap unsur tersebut menentukan penghasilan unsur 

yang lain iaitu kayu (terbakar) menghasilkan api; api membakar 

menghasilkan abu (tanah); tanah menghasilkan logam; logam yang cair 

menghasilkan air dan air menumbuhkan pohon atau kayu (Costantino 

2007: 42). Malah unsur-unsur itu terpengaruh pula dengan planet 

tertentu iaitu kayu-Jupitar, api-Mars, tanah-Saturn, logam-Venus, dan 

air-Mercuary. Dalam kelendar China, setiap unsur itu sama ada 

berbentuk positif atau negatif berkaitan pula dengan jenis tahun, 

misalnya: 

 
Naga  (23/1) 1928, (8/2) 1940, (27/1) 1952, (13/2) 1964, (31/1) 1976, 

(29/1)1988, (16/2) 2000 

                     tanah +        logam +           air +            kayu +           api +         

         tanah +        logam + 

 

Ular   (10/2) 1929, (27/1) 1941, (14/2) 1953, (2/2) 1965, (18/2) 1977,  

(6/2) 1989, (24/1) 2001  

        tanah -           logam -            air -          kayu -           api -       

 tanah -        logam - 
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Malah setiap unsur tersebut membawa perwatakan tertentu kepada 

individu berkenaan. Misalnya, orang yang lahir dalam tahun air, 

biasanya menjadi pemungut cukai, pedagang, tuan tanah dan akauntan.   

Dalam astrologi Melayu, empat unsur alam berkenaan antaranya 

ditentukan bersasarkan bilangan kelahiran seseorang dalam keluarganya: 

anak pertama-tanah, kedua-air, ketiga-api, keempat-angin dan begitulah 

seterusnya. Unsur itu boleh juga ditentukan berdasarkan abjad nama: 

abjad pertama-tanah, kedua-air, ketiga-api, keempat-angin dan begitulah 

seterusnya. Mengetahui unsur itu antara lain untuk menentukan 

keserasian suami isteri, jika api denga api sentiasa panas dan sering 

bergaduh, air dengan air pasangan yang sejuk.  

 

iii     Jenis Binatang 

 

Dalam astrologi, binatang dilihat sebagai lambang atau pemberi 

gambaran tertentu. Horoskop barat menggunakan binatang untuk 

melambangkan zodiac tertentu, antaranya, singa (Leo), lembu (Taurus), 

ketam (Cancer), kala (Scorpio), kambing gurun (Capricorn) dan ikan 

(Pisces). Jika barat menggunakan lambing binatang untuk enam daripada 

duabelas bulannya, China pula menggunakan binatang sebagai lambang 

untuk semua duabelas tahun kalendernya iaitu tikus, lembu, harimau, 

arnab, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing dan babi. 

Mengikut kepercayaan, Buddha memanggil semua binatang supaya 

menghadiri persidangan, namun yang hadir hanya duabelas binatang 

tersebut. Buddha tidak terkejut dengan jumlah kehadiran itu kerana dia 

tahu binatang terbahagi kepada dua iaitu baik dan jahat. Dan yang hadir 

itu merupakan kumpulan yang baik dan berdasar nama merekalah 

diberikan nama untuk setiap tahun Cina dalam satu pusingan selama 

duabelas tahun. Setiap binatang mempunyai simbol tertentu dengan naga 

disifatkan sebagai binatang luar biasa dan disifatkan sebagai binatang 

mistik serta menjadi simbol kekuatan, kewibawaan, harmoni dan 

petanda baik untuk masa depan.  

Kecendekiaan orang Melayu dalam menggunakan binatang sebagai 

simbol pernujuman mereka juga ketara. Rajang 30 hari menamakan 

binatang seperti gajah, kuda, kambing bagi  mencerminkan kedudukan 

dan gambaran tertentu. Manakala naga digunakan untuk melihat 

perkisarannya sebanyak empat arah (timur, barat, selatan dan utara) 

dalam setahun. Setiap arah melibatkan empat bulan dan arah tersebut 

menentukan baik atau buruk melakukan sesuatu. Pekerjaan yang baik 

harus bermula dari arah perutnya kerana arah tersebut membawa 

keuntungan, manakala dari arah mulut adalah tidak baik kerana itu 

membawa kecelakaan atau kerugian. Nampaknya naga yang dikagumi 

oleh masyarakat Cina dan Barat tidak sama dengan penerimaan 

masyarakat Melayu yang melihat naga sebagai petanda baik dan buruk, 
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namun begitu masyarakat Melayu harus mengetahuinya untuk mendapat 

kebaikan dan mengelakkan kejahatan atau kerugian. 

 

KESIMPULAN 

 

Bila kita memperkatakan tentang ilmu nujum atau astrologi, timbul 

persoalan sejauh manakah ahli nujum dapat membuat ramalan yang 

tepat atau sejauh manakah ramalan itu boleh dipercayai? Apapun, ilmu 

nujum atau astrologi dipraktikkan oleh hampir semua masyarakat besar 

dunia sejak zaman silam lagi hingga kini, termasuk dalam meramalkan 

keadaan ekonomi dunia dan kedudukan pasaran saham. Dalam pada itu 

saya ingin merujuk kepada tiga kes tentang ramalan ahli nujum yang 

menjadi kenyataan. Pertama, bagi masyarakat Hindu iaitu berdasarkan 

kisah dalam Hikayat Seri Rama, versi Shellabear, Rawana yang 

memerintah Langkapuri diramalkan bahawa suami kepada anaknya Sita 

Dewi akan menjadi musuh dan mengalahkannya. Justeru, Rawana 

mengambil keputusan untuk membunuh Sita Dewi sebaik sahaja dia 

dilahirkan supaya Sita tidak sempat bersuami, namun hasrat Rawana 

dihalang oleh isterinya Mandudaki, jadi Sita cuma dikeluarkan dari 

istana dan dihanyutkan ke dalam sungai lalu ditemui oleh Maharisi Kala. 

Setelah besar Sita dikahwinkan denga Seri Rama. Ternyata Seri Rama 

telah mengalahkan Rawana. Kedua, bagi masyarakat Melayu (Islam) 

yang tergambar pada zaman pemerintahan  Firaun di Mesir.  Diramalkan 

bahawa seorang kanak-kanak lelaki yang baru lahir apabila dewasa akan 

menjadi musuh Firaun. Justru, Firaun bertindak membunuh semua bayi 

lelaki yang baru lahir. Menyedari tindakan Firaun itu, seorang ibu yang 

baru melahirkan anak lelaki, telah menghanyutkan anaknya ke dalam 

sungai, yang kemudiannya ditemui dan dipelihara oleh isteri Firaun, bayi 

itu adalah Nabi Musa. Apabila dewasa, jelas sekali beliau menjadi 

musuh Firaun. Ketiga, masyarakat Barat zaman moden iaitu ramalan 

tentang perkahwinan Putera Charles dengan Lady Diana. Sebelum 

perkahwinan berlangsung, pihak istana telah menyiarkan tarikh lahir 

Lady Diana iaitu 01 Julai 1961, jam 2.00 petang, dan tarikh lahir Putera 

Charles ialah 14 November 1948, jam 7.14 petang. Berdasarkan tarikh 

lahir kedua-dua bakal pengantin itu, ahli nujum British membuat 

ramalan bahawa pasangan tersebut akan berakhir dengan tragedi. 

Ramalan itu sampai ke pengetahuan istana, tidak lama kemudian pihak 

istana  telah mengubah waktu kelahiran Lady Diana dari pukul 2.00 

petang ke pukul 7.45 petang. Setelah mereka berkahwin dan ternyata 

berakhir dengan tragedy, mengesahkan ramalan ahli nujum British itu 

dan membuktikan waktu lahir Lady Diana yang sebenar ialah jam 2.00 

petang (Cornelius 1994: 245). Berdasarkan contoh-contoh di atas, 

khususnya kes Lady Diana-Putra Charles yang dibuat secara perkiraan 

yang saintifik berdasarkan peredaran bintang, dapat dikatakan bahawa 
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ramalan yang ada dalam manuskrip Ilmu Nujum Melayu ini sebahagian 

besarnya boleh diterima kerana ramalan dibuat mengikut formula atau 

kaedah tersendiri, dalam maksud bukan ramalan kosong. Aspek 

pernujuman dan kaedah yang digunakan menunjukkan sifat cendekia 

masyarakat berkenaan. Namun, untuk dipraktikkan, terserahlah kepada 

diri masing-masing setelah dilihat dari segi agama, apakah amalan ini 

tergolong dalam “tenong nasib” yang merupakan satu daripada tujuh 

dosa besar?  
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