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Ketika seorang insan lahir kedunia, maka ada dua pilihan yang harus dipilih ketika 

ia menjadi seorang yang dewasa, yaitu dicintai orang dan mencintai orang. Apabila engkau 

dicintai orang dan mencintai orang, maka senangkanlah hatimu! Tandanya hidupmu telah 

berharga dan termasuk daftar anak bumi yang terpilih.  Allah SWT. telah memperlihatkan 

belas kasih-Nya kepadamu lantaran pengaduan hati sesama makhluk. 

Cinta merupakan dua jiwa di seberang masyrik dan maghrib telah terkungkung di 

dalam satu perasaan di bawah lindungan Allah SWT. Di sanalah engkau mengetahui rahasia 

perjalanan matahari di dalam falak, ketika terbitnya fajar dan terbenamnya matahari.  

Hal itu merupakan tanda bahwa Allah SWT. telah membisikan ke telingamu 

nyanyian alam ini. lantaran yang demikian itu, dua jiwa telah berenang di langit khayal, di 

waktu orang lain terbenam. Keduanya berdiam di dalam kesukaan, kecintaan, kasih sayang, 

dan ketentraman bersenda gurau di waktu yang sunguh-sungguh. 

Dan bila engkau mencintai, tetapi cintamu tak terbalas, senangkanlah juga 

hatimu! Karena sesungguhnya orang yang mengusir akan jatuh kasihan dan ingin kembali 

kepada orang yang diusirnya itu setelah ia jauh dari matanya; Dia akan cinta, cinta 

yang lebih tinggi derajatnya dari pada cinta lantaran hawa. 

Terpencil jauh dari keuntungan insaf, kebencian meruncingkan cita-cita dan 

membersihkan perbuatan. Sehingga lantaran itu hati jadi bersih. Laksana bejana yang 

penuh berisi dengan air khulud, air kekal yang di anugrahkan Tuhan. Dengan sebab itu, 

engkau akan beroleh juga kelak tempat cinta itu. Kalau tak ada pada insan, akan ada 

pula yang lebih kekal dari pada insan. 

Bersedialah menerima dan menyuburkan cinta, walaupun bagaimana besarnya 

tanggunganmu. Karena cinta memberi dan menerima. Cinta itu gelisah, tetapi membawa 



tentram dan kebahagiaan hati seseorang. Cinta mesti berlalu dihadapanmu, sayang engkau 

tak tahu bila lalunya. 

Hendaklah engkau menjadi orang yang besar, yang sanggup memikul cinta yang 

besar. Kalau tak begitu, engkau akan beroleh cinta yang rendah dan murah, engkau akan 

menjadi pencium bumi, engkau akan jatuh ke bawah, tak jadi naik ke dalam benteng yang 

kuat dan teguh. Benteng yang gagah perkasa yang sukar ditempuh oleh manusia biasa. 

Tugu cita-cita hidup itu berdiri di seberang kekuasaan dan kemelaratan yang 

diletakkan oleh kerinduan kita sendri. 

Merasa tentramlah s’lalu................! 

Senangkanlah hatimu.............................! 

Atas semua keadaanmu, karena pintu bahagia dan ketentraman itu amat banyak. 

Tak terbilang kesuliltan yang dihadapi dalam menelusuri lika-liku kehidupan ini, kian detik 

berkumpul menjadi menit, kian menit berkumpul menjadi jam, kian jam berkumpul menjadi 

hari, kian hari berkumpul menjadi minggu, kian minggu berkumpul menjadi bulan dan 

seterusnya. Itulah yang dinamakan hidup. 


