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Kata Pengantar

Nabi Sulaiman dipandang sebagai sosok yang paling bijaksana
pada masa hidupnya. Dari salah satu ungkapannya dapatlah
dipetik suatu pelajaran berharga dan bijaksana. Nabi Sulaiman
memperlihatkan pengalamannya yang praktis dalam menca-
pai kesuksesan dan kebahagiaan hidup. Tidak ada seorang
pun yang mencari kebahagiaan dengan lebih cerdas dan tanpa
kenal lelah dibanding Nabi Sulaiman. Semua cara telah dico-
banya, dan ternyata tidak ada satu pun cara yang sempurna.

Ungkapan itu kira-kira seperti berikut ini: ‘Aku melakukan
pekerjaan-pekerjaan besar dan membangun bagi diriku rumah-
rumah; aku menanam kebun-kebun anggur; aku membuat
taman dan menanaminya dengan segala jenis pohon buah;
aku membuat kolam yang airnya kupakai untuk menyirami
hutan di mana pohon-pohon dipelihara; aku membeli budak-
budak perempuan dan laki-laki serta banyak budak dilahirkan
dalam rumahku; aku juga mempunyai kawanan domba dan
burung yang lebih bagus daripada yang dimiliki orang lain
sebelumnya di Jerusalem; aku mengumpulkan perak, emas,
dan kekayaan dari raja-raja dan negara-negara lain.’
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‘Aku mengumpulkan penyanyi-penyanyi pria dan wanita
serta segala kenikmatan umat manusia; aku memiliki segala
jenis alat musik. Bahkan, aku menjadi orang besar dan ber-
tambah besar melebihi orang-orang yang memerintah Jeru-
salem sebelumku; apa pun yang diinginkan kedua mataku
selalu kuturutkan; aku tidak menolak keinginan hatiku akan
kesenangan apa pun; kemudian aku melihat segala sesuatu
yang telah kucapai dengan tanganku dan kepada segala hal
yang telah kukerjakan; namun lihatlah, segalanya hanya me-
rupakan kesombongan yang sia-sia dari suatu usaha untuk
mengejar angin dan tidak membawa keuntungan apa pun di
dunia; segalanya hanya kesombongan dari kesombongan.
Semua itu bersifat sementara, mudah hilang dan sia-sia.’

Setelah tanpa kenal lelah menyelidiki cara meraih keba-
hagiaan, ia berkata, ‘Inilah kesimpulan terakhirku: Hormatilah
Tuhan dan laksanakan firman-firmanNya. Karena inilah yang
pada akhirnya mengantarkan manusia menuju kebahagiaan.”

*****

Butir-butir renungan yang disajikan dalam buku ini han-
yalah sebatas salah satu “sarana” dalam meraih kebahagiaan
dan ketentraman hidup, sarana yang kiranya dapat menjem-
batani komunikasi antara pikiran dan hati (antara rasio dan
intuisi). Karena sering kali manusia “terlanjur” menganggap
jika kebahagiaan itu berada di luar dan harus diraih, bahkan
ada yang meraihnya dengan segala cara seperti yang dilaku-
kan Nabi Sulaiman. Lalu benarkah kebahagiaan dan ketentra-
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man itu ada di dalam jiwa? Jika ya, di manakah kebahagiaan
itu bersembunyi?

Meski kasat mata, kebahagiaan sesungguhnya tidak ber-
sembunyi dari manusia. Bahkan ia sangat dekat dengan manu-
sia. Ia akan keluar dari persembunyiannya sewaktu manusia
telah mendamaikan pertentangan di antara pikiran dan hati,
antara rasio dan kalbu. Pertentangan itulah yang menyebabkan
kebahagiaan bersembunyi di sela-sela jiwa. Mendamaikan
pertentangan antara pikiran dan hati, tak lain supaya tercipta
persatuan antara pikiran dan hati. Duduklah sejenak, ting-
galkan rutinitas, ajaklah pikiran dan hati kita untuk berdialog.
Bukan untuk saling menghujat atau meniadakan, namun untuk
saling melengkapi dan menguatkan, seperti yang dilakukan
oleh Nabi Sulaiman.

Pada akhirnya, kita akan menemukan kebahagiaan kita
masing-masing. Kebahagiaan itu akan menjadi kebahagiaan
sejati jika “sang kebahagiaan” tidak serta merta meniadakan
kebahagiaan orang lain. Semoga buku kecil ini bisa memberi
inspirasi tersendiri ketika kita ingin mendialogkan pikiran dan
hati. Selamat Membaca...!
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Cinta tidak bisa sirna hanya karena tidak

diungkapkan. Bagian utama cinta adalah hati,

bukan rasio.

Dalam hal cinta, bukti logis itu tidaklah berarti. Untuk
menghadapi peristiwa demikian, kita haruslah langsung
menerjunkan diri dan menjadi pencari hubungan cinta.
Karena seorang pecinta tidak akan mampu membukti-
kan keindahan kekasihnya, namun tidak ada seorang
pun yang akan mampu meyakinkan supaya membenci
kekasihnya.

Malam itu terdapat meriahnya pesta. Pagi harinya Prad-
zit masih terlihat kelelahan mengurusi segala hiburan
pangeran mudanya, Anthira. Sembari bercakap dan
bernasihat, Pradzit merenung, “Ya, sudah saatnya bagi
Pangeran untuk menemukan seorang pendamping dan
hidup bahagia.” Dengan sangat jelasnya Pradzit menje-
laskan gambaran seorang putri yang pernah dilihatnya
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waktu ia berkunjung ke negeri tetangga. Pangeran muda
demikian tergugah dan terkesan oleh penuturan yang
memikat tentang sang putri. Hanya dengan memba-
yangkan dan menghayati cerita dari Pradzit, sang pang-
eran pun jatuh cinta, dan ia ingin sekali berjumpa dengan
sang putri.
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Keajaiban seorang pecinta ialah
menerima kekuatan hidup dari yang

dicintainya.

Pada hari ketika seorang pecinta merasa cemas, risau
dan letih, hingga akhirnya ia tertidur di atas gundukan
sebuah makam. Selang beberapa menit kekasihnya da-
tang mendekatinya; lalu ditulisnya sepucuk surat dan
diselipkan di jubah kekasihnya. Ketika sang pecinta
bangun dan membaca surat tersebut, yang berbunyi,
“O laki-laki dungu! Bangkitlah......Jika engkau seorang
pedagang, maka berdaganglah dan dapatkan uang. Jika
kau seorang zahid, bangunlah di malam hari, berdoalah
kepada Tuhan dan jadilah hamba-Nya yang taat. Tapi
jika engkau seorang pecinta, merasalah malu pada diri-
mu sendiri. Apa gunanya tidur bagi mata seorang pe-
cinta? Di siang hari, pecinta berlomba dengan angin; di
malam hari, hatinya yang menyala menjadikan wajah-
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nya berseri-seri secerah cahaya rembulan. Jika kau bu-
kan laki-laki seperti itu, jangan lagi berlagak mencintaiku.
Jika seseorang bisa tidur di tempat lain dan bukan di
kuburnya sendiri, boleh kukatakan ia adalah seorang
pecinta, tapi ia hanya mencintai dirinya sendiri.” Kese-
dihan telah menampar dirinya; surat dari sang kekasih
telah membangunkannya dari tidur malasnya dan mem-
berinya kekuatan. Kekuatan pecinta bagaikan air yang
tak akan pernah surut dan tak kenal musim. Cinta akan
tetap ada selama celaan masih ada, karena menderita
dalam kesakitan merupakan bukti dari kebaikan Tuhan.
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Siapa pun akan memperoleh
kemanfaatan alam selama ia mampu
‘bercengkrama’ dengan alam sesuai

sunnatullah-Nya.

Allah tidak menciptakan dunia dengan sia-sia, melainkan
saling berkaitan satu sama lain, dan semua itu pertanda
dari Kekuasaan-Nya. Allah juga tak henti-hentinya me-
ngingatkan kita, baik dari yang tertulis dan yang tidak
tertulis maupun dari yang besar sampai yang sangat
kecil sekali pun. Segala sesuatu yang diciptakan-Nya
adalah hujjah yang berbicara tentang wujud-Nya. De-
ngannya kita harus bisa untuk mendengar, melihat, dan
membaca, agar kita termasuk kepada golongan orang-
orang yang berpikir, yang selalu diberi anugerah, harta
yang berkah, kesabaran, keikhlasan dan diridhai. Demi-
kian pula dengan berbagai peristiwa, yang terjadi ber-
ulang kali atau yang hanya terjadi sekali, atau bencana
yang menimpa manusia dan alam; semua adalah bagian
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dari Kekuasaan-Nya. Sehat, senang, tenteram, aman,
selamat, bahagia, adalah juga bagian dari kuasa Ilahi.
Manusia hendaknya bisa mengambil hikmah dari setiap
peristiwa yang terjadi.

Ilmu pengetahuan dapat dicapai dengan tiga jalan :
(1) menelaah Kitab Suci dan mematuhi hukum-hukum
yang telah diwahyukan; (2) penyelidikan alam semesta
dan perenungan terhadap keteraturan dan keajaibannya;
dan (3) penyingkapan batin yang dianugerahkan Allah
kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya.
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Kerendahan hati adalah kualitas
keindahan.

Kesadaran sebenarnya memerlukan selubung. Pecinta
menyelam ke dalam hidup, mendengarkan suara yang
tak terdengar oleh mereka yang hanya mendengar pada
permukaan. Tidak hanya pecinta menyuarakan kedala-
man, karena semua manusia berusaha keras untuk men-
dapatkan keindahan yang terdapat di dasar jiwa.

Alam adalah salah satu hal yang membuat ketentuan
yang berkaitan dengan kecenderungan manusia. Dan
dengan itu terungkap kecerdasan yang bekerja di balik
nama dan dunia ini. Karena bahasa religius selalu sim-
bolik. Dengan bahasa tersebut, sifat dasar keindahan
menutupi dan menjaga diri kita, dan sedikit menyingkap
diri. Kerendahan hati tidak bisa diperintah oleh moral
buatan manusia yang kaku-artifisial. Kesadaran terha-
dap keindahan manusia menyebabkan manusia tertutup
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emosi, dan terkadang berhasrat menutupi orang lain.
Kerendahan hati tak akan terjebak oleh suara-suara pal-
su, apalagi dengan hal-hal yang tak jelas ketentuannya.

Karena itu, melanggar kerendahan hati adalah mengem-
bangkan kekasaran yang akan menghancurkan cita-cita
kemanusiaan. Dengan mempertahankan kerendahan
hati, manusia dapat mengembangkan lebih jauh persep-
sinya tentang keindahan cita-cita kemanusiaan.



Ibnu Adam  I  9

Shalat, puasa dan sedekah, akan
dibawa pada Hari Kebangkitan dan
ditempatkan pada timbangan. Tapi
ketika cinta dibawa, ia tidak bisa

ditimbang; timbangan tak akan muat.
Ketika melihat cinta dalam diri

sendiri, buatlah ia meningkat dan
tumbuh semakin besar.

Riang dan sedih ialah dua hal yang selalu datang silih
berganti dalam arena kehidupan, dan sering kali tidak
pasti; keduanya adalah bagian yang tidak terpisahkan
dari kehidupan manusia. Cinta yang menemukan ala-
matnya, dengan demikian, tidak hanya mampu meng-
genapkan hidup yang ganjil dari seseorang, tetapi yang
jauh lebih hebat dari itu ia sanggup “mengubah pasir
menjadi emas,” sanggup mengubah rasa nyeri menjadi
melati, sanggup memberi makna hakiki terhadap secuil
waktu di tengah hamparan luas tahun-tahun cahaya
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yang berhulu dan bermuara pada laut agung keabadian.
Karena itu, jadikanlah cinta bak air hujan yang menyi-
ram tanah menjadi subur yang melahirkan rumpun bu-
nga yang menyebarkan aroma wangi.

Itulah cinta yang mulia...

Karena shalat bukan hanya sekedar berdiri, ruku, sujud,
dan duduk. Karena puasa bukan hanya sekedar menahan
lapar dan haus, atau tidak makan dan minum sampai
waktu yang ditentukan. Karena zakat tak hanya sekedar
memberi dan mengasihi.
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Tidak ada perasaan yang lebih
menyulitkan sebuah perjalanan

selain perasaan iri.

Setiap hari, diri kita menikam dan memukul hayalan,
lantaran kemelaratan, keuntungan, ketakutan, dan keme-
lencengan, hingga pada akhirnya kemurnian tak tersisa.
Begitu juga kelembutan dan keriangan yang seharusnya
kita pertahankan untuk sebuah keharmonisan dalam
kehidupan. Barangsiapa mengikat angan-angan dalam
setiap imajinasinya lalu melepasnya begitu saja, dialah
manusia yang tenggelam dalam tidur. Lalu di manakah
kita akan menemukan jalan menuju langit?

Tentu kita masih ingat kisah tentang Qabil dan Habil,
yang telah menjadi akar cerita tentang kehidupan dunia
yang fana ini, dari segala karakter baik dan buruknya
manusia, dimana tidak menerimanya Qabil dikawinkan
dengan Lubuda, adik Habil, dengan alasan Lubuda tidak
secantik Iqlimah adiknya. Padahal itu adalah perintah



12  I  Renungan di Waktu Senggang

langsung dari Allah yang disampaikan melalui mimpi.
Pada akhirnya, Qabil membunuh Habil, yang tiada lain
didasari rasa iri dan hayalan duniawi.

Perasaan iri yang telah menghinakan anak cucu Adam
As. Jika manusia menjadikan rasa iri sebagai sahabat,
maka ketenangannya yang bersih dan suci akan keruh.
Namun betapa bahagianya orang-orang yang tidak me-
ngijinkan rasa iri bersemayam di dalam hati mereka.
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Kelezatan pahala yang telah
meliputi hati akan menghilangkan

rasa sakit di hati.

Yang menciptakan segala penyakit ialah Allah. Namun
Ia menciptakan obatnya. Hanya kematian yang tidak
bisa diobati, karena mati bukan penyakit. Orang yang
sempurna imannya tidaklah gentar ketika merasakan
sakit pada tubuhnya. Ia juga tak merasa sombong ketika
sehat atau hidup dalam kemakmuran. Baginya, semua
itu adalah hal yang rapuh, dapat pudar dan suatu saat
nanti akan musnah. Yang ia lakukan adalah bersabar
dan ikhlas semata-mata karena Allah.

Di sebuah tempat, terdapat rumah indah yang penghu-
ninya menerapkan pola hidup sederhana. Keluarga itu
terkenal lantaran kebaikannya, kesabarannya, dan keikh-
lasannya dalam menjalani kehidupan. Pada suatu hari,
sang ibu pergi ke warung untuk membeli kebutuhan
dapur; namun di tengah perjalanan ia tersandung batu
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hingga kakinya mengeluarkan darah. Sang ibu malah
tersenyum dan tidak merasa sakit. Orang yang melihat-
nya bertanya, “Tidakkah engkau merasa sakit?” “Tidak,
tidak,” jawab sang ibu.

Mengapa sang ibu tidak merasa sakit? Tiada lain karena
ia telah memahami arti hidup yang sesungguhnya. Rasa
sakit itu telah tertutup oleh rasa penerimaannya dengan
syukur, ikhlas dan kenikmatan pahalanya.
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