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INTERPRETASI KOTA GELANGGI SEBAGAI MITOS 

 
Oleh :  

Dzulkarnain Mat 
Jabatan Pengajian Melayu 

 

Abstrak 
Asal-usul gua Kota Gelanggi merupakan mitos terkenal di 
Pahang tengah. Kota Gelanggi juga masih menjadi lokasi 
kajian sejarah dan arkeologi yang tiada kesudahannya. Imej 
yang diperolehi Malaysian Centre For Remote Sensing 
(MACRES) daripada satelit membuktikan kewujudan struktur 
bangunan di Kota Gelanggi. R.C Jameson dari University of 
Cambridge, Britain mengatakan mungkin ilustrasi Dipamkara 
Buddha pada manuskrip Sanskrit di situ mungkin 
menunjukkan suatu lokasi di Kota Gelanggi. Arkeologis 
Raimy Che Ross percaya Kota Gelanggi ini dimaksudkan 
sebagai ‘Perbendaharaan Permata’ yang dicari-cari. Walau 
bagaimana pun Kota Gelanggi tetap utuh sebagai mitos bagi 
menjawab persoalan-persoalan asal kejadian struktur dan 
imej yang menimbulkan pelbagai interpretasi pada 
pandangan mata. Kajian ini melihat dari sudut kesusasteraan 
dengan membuat perbandingan dengan fakta sejarah 
daripada beberapa sumber pilihan. 

 

Pendahuluan 

 Orang Melayu amat biasa dengan istilah ‘cerita’ atau ‘kisah’. Jika sesuatu kisah itu tidak dapat 

diterima akal, ia digelar cerita dongeng sahaja. Tidak ada suatu nama khusus dengan apa yang dikatakan 

sebagai fenomena mitos. Sama ada disedari atau tidak, mitos yang hanya dianggap ‘cerita’ itu adalah siri 

kejadian masa lampau yang selalu berkaitan dengan sesuatu yang penting, yang menjadi asas kepada 

sesuatu perlakuan, sikap, institusi dalam masyarakat dan seumpamanya. 

 Tulisan ini adalah satu pembentangan hasil penyelidikan luar tentang satu genre sastera rakyat 

Melayu iaitu mitos. Lebih khusus, tulisan ini akan mengaitkan unsur dan ciri mitos dalam cerita pilihan, 

iaitu mitos Gua Kota Gelanggi, yang terletak kira-kira 25 kilometer dari Bandar Jerantut, Pahang. 

 Menurut catatan Cameron (“Kota Gelanggi or Kelanggi, Pahang” J.S.B.R.A.S.,No.9, 1882) Kota 

Gelanggi adalah tempat bersemayam raja-raja dahulu kala. Sir Richard Winstedt memetik catatan 

Cameron tentang Kota Gelanggi dalam bukunya A History of Johore dan antaranya menurut catatan itu: 
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“About this place there are many legends amongst the natives, but hitherto no 
European has never allowed to visit it. Native rumour describes it as an ancient ruin, 
the inmates of which, as well as their furniture and utensils have turned to 
stone……...”1       
 

 Walau pun Winstedt mengkelaskan cerita tentang Gua Kota Gelanggi ini sebagai legenda nama 

tempat, namun tulisan ini akan menyorot dari sudut mitos, berdasarkan definisi-definisi mitos yang lebih 

relevan dengan cerita ini. 

 Kota Gelanggi merupakan satu kawasan yang luas kerana ia turut meliputi tiga tanah rancangan 

FELDA iaitu Felda Kota Gelanggi 1, 2, dan 3. Bagaimana pun cerita mitos ini berkisar kepada sebuah 

kerajaan purba kala di kawasan gua Kota Gelanggi yang terletak kira-kira 4.8 kilometer dari Pulau Tawar, 

yang terkenal dengan sejarah pahlawan Mat Kilau. Gugusan gua ini terdiri gua-gua yang disebut kota, 

iaitu Kota Tongkat, Kota Balai, Kota Gelanggi, Kota Burung, Kota Angin, Kota Gelap, Kota Rehot, Kota Jin, 

Kota Papan dan beberapa gua kecil.  

Kewujudan kerajaan purba di kawasan gua ini menarik perhatian para arkeologis dan beberapa misi 

kajian telah dibuat daripada sudut antropologi, sosiologi dan sejarah.2 

 

1. Definisi Mitos 

    Sehingga hari ini pengertian dan fungsi myth atau ‘mitos’ masih lagi diperkatakan oleh para 

sarjana. Secara luasnya, perkataan myth itu digunakan daripada cerita-cerita tentang dewa-dewa orang 

Yunani tua, hinggalah kepada cerita-cerita tentang asal-usul benda-benda, kejadian alam dan 

cakerawala, culture-hero atau dewa-dewa, dalam berbagai budaya di muka bumi ini yang dalam 

tanggapan budaya itu sebagai sacred atau kudus.3 

    Hooykaas menekankan tentang cerita dewa-dewa, berunsur keagamaan, kuasa supernatural dan 

kepercayaan asal-usul sebagai definisi mitos.  

     Hugh Holman mendefinisikan mitos sebagai cerita-cerita kepercayaan turun-temurun sesuatu 

kaum atau bangsa yang terdiri daripada siri kisah-kisah untuk mentafsirkan kejadian alam, bertujuan 

untuk mengukuhkan dan membina satu persepsi terhadap manusia atau sekitar.4 

     Bagaimana pun Ali Ahmad menjelaskan mitos bukan sahaja mengandungi unsur luar biasa, malah 

sering dikaitkan dengan soal agama, kepercayaan dan adat istiadat. Ia dianggap suci walaupun 

                                                           
1
 Linehan, A History of Pahang, Kuala Lumpur : Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, 1973 hlm. 242 

2
 Buyong Adil, Haji., Sejarah Pahang, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1972, hlm.218 

3
 Mohd. Taib Osman (ed), Pengkajian Sastera Rakyat Bercorak Cerita, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka,   

  1991, hlm.335 
4
 Hugh Holman, A Handbook to Literature, hlm. 282 - 283 
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hakikatnya jauh daripada kenyataan hidup sehari-hari.5 Glosari Istilah Kesusasteraan pula memberi 

pengertian yang hampir sama dengan Hugh Holman. 

    “Mitos adalah cerita-cerita yang tidak diketahui pengarangnya, yang dipusakai 
turun-temurun dalam sesuatu masyarakat sejak zaman primitif lagi, yang 
mengemukakan peristiwa-peristiwa luar biasa yang berlaku. Pentafsiran ini dilakukan 
dengan tujuan untuk mengukuhkan tanggapan khas atas pandangan dunia golongan 
masyarakat itu sendiri.”6 
 

 Dengan itu, dapatlah dirumuskan bahawa mitos adalah cerita prosa tradisional yang berunsur 

keagamaan, asal-usul kejadian yang mengandungi perkara luar biasa, suci, dianggap benar-benar terjadi 

dan tidak perlu dipertikaikan kesahihannya lagi. 

 

2. Kedudukan mitos dalam sastera rakyat 

Menurut Glosari Istilah Kesusasteraan :  

 

“Sastera rakyat atau folk-literature adalah sastera yang mempunyai sifat-sifat tertentu. 
Istilah ini adalah terhad dalam maknanya. Ia menunjukkan kepada hasil-hasil dan ciri-
ciri budaya rakyat yang menggunakan bahasa. Pemakaian kata seperti ‘budaya rakyat’ 
atau ‘tradisi lisan’ adalah lebih luas dan merangkumi hasil-hasil dan ciri-ciri budaya 
bercorak perlakuan adat resam, tarian dan upacara-upacara dan yang bercorak 
kebendaan seperti artifak-artifak dan bahan-bahan kesenian. Begitu juga dalam 
pengertian yang lebih luas, ia merangkumi segala bahan kesenian tradisional, legenda, 
cerita, balada, nyanyian, peribahasa, teka-teki, drama dan persembahan yang 
merupakan suatu bentuk hiburan yang popular di kalangan masyarakat primitif……”7   
 

               Jelasnya sastera rakyat meliputi segala hasil pengucapan yang bernilai sastera, disebarluaskan 

secara lisan dalam bentuk cerita atau puisi, generasi demi generasi, tanpa ada hak cipta terpelihara 

tetapi mencerminkan falsafah hidup, pemikiran dan kepercayaan komuniti yang mengamalkan budaya 

hidup itu. 

           Daripada definisi-definisinya didapati mitos  mempunyai tempat yang istimewa dalam sastera 

rakyat. Ini dapat dilihat dari segi pembahagian dan fugsinya. Mustafa Mohd Isa (1996), membahagikan 

dengan jelas mitos mengikut fungsinya kepada lima. 

                                                           
5
 Ali Ahmad, Karya Sastera Bercorak Sejarah, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987, hlm.11 

6
 Safian Hussain et. al., Glosari Istilah Kesusasteraan, Kuala Lumpur :  Dewan Bahasa dan Pustaka, 1988, hlm. 192 

7
 Safian Hussain et. Al., Glosari Istilah Kesusasteraan, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1988, hlm. 293 
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         Pertama, mitos yang berkaitan dengan penciptaan alam semesta. Mitos berkaitan dengan kejadian 

alam ini misalnya, dicipta oleh masyarakat Melayu primitif untuk menerangkan tentang dunia ini yang 

hanya bersifat sementara.8 

         Kedua, pembukaan dan keruntuhan negeri-negeri Melayu. Mitos ini sangat banyak terdapat dalam 

teks sastera sejarah. Mitos sebegini digunakan oleh penulis-penulis teks seperti Sejarah Melayu, Hikayat 

Raja-Raja Pasai, Hikayat Hang Tuah, Hikayat Banjar dan lain-lain.9 

            Ketiga, mitos asal-usul raja-raja Melayu. Dalam kebanyakan teks sastera sejarah Melayu klasik, 

penulis-penulisnya mengaitkan keturunan raja-raja mereka dengan tokoh-tokoh yang termaktub dalam 

Al-Quran seperti Iskandar Dzulkarnain dan Nabi Khidir atau motif-motif alam yang ajaib seperti buluh 

betung, buih, muntah lembu dan seumpamanya.10  

            Keempat, mitos pengislaman raja-raja Melayu. Menurut Ali Ahmad, sebahagian besar sastera 

sejarah mencakupi zaman sebelum Islam dan ianya ditulis setelah zaman Islam, maka peristiwa 

pengislaman itu adalah satu perihal yang amat penting. Oleh itu, dengan perubahan persepsi terhadap 

kehidupan, maka masyarakat perlu dijelaskan kehebatan raja-raja mereka dengan unsur-unsur mitos 

yang telah diterima sebagai benar.11  

 Kelima, mitos etiologi iaitu mitos tentang asal-usul makhluk dan alam; dengan tujuan memberi 

jawapan kepada persoalan-persoalan kejadian alam dan peristiwa-peristiwa berkaitan dengan fizikal 

makhluk. Antaranya, mengapa kucing bermusuh dengan anjing dan bagaimana terdapatnya arca-arca 

menyerupai benda, binatang dan manusia di gua-gua Gunung Keriang, Batu Caves dan Kota Gelanggi. 

 

3. Mitos Kota Gelanggi 

“Dalam tahun 1882, Bendahara Wan Ahmad telah berangkat melawat ke 
merata tempat dalam negeri Pahang. Dalam lawatan inilah Bendahara telah 
melawat sebuah gua yang ajaib lagi masyhur bernama Kota Gelanggi, yang 
terletak tidak berapa jauh dari Pulau Tawar”12 
 

                                                           
8
 Kononnya, bumi ini ditanggung oleh seekor lembu yang berdiri di atas seekor ketam. Apabila berlaku gerak  

   gempa, kononnya disebabkan lembu itu bergerak kerana merasa gatal. Suatu waktu nanti apabila lembu dan  
   ketam ini merasa letih, bumi akan jatuh berserakan. 
9
 Hikayat Raja-Raja Pasai, misalnya menggambarkan keruntuhan Pasai kerana Sultan Ahmad Perumudal Perumal  

   ingin memperisterikan puterinya sendiri. 
10

 Sejarah Melayu mengaitkan keturunan  raja-raja Melayu dengan Iskandar Dzulkarnain. 
11

 Ali Ahmad, Karya-Karya Sastera Bercorak Sejarah, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987, hlm. 12 
12

 Buyong Adil, Haji, Sejarah Pahang, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1972, hlm. 218 
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Seorang pemerintah besar seperti Bendahara Wan Ahmad sendiri amat tertarik dengan mitos gua Kota 

Gelanggi yang kononnya tempat tinggal seorang puteri, hinggakan beliau pernah menghantar orang-

orangnya mencari puteri itu pada tahun 1872.13 

 

3.1 Sinopsis Mitos kota Gelanggi versi Encik Mohamad Bin Angkut14 

 Pada zaman dahulu terdapat sebuah kerajaan negara kota di Kota Gelanggi. Jajahan kerajaan ini 

meliputi Pulau Tawar, Padang Embun, Pasir Nilam dan Sungai Batu. Negara kota ini dikelilingi laut dan 

Pulau Tawar merupakan antara pulau-pulau jajahannya. Kota Gelanggi diperintah oleh Datuk Indera Raja 

Laut. 

 Datuk Indera Raja Laut bersaudara dengan Raja Rembau. Baginda berjanji dengan saudaranya 

akan berbesan. Suatu ketika Datuk Indera Raja Laut memperolehi dua orang puteri. (Informan 

menyebutnya ‘permaisuri’. Adiknya bernama Puteri Dayang Cempaka; tetapi kakaknya yang lebih cantik 

tidak dapat diingat namanya oleh informan). Sebagaimana janji, seorang daripada puterinya yang cantik 

itu ditunangkan dengan Rusul, anak Raja Rembau. Kewujudan puteri ini diketahui oleh Raja Muda di 

negeri kayangan.15 Anak raja dari kayangan ini terbang berdekatan dengan istana kota Gelanggi, lalu 

terpandang kepada puteri Datuk Indera Raja Laut. Dia jatuh cinta kerana kecantikannya, lalu terbang 

pulang memberitahu Tok Mambang, ayahandanya raja di kayangan. 

 Tok Mambang menggalakkan anaknya mengahwini puteri yang cantik itu. Anak raja mambang 

segera membawa angkatannya untuk bernikah dengan puteri itu. Mereka singgah di sebuah kota, yang 

sekarang dikenali sebagai Kota Jin16. 

 Apabila turun ke balai penghadapan istana Kota Gelanggi, Datuk Indera Raja Laut terpaksa 

bersetuju dengan permintaan anak raja mambang untuk berkahwin dengan puterinya. Baginda dan 

rakyatnya takut untuk membantah kerana mengetahui kehebatan golongan mambang ini berbanding 

negara Kota Gelanggi . Majlis perkahwinan dijalankan dengan penuh adat mengikut istiadat raja-raja. 

 Sebelum itu Rusul, putera Raja Rembau mengutus ke Kota Gelanggi dua buah lancang17 yang 

sarat dengan pelbagai barang sebagai hantaran belanja perkahwinannya dengan puteri Datuk Indera 

Raja Laut. Malangnya, dalam pelayaran dari Rembau ke Kota Gelanggi kedua-dua lancangnya telah 

                                                           
13

 Cameron, “Kota Gelanggi or Klanggi”, JSBRAS.,No. IX, 1882 
14

 Teks cerita mitos ini seperti dalam Lampiran  
15

 Golongan makhluk halus yang dipanggil mambang. 
16

 Kota Jin di gurusan gua Kota Gelanggi dikatakan mempunyai kesan-kesan tapak kaki yang besar, dipercayai  
    daripada golongan jin atau dikenali juga sebagai mambang. 
17

 Sejenis perahu panjang 
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bertemu dengan Sang Kelembai18. Sang Kelembai pada masa itu sedang marah kerana anaknya mati 

keracunan sejenis buah yang dipanggil buah perah. Makhluk ini menegur lancang-lancang berkenaan 

dan kedua-duanya dengan segala muatan dan anak kapal bertukar menjadi batu. 

 Hal ini sampai kepada pengetahuan Rusul di Rembau. Rusul begitu sedih dengan kejadian itu. 

Lebih menyayat hati bila seekor burung nuri peliharaannya melaporkan bahawa tunangnya di Kota 

Gelanggi akan bernikah dengan Raja Muda Mambang. Rusul bertambah sedih dan marah, lalu meminta 

izin ayahandanya untuk ke Kota Gelanggi. 

 Apabila Rusul sampai di Kota Gelanggi, majlis persandingan sedang diadakan. Sebaik sahaja 

Rusul dan angkatannya muncul, berlakulah peperangan antaranya dengan angkatan mambang. Masing-

masing sama hebat kesaktiannya. Setelah tiga hari tiga malam pertempuran berlaku tidak ada pihak 

yang kalah. Kemusnahan harta benda dan nyawa begitu teruk di kedua belah pihak. Raja Muda 

Mambang mencabar Rusul untuk bertarung dengannya seorang sama seorang. Rusul menyahut cabaran 

itu dan menyuruh Raja Muda Mambang menikamnya, tetapi tidak berjaya mengenai Rusul . Bila tiba 

giliran Rusul, dia melepaskan keris terbangnya, lalu keris berkenaan menikam dada Raja Muda 

Mambang. Raja Muda Mambang terkorban, dan darahnya sentiasa mengalir sehingga ke hari ini.19 

 Kebetulan pula pada masa itu, Sang Kelembai sampai di Kota Gelanggi lalu menegur suasana 

peperangan itu. Teguran ini menyebabkan semua benda dan makhluk di situ menjadi batu. 

 Hasil daripada teguran Sang Kelembai itulah maka terjadinya gua-gua batu dengan pelbagai 

bentuk struktur yang menyerupai kota, bilik, manusia, binatang, peralatan perang, peralatan kenduri, 

peralatan dan perhiasan perkahwinan dan sebagainya di gugusan Kota Gelanggi.    

 

3.2  Sinopsis Mitos Kota Gelanggi versi Tuan Haji Mat Taib bin Saman20 

 Menurut informan, pada suatu masa dahulu, Mukim Pulau Tawar ini adalah sebuah pulau yang 

besar. Rajanya, Raja Gelanggi bersemayam di Kota Gelanggi. Raja Gelanggi ini mempunyai seorang 

puteri yang cantik dan ditunangkan dengan seorang anak raja di Rembau, bernama Raja Usul. 

                                                           
18

 Di sesetengah tempat Sang Kelembai dikenali sebagai Sang Gedembai. Bagaimana pun, kebanyakan cerita orang  
    tua-tua mengatakan Sang Kelembai itu sejenis gergasi yang mampu menukarkan sebarang objek menjadi batu  
    hanya dengan menegur objek berkenaan. 
19

 Aliran cecair kelihatan di dinding gua Kota Gelanggi yang berhampiran struktur batu menyerupai manusia yang  
    terbaring. 
20

 Informan ini mengakui dirinya tidak pandai bercerita. Bagaimana pun cerita ini didapati hasil daripada soal jawab  
    dengan beliau. 
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 Puteri Raja Gelanggi ini terkenal dengan kecantikan dan kebaikan budi pekertinya. Sekiranya 

rakyat jelata yang mahu meminjam pinggan mangkuk, periuk belanga, kawah dan sebagainya untuk 

kenduri dibenarkan meminjam di istana Kota Gelanggi. 

 Kecantikan dan kebaikan puteri itu turut diketahui oleh Raja Mambang di kayangan. Raja 

Mambang ingin memperisterikan  puteri Raja Gelanggi, lalu meminangnya. Oleh kerana takut, Raja 

Gelanggi terpaksa menerima pinangan itu, dan mengahwinkan puterinya dengan Raja Mambang. 

Apabila tiba hari perkahwinan, Raja Usul sampai di Kota Gelanggi. Tujuannya untuk menghantar hadiah 

kepada tunangnya. Lancangnya ditinggalkan di suatu tempat yang sekarang ini digelar Lanchang, dekat 

Kampung Masjid, Pulau Tawar. Dia naik ke darat dengan perahu lalu ke kota. 

 Alangkah terkejutnya bila majlis pernikahan sedang dijalankan. Peperangan berlaku antara 

angkatan Raja Usul dan Raja Mambang. Oleh kerana sama gagah dan sama sakti, tiada yang kalah atau 

menang. Pada ketika inilah Sang Kelembai muncul dan menegur tentang perangai dua jenis makhluk ini 

berperang kerana seorang perempuan. Akhirnya semua yang ada di situ menjadi batu, lancangnya 

menjadi tanah, laut menjadi padang, sungai menjadi lembah dan segalanya musnah begitu sahaja. 

 

3.3  Sinopsis Mitos Kota Gelanggi versi Cameron.21 

Pada zaman dahulu ada seorang raja bernama Raja Gelanggi yang mempunyai seorang anak 

perempuan cantik dan menjadi idaman putera Raja Mambang di Lipis. Putera itu meminta ayahandanya 

berbincang dengan Raja Gelanggi supaya puteri itu dapat disuntingnya. Raja Gelanggi tidak menolak 

tetapi puterinya tidak berkenan dengan putera Raja Mambang. 

 Pada suatu ketika, seorang putera raja anakanda kepada Raja Usul dari Bera telah keluar 

berburu bersama orang-orangnya berdekatan dengan Gelanggi. Putera itu telah terpandang kepada 

puteri Raja Gelanggi lalu jatuh hati. Putera itu merayau-rayau di hutan Gelanggi berhari-hari lamanya 

dengan harapan akan bertemu semula dengan puteri itu. Nasibnya baik, kerana puteri itu muncul lagi. 

Putera Raja Usul dan orang-orangnya menculik puteri itu dan membawanya pulang ke Bera. Puteri 

Gelanggi tidak membantah kerana bencikan tunangnya, lalu bersetuju mengahwini putera Raja Usul. 

Raja Gelanggi diberitahu melalui utusan Raja Usul untuk mendapatkan restu tetapi baginda tidak 

merestuinya. Bagaimana pun putera dan puteri ini hidup bahagia kerana mereka sudah saling mencintai. 

 Hal penculikan itu diketahui oleh Raja Mambang, dan memaksa Raja Gelanggi mendapatkan  

semula puterinya. Raja Gelanggi tidak suka dituduh bacul, lalu pergi ke Bera dengan angkatannya untuk 

membawa balik puteri baginda. Raja Usul enggan menyerahkan puteri Raja Gelanggi, hanya kerana 

                                                           
21

Cameron, “Kota Gelanggi or Klanggi, Pahang”, J.S.B.R.A.S., No. IX, 1882 
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takutkan Raja Mambang; lagipun puteri Raja Gelanggi telah berkahwin dengan puteranya. Pertarungan 

antara panglima-panglima kedua belah pihak diatur. Setelah tujuh orang panglima terhandal Raja 

Gelanggi tewas, baginda mula tawar hati apatah lagi diketahuinya puterinya hidup bahagia. 

 Raja Gelanggi mengutuskan surat kepada Raja Mambang menyatakan bahawa masalah ini 

adalah masalah Raja Mambang; dan jika ingin berperang, pergilah ke Bera. Raja Mambang turun ke Bera 

dan berperang dengan Raja Usul; malangnya baginda sendiri yang terbunuh. Raja Gelanggi berbaik 

semula dengan Raja Usul, mereka hidup aman bahagia. 

 

4.0   Kota Gelanggi dari Sudut Sejarah 

 Menurut Sejarah Melayu, Raja Suran atau Rajendra Chola Ι dari Amdan Nagara (India) telah 

menakluki Selat Melaka dan Gangga Nagara dalam perjalanannya ke China pada tahun 1025 Masehi. 

Gangga Nagara yang disebutkan dalam Sejarah Melayu, terletak di darat Dinding, Perak yang disahkan 

sebagai tapak kerajaan purba Bruas. Selepas menakluki Gangga Nagara, Raja Suran sampai pula ke 

Ganggayu : 

 

“Syahdan,dahulu kalanya negeri itu negeri besar, kotanya daripada batu hitam, 
datang sekarang ada lagi kotanya itu di hulu sungai Johor. Adapun asalnya namanya 
Klang  Klio, iaitu bahasa Siam, ertinya ‘perbendaharaan permata’; oleh kita tiada tahu 
menyebut dia, jadi Ganggayu. Ada pun nama rajanya Raja Chulan; adalah akan 
baginda itu raja besar, segala raja-raja di bawah angin dalam hukumnya,”22 
 

 

 Johor  telah menguasai Pahang dalam bulan September 1612, lebih kurang setahun sebelum 

Sejarah Melayu dihasilkan23. Orang-orang Johor bukan sahaja membawa balik pampasan dan tawanan 

perang, malah cerita-cerita tentang Pahang, termasuk legenda Kota Gelanggi. Kemungkinan legenda ini 

mengilhamkan penulis Sejarah Melayu untuk mengaitkan Ganggayu dan Raja Chulan dengan keajaiban 

Gelanggi. Justeru itu, Klang Kio dinyatakan sebagai terletak di hulu Sungai Johor untuk menggambarkan 

kehebatan jajahan takluk Johor.24 

 Winstedt menyatakan ada tiga  kemungkinan mengapa Klang Kio diletakkan di hulu Sungai Johor 

dalam Sejarah Melayu. Pertamanya, kerana cerita tentang Klang Kio / Kota Gelanggi disampaikan kepada 

                                                           
22

  Sejarah Melayu, hlm. 10 
23

 Johor pada masa itu merupakan sisa kerajaan agung Melayu Melaka setelah Melaka ditakluki Portugis pada  
     tahun 1511. 
24

  Linehan, W., A History of Pahang, Kuala Lumpur : The Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, 1973,  hlm.  
     242 
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penulisnya dan keadaan bercampur baur dan tidak jelas. Kedua, kehebatan Ganggayu / Klang Kio dan Raja 

Chulan patut dihubungkan dengan Johor untuk mengangkat martabat negerinya. Ketiga, kesilapan penulis 

tentang lokasi Klang Kio / Gelanggi yang dikira dalam wilayah Johor. 

 Oleh itu, dengan hipotesis dan jumpaan bukti; benarlah bahawa Kota Gelanggi merupakan sebuah 

negara kota yang menjadi tempat bersemayam raja-raja dahulu kala; hingga menarik penulis Sejarah 

Melayu mengaitkan dengan warisan kerajaan Melayu Melaka di Johor. Seperti yang dicatatkan oleh Haji 

Buyong Adil dalam Sejarah Pahang : 

 “Di antara ahli kaji purba yang telah menjalankan penyiasatan mengenai 
barang peninggalan zaman dahulu kala di Pahang itu, antara yang terkenal ialah I.H.H.  
Ivans, G.W. Thomson, Dr. W. Linehan, H.D. Noone dan Federick L. Dunn. 
                 Dalam penyiasatan yang telah dibuat, mereka telah menjumpai banyak 
benda dan perkakas yang tertentu dan diperbuat daripada batu, tembikar, gangsa dan 
besi kuno buatan orang zaman purba kala, dan di beberapa buah tempat di Pahang 
terutamanya di gua batu yang disebut Kota Tongkat, Kota Gelanggi dekat Pulau 
Tawar……..”25 
 

 Tambahan pula penerokaan-penerokaan arkeologi yang terkini telah menemukan artifak-artifak  
 
zaman batu Hoabinhian seumpama serpihan tembikar zaman Batu Baru atau Neolitik, tinggalan makanan  
 
berupa siput-siput moluska, bertaburan di dalam gua di Kota Gelanggi.26 
  

Dalam perkembangan terkini, beberapa fakta baru telah ditemui. Raimy Che Ross, seorang 

arkeologis berpangkalan di Canberra menamakan Kota Gelanggi sebagai Perbendaharaan Permata; 

dengan yakin menyatakan Kota Gelanggi terletak di jajahan Johor; dengan nama Lo-Yeu ibu kota 

perdagangan Sri Vijaya, dan berusia lebih daripada 1,000 tahun. Lebih awal daripada kewujudan Angkor 

Wat dan Candi Borobudur. Catatan rasmi Putera Mahkota Jepun, Putera Takaoka Shinnyo Hosshinno  

yang melawat Lo-Yeu mencatatkan putera itu mangkat diserang harimau di situ, namun sehingga hari ini 

belum diumpai makamnya. Tulisan Raimy Che Ross yang lebih lanjut dimuatkan dalam Journal of the 

Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society  2004. 

 Terdapat juga pandangan yang mengatakan Kota Gelanggi merupakan pusat pemerintahan 

kerajaan Melayu Hindu Sri Vijaya (650M-900M).  R.C Jameson dari University of Cambridge, Britain 

mengatakan ilustrasi Dipamkara Buddha pada manuskrip Sanskrit Astasahasrikaprajnaparamita 

                                                           
25

  Buyong Adil, Haji, Sejarah Pahang, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1972, hlm. 6 
26

  Adi bin Haji Taha, “Projek Penyelidikan Arkeologi di Kota Balai, Kota Gelanggi, Jerantut.” Jabatan Muzium,           
     14 – 31 Oktober 1981 dan 8 – 22 Disember 1981. 
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bertarikh 1015M, di universiti itu berkemungkinan besar menunjukkan suatu lokasi di Kota Gelanggi 

kerana istilah Jawa di situ termasuk juga Sumatera dan Semenanjung Malaysia. 

 

5.  Perbandingan antara versi-versi Mitos Kota Gelanggi dan Fakta Sejarah 

 Berdasarkan kepada tiga versi mitos dan satu sorotan dari sudut sejarah, dapatlah dibuat suatu 

perbandingan cerita-cerita tentang Kota Gelanggi. Versi pertama dinamakan versi Mohamad Angkut; 

versi kedua dinamakan versi Haji Mat Taib dan versi ketiga versi Cameron. 

 Ketiga-tiga cerita mitos tentang subjek yang sama didapati dengan cara ynag berlainan. Versi 

Mohamad Angkut merupakan hasil bercerita dan soal jawab. Versi Haji Mat Taib pula adalah hasil soal 

jawab dan versi Cameron adalah hasil catatannya berdasarkan cerita lisan seorang tua di Hulu Raub 

pada 26 Julai 1882. 

Versi Mohamad Angkut dengan versi Haji Mat Taib Saman, tidak banyak bezanya. Jalan 

ceritanya sama, melainkan Mohamad Angkut yang agak keliru dengan istilah ‘puteri’ dengan 

‘permaisuri’. Kekeliruan ini mungkin disebabkan oleh faktor umur. Ini dapat dilihat apabila Mohamad 

Angkut lupa untuk menamatkan ceritanya dengan sempurna, melainkan setelah ditanya.  

 Haji Mat Taib Saman pula mengatakan dirinya tidak mampu bercerita, kerana banyak yang 

terlupa. Oleh itu, cerita disampaikan dengan cara soal-jawab. Bagaimana pun, Mohamad Angkut dan 

Haji Mat Taib Saman sama-sama mengatakan bahawa cerita Gua Kota Gelanggi ini tidak berani 

dituturkan sebagaimana tukang-tukang cerita menyampaikan cerita; kerana kepercayaan tentang 

‘kerasnya’ kesan rasukan orang bunian. Peperangan antara manusia dengan mambang kerana 

berebutkan seorang perempuan dan kemudian ditegur pula oleh Sang Kelembai sehingga menjadi batu; 

adalah sesuatu memalukan dan menjadi larangan kepada sesiapa yang menceritakannya. 

 Versi yang amat berbeza di antara ketiganya ialah versi Cameron. Walau pun temanya sama, 

iaitu peperangan dua buah kerajaan kerana seorang puteri, tetapi jalan ceritanya nampak lebih logik. 

Watak-wataknya menampakkan tentang pertikaian antara Raja Mambang dari Lipis, Raja Usul dari Bera 

dan Raja Gelanggi yang kita ketahui di daerah Jerantut.  

 

 Untuk memudahkan analisis perbandingan ini, bolehlah dibuat rumusan seperti jadual yang 

berikut. 
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Sejarah 

 

Versi  
Cameron 

Versi 
Haji Mat Taib Saman 

Versi  
Mohamad Angkut 

1. Tempat : 
Klang Kio / Gelang Kiu / 
Linggi / Ganggayu / 
Gelanggi (di sebalik tanah 
tinggi sempadan Dinding, 
Perak iaitu bekas tapak 
kerajaan purba Bruas) 
digelar ‘Perbendaharaan 
Permata’ Berdekatan 
dengan Sungai Ligor dan 
Sungai Batu 
 
2. Tokoh: 
a) Raja Chulan – Siam, 
(pemerintah Ganggayu) 
b) Puteri Onang Kiu 
c) Raja Suran / Rajendra 
Chola I (penakluk dari 
Amdan Nagara) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Latar Masa : 
 Sekitar tahun 1025 
Masehi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Tempat : 
Gelanggi / Kota 
Gelanggi / Klanggi (20 
batu dari Kuala 
Tembeling) 
 
2. Tema : 
Perebutan seorang 
puteri 
 
 
 
3. Watak : 
a) Raja Gelanggi 
b) Puteri (tiada nama) 
c) Raja Mambang   
    dari Lipis 
d) Putera Raja  
    Mambang 
e) Raja Usul dari  
     Bera 
f)  Putera Raja Usul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Latar Masa : 
Pada zaman dahulu 
 
 
5. Teknik 

Penyampaian : 
Diceritakan secara lisan 
oleh seorang tua di 
Hulu Raub pada 26 
Julai 1882 dan dicatat 
oleh Cameron. 
Diterjemahkan ke 
dalam bahasa Inggeris, 

1. Tempat : 
Gelanggi (4.8 km dari 
Pulau Tawar) 
 
 
 
2. Tema :  
Perebutan seorang 
puteri 
 
 
 
3. Watak : 
a) Raja Kota Gelanggi 
b) Puteri (tiada nama) 
c) Raja Mambang dari 

kayangan 
d)  Raja Usul dari 

Rembau 
e) Sang Kelembai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Latar Masa : 
Pada zaman dahulu 
 
 
5. Teknik 

Penyampaian : 
Soal jawab dalam 
loghat daerah Jerantut, 
Pahang. 
 
 
 
 

1. Tempat : 
Gelanggi (4.8 km dari 
Pulau Tawar) 
 
 
 
2. Tema :  
Perebutan seorang 
puteri yang disebut 
‘permaisuri’ 
 
 
3. Watak : 
a) Datuk Indera Raja 

Laut (pemerintah 
Gelanggi) 

b) ‘Permaisuri’ 
(mungkin 
dimaksudkan 
puteri) 

c) Raja / Tok 
Mambang dari 
kayangan 

d) Rusul dari Rembau 
e) Puteri Dayang 

Cempaka (adik 
beradik 
‘permaisuri’) 

f) Burung Nuri 
g) Sang Kelembai 
 
 
4. Latar Masa : 
Pada zaman dahulu 
 
 
5. Teknik 

Penyampaian : 
Bercerita dan soal- 
jawab dalam loghat 
daerah Jerantut, 
Pahang. 
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5. Taraf : 
Fakta sejarah 
 
 

kemudian dipetik oleh 
Winstedt untuk 
bukunya History of 
Johore, hlm. 124. 
 
6. Taraf : 
Sastera lisan 
 
 

 
 
 
 
 
6. Taraf : 
Mitos  

 
 
 
 
 
6. Taraf : 
Mitos  

 

 Merujuk kepada perbandingan di atas, jelaslah bahawa versi Cameron mempunyai ciri logik yang 

memungkinkan diterima sebagai versi asal. Manakala, versi-versi Haji Mat Taib  Saman dan versi 

Mohamad Angkut adalah versi yang telah ditokok tambah dan pengurangan di sana-sini menurut 

fungsinya sebagai mitos dalam masyarakat Melayu setempat. Versi-versi ini dimitoskan dengan tujuan 

yang tertentu, yang akan dibincangkan kemudian. 

 

6.  Ciri-ciri Mitos Dalam versi-versi Cerita Kota Gelanggi 

 Untuk menentukan sejauh mana sesuatu cerita itu dapat digolongkan dalam genre mitos, perlu 

juga dilihat ciri-ciri mitos  yang terkandung dalam cerita berkenaan. Menurut Mustafa Mohd. Isa (1996) 

terdapat lima ciri umum cerita-cerita mitos. Semua ciri ini boleh dikesan dalam mitos Kota Gelanggi. 

 Pertama, bentuk naratif yang jelas daripada ketiga-tiga versi ini. Versi Cameron dalam “Kota 

Glanggi or Klanggi, Pahang,” J.S.B.R.A.S., No. IX, 1882 turut mencatatkan: 

“It would not do to pass away from these caves without reciting the legend of Kota 
Glanggi, as narrated to the company by one of the oldest men at the kampung, as 
we rested ourselves after our labours on a rock at the foot of Kota Papan………” 
 

 
Begitu juga pada cerita Mohamad Angkut dan Haji Taib Saman, amat jelas menunjukkan ciri ini 

apabila mereka mengatakan bahawa cerita Kota Gelanggi ini sebagai ‘surah’ (cerita) dan bukannya dapat 

disyairkan atau seumpamanya. 

Kedua, bersifat suci; di mana dalam versi-versi Mohamad Angkut dan Haji Taib Saman, 

mengisahkan bagaimana dalam masa peperangan antara angkatan mambang dengan angkatan Raja 

Usul / Rusul itu, Sang Kelembai telah menegur hingga semuanya menjadi batu. Dalam versi Haji Taib  

Saman, terus terang dinyatakan Sang Kelembai tidak senang melihat dua jenis makhluk (jin dan 

manusia) ini berperang kerana merebut seorang perempuan. Ketiga-tiga versi ini menggambarkan 

pemerintah Kota Gelanggi, amat takut untuk mempertahankan janji dan maruahnya. Terdapat 
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pengajaran yang simbolik untuk renungan masyarakat kerana peperangan raja menyusahkan rakyat. 

Sang Kelembai diwujudkan sebagai jalan mudah untuk menghukum kesalahan manusia dan jin. 

Ketiga, bersifat ajaib; versi Mohamad Angkut dan Haji Taib Saman jelas menggambarkan dua 

dunia iaitu dunia manusia dan dunia mambang / jin di kayangan. Mambang digambarkan bersayap dan 

Raja Usul / Rusul pula mempunyai keris terbang. Kedua-dua informan ini enggan bercerita  secara  

tukang   cerita,  kerana   khuatir  mereka   diresapi  oleh   roh orang  bunian  yang dipercayai menghuni 

Kota Gelanggi hingga kini, malah Haji Taib Saman menamakan seorang  penduduk Pulau Tawar yang 

telah meninggal dunia setelah dirasuk kerana melanggar pantang atau sumpahan ini. 

Keempat, unsur geografi dan sejarah sentiasa dikaitkan sebagai ciri mitos. Kota Gelanggi 

mempunyai gua-gua yang seolah-olah berbilik-bilik. Gua ini sememangnya terdapat arca-arca yang 

menyerupai gerbang, bilik, manusia, binatang dan objek-objek lain. Seperti catatan Cameron : 

“ There are no idols of man’s construction, but the floor of this natural temple is 
strewn with curious and weird-like forms. There is one huge block of stone about 
fifteen feet square which might represent the altar of an ancient race of giant…….”27 
 

 

Bagaimana pun ahli georafi dan ahli sains mengatakan pembentukan gua-gua, stalagtait dan 

stalagmait sebenarnya disebabkan oleh proses luluhawa, hakisan dan bencana alam. Penyerupaan 

kepada arca-arca tertentu itu hanyalah tafsiran manusia yang memandang sahaja. 

 Dari sudut sejarah, Winstedt mengesahkan bahawa Klang Kio / Gelang Kiu / Linggi / Kota Glanggi 

/ Ganggayu adalah subjek yang sama. Kerana kehebatannya, sebagai ‘Perbendaharaan Permata’ maka 

penulis Sejarah Melayu berusaha untuk mengaitkan Kota Gelanggi dengan warisan kerajaan Melayu 

Melaka di Johor.  

 Kelima, cerita dongeng dan aneh; yang memang menjadikan cerita Kota Gelanggi ini sebuah 

mitos. Kewujudan mambang, keris terbang, nuri yang berkata-kata dan Sang Kelembai telah cukup 

memberi rupa aneh dan dongeng dalam cerita ini. Sang Kelembai, menurut Mohamad Angkut adalah 

‘guru segala guru’ seorang manusia yang dikurniakan Tuhan ilmu yang tiada tandingannya. 

Keistimewaannya ialah ‘mulutnya masin’ menyebabkan apa sahaja yang ditegurnya bertukar menjadi 

batu. Peristiwa Kota Gelanggi dan segala isinya menjadi batu, berlaku apabila Sang Kelembai yang ketika 

itu sedang marah kerana anaknya, mati akibat keracunan buah perah. Anaknya mati dan ditanam di 

puncak Gunung Tahan, dan hingga sekarang kononnya masih ada lagi caping emas tersandar di batu 

                                                           
27

Cameron, “Kota Gelanggi or Klanggi, Pahang,” J.S.B.R.A.S, No. IX, 1882 
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nesannya di situ. Padang Kangsa yang terdapat dekat gua Kota Gelanggi itu kononnya terjadi kerana 

pokok-pokok di situ habis dicabut Sang Kelembai. Sang Kelembai kemudiaannya, lari ‘keluar langit’.28 

Dengan itu, jelaslah bahawa cerita Kota Gelanggi mempunyai ‘kelayakan’ untuk berada dalam 

genre mitos di persada sastera rakyat Melayu. 

 

7. Interpretasi Kota Gelanggi Sebagai Mitos 

 Berbagai interpretasi dibuat terhadap mitos Kota Gelanggi; apa lagi jika terdapat terlalu banyak 

versi melalui banyak informan. Allahyarham Zakaria Hitam (Pak Zek), seorang tokoh budayawan terkenal 

mengakui hakikat ini. Allahyarham sendiri mempunyai beberapa versi, tetapi beliau terpaksa 

merumuskan sendiri mitos Kota Gelanggi ini. Malah, lebih dari itu beliau telah mengaitkan pula dengan 

Syair Jeragan Budiman.29 

 Penciptaan mitos yang dilihat dalam cerita Kota Gelanggi ini tentu sahaja mempunyai sebab-

sebab yang tersendiri. Menurut Abdul Mutalib Ghani dalam tulisannya “Kota Gelanggi : Sebuah Catatan, 

Warisan Sastera Pahang Darul Makmur’; Pahang diibaratkan sebagai seorang wanita cantik – yang 

menjadi idaman setiap jejaka yang memandangnya.30 Ini dibuktikan apabila pengarang Sejarah Melayu 

begitu tertarik dengan kisah-kisah Pahang. 

 Oleh itu, rakyat tempatan mempunyai sebab untuk melindungi khazanah kerajaan tua mereka 

dengan mencipta mitos tentang keajaiban di Kota Gelanggi. Penduduk di kawasan sekitar Kota Gelanggi 

sehingga kini mempercayai kewujudan orang bunian yang menjadi penunggu ‘di kota-kota’ itu. 

 Rakyat tempatan juga percaya orang bunian di Kota Gelanggi, suatu ketika dahulu memberi 

pinjam peralatan-peralatan kenduri kepada mereka. Bagaimana pun kini, tiada lagi kerana berlaku 

penipuan ketika memulangkan peralatan berkenaan. Mitos ini dicipta khusus untuk menunjukkan 

kepada ‘orang luar’ bahawa, rakyat tempatan diberi keistimewaan oleh roh-roh nenek moyang dan 

orang bunian di situ. 

                                                           
28

 Cerita orang tua-tua di Temerloh mengatakan Sang Kelembai itu sejenis gergasi. Apabila berlaku banjir besar, air  
    naik hingga ke paras pucuk pokok yang besar-besar. Orang-orang di sana berperahu dan mencantas pucuk-pucuk  
    pokok itu. Apabila banjir surut , Sang Kelembai keluar dari persembunyiannya dan terkejut melihat pokok-pokok  
    ini tercantas pada bahagian pucuknya. Dia menyangka selepas banjir manusia telah berubah menjadi sangat  
    tinggi dan besar fizikal mereka. Sang Kelembai takut lalu melarikan diri ke alam ghaib dan tidak muncul hingga ke  
    hari ini.  
29

 Zakaria Hitam, “Sastera Rakyat Warisan Budaya”, Warisan Sastera Pahang Darul Makmur, Kuala Lumpur : Biro  
    Penerbitan GAPENA, 1987 
30

 Abdul Mutalib Ghani, “Kota Gelanggi : Sebuah Catatan”, Warisan Sastera Pahang Darul Makmur, Kuala Lumpur :  
    Biro Penerbitan GAPENA, 1987 
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 Mitos Kota Gelanggi dihubungkan dengan alam ghaib,  mambang atau setidak-tidaknya Raja 

Mambang mengikut versi Cameron. Terdapat cerita yang mengatakan Raja Mambang dalam mitos ini 

berasal dari Mambang, sebuah kampung di tepi Sungai Pahang yang masih wujud dalam Mukim Penyur, 

daerah Pekan. Mengikut Ahmad Kotot pula, anak Raja Mambang itu datang dari Bukit Mambang, 

Kampung Jawa, Mukim Batu Talam daerah Raub.31 Kenyataan Ahmad Kotot ini lebih hampir dengan 

versi Cameron yang menyatakan Raja Mambang dari Lipis. Mambang adalah makhluk halus atau jin yang 

mempunyai keupayaan luar biasa. Oleh itu, keruntuhan kerajaan Kota Gelanggi digambarkan bukan 

sahaja kerana berperang dengan mambang, malah oleh Sang Kelembai. Hal ini merupakan mitos yang 

digunakan oleh rakyat tempatan untuk melindungi kelemahan kerajaan tua mereka.32 

 Versi Mohamad Angkut dan Haji Mat Taib Saman, menyatakan Rusul / Raja Usul berasal dari 

Rembau. Hal ini mungkin disebabkan kekeliruan pewaris cerita tentang kedudukan Rembau, kerana 

versi Cameron menyatakan Raja Usul dari Bera. Hal ini tidaklah rumit, kerana Bera memangnya terletak 

hampir dengan sempadan Pahang-Negeri Sembilan. 

 Arca-arca yang menyerupai manusia, binatang, dan lain-lain itu menimbulkan bayangan-

bayangan kepada ‘yang empunya cerita’ untuk mengaitkannya dengan mitos-mitos, sebagai jalan 

mudah untuk menjawab persoalan-persoalan dalam diri mereka. Kadang kala ‘yang empunya cerita’ ini 

terdiri daripada ketua-ketua masyarakat atau pawang-pawang yang dihormati; lantas cerita mereka 

diterima sahaja sebagai sesuatu yang kudus dan benar. Bagaimana pun, menurut Cameron : 

“Native rumor describes it as an ancient ruin, the inmates of which, as well as their 
furniture and utensils, have been turned to stone……. 
The wonderful ruins are, after all, only limestone caves, with no trace of man’s 
handwork about them, and no evidence whatever of having ever been occupied by 
man. Still as caves they are wonderful and well deserve a visit…….” 
 

 

  Dari segi kesannya, bukan sahaja penulis Sejarah Melayu yang terpikat dengan mitos Kota 

Glanggi / Ganggayu, malah dalam Syair Jeragan; sebuah puisi rakyat yang dikumpulkan oleh 

Allahyarham Zakaria Hitam, turut menjumpai pengaruh ini. Menurut  satu episod syair ini, Jeragan Muda 

membawa kekandanya Jaya Putera pulang ke Zamin Eran (dipercayai Pahang kuno). Semasa pelayaran 

ini terlihat sebiji buah kelompang terapung-apung. Bila diambil dan dibelah, keluarlah seorang puteri, 

lalu ditanya oleh Jeragan Budiman asal-usulnya. Maka dijawab oleh puteri itu : 

 
                                                           
31

 Zakaria Hitam, “Sastera Rakyat Warisan Budaya”, Warisan Sastera Pahang Darul Makmur, Kuala Lumpur : Biro  
    Penerbitan GAPENA, 1987 
32

 Penulis Hikayat Hang Tuah, Hikayat Raja-Raja Pasai, Sejarah Melayu juga melakukan cara yang sama. 
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Puteri pun tunduk seraya berkata, 
   “Cahaya Metia namanya beta; 
Sebab negeri dilanggarnya bota, 
   Ayahanda bonda hilang di aba. 
 

Beta nan anak jin Islam, 
   Namanya Sultan Darul Alam; 
Kotanya Pulanggi, Pagarnya Nilam, 
   Padangnya Embun gunungnya Kelam.” 
 

 

Tentu sahaja syair ini mengambil sedikit mitos Kota Gelanggi, kerana puteri ini menyatakan negerinya 

dilanggar bota (mambang / jin), kotanya Pulanggi (Gelanggi), pagarnya nilam (Pasir Nilam di Mukim 

Pulau Tawar), padangnya embun (Padang Embun, mukim Pulau Tawar) dan Gunung Kelam (Gunung 

Kelam di Jerantut). 

 

Penutup  

Hampir kesemua penduduk sekitar Kota Gelanggi yang ditemui dalam penyelidikan ini cerita 

Kota Gelanggi adalah cerita yang ‘keras’ sumpahnya. Penuturan ceritanya tidak boleh dibuat-buat atau 

diajuk-ajuk; hanya dipermudahkan begitu sahaja. Bukan mudah untuk mengekalkan kepercayaan 

sebegini, sekiranya tidak pernah berlaku sesuatu yang dianggap benar.  

 Walau apa pun, gua-gua di Kota Gelanggi itu akan kekal sebagai monumen bersejarah yang 

hingga kini belum selesai diterokai.33 Dengan kedatangan peminat sejarah, sastera dan seni ke kawasan 

Kota Gelanggi ini, penduduk-penduduk tempatan mengulang-ulangi cerita-cerita yang mereka dengar 

daripada nenek moyang mereka. Dan mereka bangga dengan itu. 

   Kota Gelanggi bukan sahaja menarik kerana jumpaan berbagai barang purba di dalamnya; lebih 

dari itu adalah kerana keindahan dan keajaiban rupanya yang dapat menimbulkan ilham untuk 

menggubah cerita atau sekurang-kurangnya mengaitkan sesuatu kejadian itu dengan watak Sang 

Kelembai. Ini menunjukkan Kota Gelanggi tergolong dalam mitos etiologi yang lebih menumpukan 

kepada asal-usul kejadian dan rupa fizikal sesuatu subjek.  Jika tiada cerita-cerita mitos ini, tentu sahaja 

tiada penerokaan dibuat melainkan menjadi tempat mengambil baja najis kelelawar dan kuari sahaja.34 

 

                                                           
33

 Menurut penduduk setempat, ekspedisi penerokaan yang terkini yang dilakukan pada bulan Julai 1997. Mereka  
    melihat kumpulan ini menggali dan mengeluarkan batu-batu/ artifak. Malangnya tidak diketahui siapakah ahli  
    ekspedisi itu. 
34

 Sebelum ini, bahagian luar gua-gua Kota Gelanggi dijadikan perusahaan kuari. Atas desakan orang ramai, kerja- 
    kerja kuari itu dihentikan pada tahun 1995 dan kini dijadikan satu daripada destinasi pelancongan negeri  
    Pahang. 
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Lampiran 
 

TEKS RAKAMAN MITOS KOTA GELANGGI 
 

Dia, ayahanda dia tu, Datuk Indera Raja Laut, ayahanda permaisuri.  Jadi Duduknya di Kota Gelanggi, jadi 
di situ dia - pantai.  Ini laut saja ‘ni - gelombang tujuh.  Jadi dia ‘ni tadi; dia berjanji, ayahanda dia ‘tu, 
katanya, “Kalau anak aku betina, mesti ditunangkan dengan anak awak.” 
Dia, adik beradik raja Rembau. Kata dia, “Ah, lagi baik. Kalau anak saya betina, anak awak jantan (pun) 
mesti dijadikan.” 
“Ah, yalah,”kata dia. Aa... itulah asal dia. 
Jadi kebetulannya, permaisuri dia tu mengandung.  Sampai masa mengandung tu; dapatlah tahu dek 
Seri Maharaja Dewa ni, ke Datuk Indera Raja Laut ni, dia ada anak perempuan. Itulah cerita dianya. Jadi 
tahulah mambang ni, mambang tahu. Dia terbang. Dia jadi burung nuri, dia pergi ‘nengok’ tu, dia kata, 
bila dia terpandang ke permaisuri duduk di tingkap tu, luruh sayap dia! Cerita dia tu. 
(Surah dia ni, jadi awak nak, rakamlah. Jadi dia kata, dia. Bukanlah cerita saya gurau-gurau, tidak. Itu 
bukan saya separuh dapat, tidak. Buku tak ada, tapi bak kata awak tu, lompat-lompat bolehlah. Jadi saya 
ni, cerita dia tu.) 
Dapat tahu mambang naik ke kayangan. Cerita dengan ayahanda dia. Cerita. 
“Ha, gona?” 
Dia cerita; kata dia, “Tak dapat nak cerita ayahanda.” 
Lama,kata dia, “Saya terbang. Nampak dia di tingkap terasa nak luruh sayap,” 
Kata dia, “Cantiknya!” kata dia. 
“Berapa orang?” 
“Berdua,” kata dia. 
“Seorang tu?” 
“Seorang tu, tidaklah berapa cantik,” kata dia. “Kakak pada permaisuri tu.” 
“Jadi, baiklah, macam mana gaya?” 
“Tak apa engkau nak, seboleh-boleh daya,” kata dia. “Umpama kita – patah hulu berganti puting, hilang 
tumbuh berganti tumbuh, mesti daya.” Kata dia. 
(Nya opok ke anaknya, nak sungguhlah kawan tu!) 
Jadi dalam gitu ni tadi, nya gertak Raja Muda, (oleh) Tok Mambang – serta merta dia nak nikah. Itulah 
cerita yang sebenarnya. 
Turun dengan tentera dia: dengan burung gerodanya, turun dengan hamba sahayanya, dengan jin 
dengan apa. Itu yang digelarkan Kota Jin tu. Digelarkan Kota Jin tu, jin mambang tu. 
Jadi turun, duduk di balai; dipaksa dia ajak nak kahwin. Kahwinlah. Bergong, gendang, tetawak, dengan 
silat, menari orang tadi hamba sahaya. (Sebab) Orang takut! 
Terdengarlah dek Rusul ni tadi. Rusul ni tadi, kapal dia hantar dah, belanja dia nak nikah ni tadi. 
Aa... itu ditegur dek Sang Kelembai, pasal dek anak dia mabuk perah. Itu dicabut habis seberang sana 
(menunjukkan satu arah) dicabut, sambil dia nak lari keluar langit tu. Khabar dek Sang Kelembai, “Hah, 
tengok Rusul menghantar belanja dia nak nikah tu.” 
Tenggelam selalu betul (arah) lancang tu (menunjukkan ke satu arah). Masa dulu orang pergi menengok; 
ini tali layar tu rantai emas, birainya tu dua hasta tebal, lebar masa dulu. Sekarang ada. Jadi, tenggelam. 
Tenggelam tu ni tadi, Rusul dapatlah tahu. Dapat tahu kata Rusul. Jadinya khabar ke ayanhanda dia. Kata 
dia, “Ayahanda, saya nak pergi jugalah,” kata dia; “Orang dah nikah,” kata dia. 
“Mana engkau tahu?” 
“Dapat tahu, ada nuri memberi  tahu,” kata dia. 
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“Pergilah, pergi” kata dia. 
Orang tengah beratur tu. Tengah beratur tu; nampak aje ke Rusul. Mambang pun bingkas bangun. 
Bingkas bangun. Sebelah ke permaisuri ni tadi, masuk di dalam bilik merpati tu. Masuk dalam bilik 
merpati tu tadi, pada duduk di situ. Adik dia tu, Puteri Dayang Cempaka tu, ikut permaisuri duduk di 
(bilik) merpati. 
 Orang bertikamlah. Bertikam tiga hari tiga malam, tak tahu kalah tak tahu menang. Langsung mambang 
kata, “Cis! Ini mambang ni, mambang dewata,” kata dia. 
“Em!” Kata dia, “Ya! Engkau nak tunjuk kebijakan kau, tikamlah!” 
Tikam-tikam tepis, tikam-tikam tepis. 
“Ah, cukup dah?” kata dek Rusul. “Cukup dah? Puas dah?” 
Aih tikam juga. Tikam-tikam; datang Rusul ni, langsung. “Ha! Jaga aku nak lepas.” 
Tikamlah. Itu kata keris Rusul tu keris terbang tu. 
Lepas di tangan tab ke dada. Tab ke dada, dia pun rebah. Itu tiga titik tu, sampai ini darah tu ada sokmo. 
Hari-hari keluar daripada batu tu. Darah mambang, sampailah hari ini. 
Ha, itulah saja cerita dia tu. Jadi dia, mambang mati. Rusul ni tadi balik. Aa… itulah pantun permaisuri tu. 
(Anu, lupa pulak ke pantun, dia kata; dah tiga hari mayat telantar, nanti kain bekas tubuh tu. Itulah 
cerita dia Kota Gelanggi. Lebih daripada itu pakcik tak cekoklah nak cerita. Tak tahu.) 
 

 
Informan ini tidak menghabiskan ceritanya kerana kepercayaan terhadap rasukan kuasa ghaib jika cerita 
ini dituturkan secara lengkap. Bagaimana pun melalui perbualan, informan secara tidak langsung telah 
melengkapkan ceritanya.35 
 
 
 

                                                           
35

 Cerita oleh Mohamad bin Angkut ini telah dibuat melalui sinopsisnya dengan lengkap di halaman 5. 


