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TUJUH KATA HATI 
 

 

Aku berbicara kepadamu, aku ingin kamu 
mendengarkannya, tetapi kamu tidak harus menuruti semua 
kata-kataku. Aku hanya ingin kamu berpikir. Kata-kataku 

adalah segala hal yang harus kamu pikirkan. Jika kamu 
sependapat denganku, maka kamu sebenarnya bukan 

menurutiku, tetapi menemukan pengetahuan dan 
pemahamanmu sendiri. 

(Anonymous)  
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Kau akan mendengarkan aku berbicara mengenai hal-hal 
berikut ini: 

 

Bertanya “Siapa Aku?” 

Primbon dan Jalan Kehidupan 

Cinta 

Kebahagiaan 

Tangisan dan Air Mata Kesedihan 

Kenangan 

Kesendirian 

Bacalah...
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BAGIAN PERTAMA 

BERTANYA “SIAPA AKU?” 
 

Aku adalah orang yang tidak mengerti diriku sendiri, padahal 
sudah seharusnya akulah yang paling mengerti akan diriku. 
Semua penilaian orang terhadap diriku tidak akan pernah 
benar, dan begitu pula penilaianku pada diri orang lain, selalu 
salah dan pasti salah. Aku bertanya “siapa aku?” pada diriku 
sendiri, ini sebenarnya pertanyaan orang idiot. Jika aku 
pandai, maka aku akan menjawab aku adalah si ini atau si itu. 
Pertanyaan itu adalah tanda bahwa aku tidak mengerti siapa 
aku sebenarnya, begitu pula engkau. 

Apakah engkau juga bertanya hal yang sama? Jika ya, maka 
ternyata bukan hanya aku satu-satunya orang idiot di muka 
bumi ini. marilah kita bertanya kepada orang pandai dengan 
pertanyaan “siapa kamu?” Aku berharap mereka bisa 
menjawabnya. Namun jika mereka menjawab dengan sebuah 
nama, sebuah gelar, sebuah jabatan, sebuah jenis kelamin, 
dan lain-lainnya, maka dapat dipastikan mereka tidak 
sepandai yang kita kira. Mengapa? Karena jawaban yang 
semestinya bukanlah demikian. Jawaban harus utuh dan 
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tidak tercerai berai, jawabannya hanya satu, dan kamu harus 
bisa menarik kesimpulannya dari coretan idiot ini. 

Kita adalah makhluk dengan identitas jamak dan juga 
makhluk tanpa identitas pasti sekaligus. Apakah kita adalah 
manusia? Ya, kita adalah manusia, karena kita diajarkan oleh 
guru-guru kita, kita membaca kitab suci, dan karena kita 
mau agar jadi beda dengan hewan atau tumbuhan. Kita 
menolak disamakan dengan hewan, oleh karenanya kita 
menyebut kita manusia. Kita adalah manusia karena kita 
menganggap hewan itu lebih rendah dari kita; berarti 
identitas ini kita gunakan karena egoisme kita saja. Jika kita 
mengetahui isi hati hewan-hewan, maka yang kita dapati 
adalah ketersinggungan yang amat besar dalam hati mereka. 
Sebagian di antara mereka pasti tertawa terbahak-bahak 
karena kita mengira diri kita lebih mulia dari pada mereka. 
Pandangan bahwa hewan itu lebih rendah hanyalah perspektif 
kita saja; hewan-hewan itu lebih patuh kepada Tuhan dari 
pada kita yang menyebut diri kita ini manusia. 

Saat aku ada di rumah, identitasku berkembang menjadi lain. 
Aku menjadi seorang anak, aku menjadi seorang adik, aku 
menjadi seorang kakak. Anak, adik, kakak, semua ini adalah 
identitas-identitas yang tidak sama. Saat aku ada di kampus, 
identitasku berubah lagi. Aku menjadi seorang mahasiswa 
atau dosen, aku menjadi seorang teman, aku menjadi 
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seorang musuh, aku menjadi seorang kekasih, aku menjadi 
bahan ocehan. Semua ini adalah identitas yang berbeda-beda. 
Saat aku ada dalam lingkungan masyarakat, aku adalah 
bagian dari masyarakat itu, sebagai tetangga, sebagai sahabat, 
sebagai apapun itu, tetap saja identitas jadi berbeda. 
Bagaimana jika aku tinggal sendirian di hutan? Maka aku 
adalah penghuni hutan, aku adalah raksasa bagi semut-
semut, dan aku adalah si cebol bagi dinosaurus-dinosaurus 
jika memang aku hidup di zaman itu. Semuanya jadi 
membingungkan, siapakah aku ini? Siapakah kamu? Siapakah 
dia? 

Aku adalah apapun yang terjadi, apapun yang tersebut, saat 
aku berada pada suatu waktu dan suatu tempat. Jati diriku 
berubah-ubah, tidak satu, tidak tunggal. Identitasku selalu 
semu, tidak stabil, dan tidak diam. Jika aku masuk di dalam 
penjara selama 10 tahun, maka aku adalah narapidana selama 
10 tahun. Tetapi identitasku itu tidak murni, di sana aku juga 
sebagai seorang teman bagi narapidana lain, aku mungkin 
menjadi seorang penasehat, aku mungkin menjadi seseorang 
yang sangat dibenci oleh narapidana lain, dan ternyata 
narapidana itu berencana membunuhku; ya, aku adalah calon 
almarhum. 

Jika padaku melekat 10 agama, maka sebenarnya aku tidak 
beragama sama sekali. Jika aku meyakini hal-hal yang 
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berbeda dan bertolak belakang, maka sebenarnya aku tidak 
meyakini apapun. Jika aku mencintai 2 wanita, maka 
sebenarnya aku tidak benar-benar mencintai siapapun di 
antara mereka. Jika aku adalah sesiapa yang berbeda-beda, 
maka intinya, aku bukanlah siapa-siapa. Itu jawabannya, siapa 
aku? Aku bukan siapa-siapa. Lalu siapakah yang membuat 
aku menjadi sesiapa? Yang menjadikanku sesiapa adalah 
ruang, waktu, kamu, dia, dan mereka. 

Jika Tuhan benar-benar ada, maka keberadaan Dia telah 
menjadikan kita sebagai sesiapa. Yaitu, Dia menjadikan kita 
sebagai hamba-Nya. Identitas sebagai hamba ini melekat 
pada kita, di ruang manapun, di waktu manapun, saat kita 
berada dengan siapapun, saat kita mengalami apapun, saat 
kita diperlakukan dengan cara apapun, saat kita sedang 
melakukan apapun. Tahukah kamu bagaimana ini bisa 
terjadi? Karena jika Dia ada, maka Dia ada dimana-mana, 
senantiasa beserta kita, dan tidak pernah meninggalkan kita 
barang sejenakpun. 

Bagaimana dengan hewan-hewan? Identitas hewan-hewan itu 
sangat tergantung pada kita. Jika kita menganggapnya 
sebagai sesiapa, maka jadilah hewan-hewan itu sesiapa, bagi 
kita. Apa intinya? Intinya adalah, aku bukanlah siapa-siapa, 
hingga kamu menjadikanku sebagai seseorang bagimu. 
Apakah dengan serta-merta aku akan menjadi seperti yang 
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kamu inginkan? Itu lain cerita. Saat kamu menganggapku 
sebagai sahabat, maka aku adalah sahabat bagimu. Tetapi 
apakah aku adalah sahabatmu dalam hatiku? Itu tergantung 
diriku sendiri. Maka jika engkau menganggap seseorang itu 
sahabatmu, maka janganlah percaya bahwa dia itu 
sahabatmu. Kamu tidak boleh hanya menganggapnya sebagai 
sahabat, tetapi kamu harus menjadikannya sahabat. Kamu 
harus memperlakukan dia sebagai sahabat, tidak usah peduli 
bagaimana dia memperlakukanmu. Karena apa? Karena 
perlakuannya padamu tergantung bagaimana dia 
menganggapmu. 

Aku dilahirkan oleh ibuku. Alam telah mentakdirkan aku 
menjadi seorang anak dari seorang ibu. Meskipun ibuku tak 
menganggapku sebagai anak, meskipun aku tak menganggap 
dia sebagai ibu, tetapi alam menganggap aku sebagai anak 
dan dia sebagai ibu. Masih ada alam yang menganggap kita 
sebagai seseorang, sebagai sesiapa. Kamu bukanlah namamu; 
karena jika aku mengganti namamu dengan nama yang lain, 
maka kamu tetaplah kamu; demikian juga jika kamu 
mengganti namaku, aku tetaplah aku. Siapa aku? Siapa kamu? 
Kita berdua bukan siapa-siapa, hingga kita berdua saling 
menganggap kita sebagai siapa. 

Apakah ini membingungkanmu? Jika engkau bingung 
dengan kata-kataku, maka itu wajar saja. Kita lebih mudah 
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memahami perkataan orang pandai dari pada orang bodoh. 
Aku ini bodoh, dan kata-kataku ini adalah kata-kata 
kebodohan yang tidak perlu engkau simpan dalam pikiranmu 
itu; jika engkau merasa pandai dan menganggapku bodoh 
juga. Akan tetapi, jika engkau sama sekali tidak bingung 
dengan kata-kataku, maka ada kemungkinan engkau sama 
bodohnya denganku, atau sebenarnya kita berdua adalah 
orang terpandai yang ada di dunia ini. 

Apakah identitas-identitas yang berubah-ubah, semu, dan 
tidak tunggal itu adalah identitas palsu? Aku tidak berkata 
demikian. Semua itu tidak palsu, tetapi tidak menetap. Semua 
itu jadi palsu jika engkau sengaja memalsukannya. Bagaimana 
dengan anggapan orang yang selalu salah? Apakah anggapan 
orang selalu palsu? Tidak juga demikian. Anggapan-anggapan 
orang itu salah hanya karena satu alasan, yaitu mereka tidak 
benar-benar mengetahui siapa kita yang sebenarnya. 

Sebelum aku lupa mengatakan sesuatu ini padamu, mungkin 
sebaiknya aku mengatakannya sekarang. Menurutku, jika 
kamu ingin menjadi benar-benar dirimu, maka kamu harus 
bertindak asli dalam kehidupanmu. Ya, kamu harus asli, 
kamu harus apa adanya. Apakah yang dimaksud dengan yang 
asli itu? Yang dimaksud dengan yang asli adalah kamu 
melakukan sesuatu dengan menggunakan sesuatu sesuai 
dengan tujuan sesuatu itu, bukan dengan tujuan yang lain. 
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Jika kamu ingin berolah-raga, maka olah-ragalah karena 
tujuan kesehatan; jangan pergi ke lapangan olah-raga pada 
hari minggu karena ramai disana. Jika kamu ingin 
menggunakan sepeda mahal, maka belilah sepeda mahal 
karena kualitasnya yang memuaskan, bukan karena ingin 
dipuji dan ingin menjadi bahan perhatian orang. Jika kamu 
mempercantik diri untuk menarik simpati seseorang, maka 
jangan menolak simpati itu saat simpati itu akhirnya datang 
kepadamu. Jika kamu supir taksi, maka mainkanlah sebuah 
lagu untuk kau dengar dan didengarkan oleh para 
penumpangmu, bukan untuk menunjukkan pada orang lain 
di luar taksi itu bahwa kamu punya lagu bagus atau sistim 
audio yang bagus. Inilah keaslian dirimu, maka jadilah asli. 

Bagaimana dengan orang lain yang menganggapku sebagai 
sesiapa? Ingat bahwa anggapan itu tidak cukup jika tanpa 
menjadikan. Jika seseorang menganggapmu sebagai kekasih, 
maka dia akan menjadikanmu sebagai kekasih. Jika dia 
bersikap asli, maka perilakunya padamu adalah perilaku 
seorang kekasih pada seorang kekasih. Jika dia tidak 
berprilaku demikian, maka kamu harus berhenti menganggap 
dirimu adalah kekasihnya, dan jangan menjadikannya sebagai 
kekasihmu. Hidup ini terlalu singkat, kamu tidak tahu 
mungkin besok atau lusa nanti kamu akan mati dan 
meninggalkan dunia ini, apakah kamu tidak merasa rugi jika 
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hari ini kamu tidak bahagia? Melainkan menanggung derita 
yang tidak seharusnya kamu tanggung? 

Jangan biarkan identitasmu itu merugikanmu. Carilah posisi 
terbaik yang bahagia dan membahagiakan. Berprilakulah 
sebagaimana identitasmu pada saat itu. Jika kamu di rumah 
dan menjadi seorang anak, maka berbaktilah. Jika sebagai 
seorang kakak, maka bijaksanalah, jika sebagai seorang adik, 
maka baik-baiklah. Jika kamu ada di kampus dan kamu 
menjadi seorang mahasiswa, maka belajarlah dengan tekun. 
Jika kamu menjadi seorang kekasih, maka penyayanglah. Jika 
kamu menjadi seorang musuh, maka berhati-hatilah. Jika 
kamu sebagai seorang teman, maka berbagilah kebaikan dan 
saling menolonglah. Jika kamu adalah seseorang yang 
terluka hatinya, maka carilah obatnya, curangi hatimu, dan 
jadikan dia bahagia sebahagia mungkin, meskipun jalan yang 
kau lalui adalah jalan curang. Hidup ini penuh kecurangan, 
sehingga berbuat curang pada hati sendiri itu menjadi bukti 
bahwa kita masih hidup di dunia, sebagai bukti bahwa kita ini 
belum mati. Kamu harus berfikir untuk melanjutkan kata-
kataku ini dalam kehidupanmu... aku tidak bisa mengatakan 
semua yang ada dalam pikiranku padamu saat ini, kamu 
harus berfikir sendiri. 
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BAGIAN KEDUA 

PRIMBON DAN JALAN 
KEHIDUPAN 

 

Primbon? Apa itu? Primbon itu ramalan (bahasa Jawa). Apa? 
Ramalan? Hari ini masih ada orang yang mempercayai 
primbon? Betapa bego orang yang hari ini mempercayai 
primbon atau ramalan itu. Siapakah orang yang masih 
mempercayai primbon? Orang itu adalah aku, aku 
mempercayai primbon. 

“Jangan mempercayai primbon, karena jika engkau terlalu 
percaya pada primbon, maka yang dikatakan oleh primbon 
itu akan menjadi kenyataan.” Begitu kata seorang teman. 
Saya tidak habis pikir betapa anehnya orang yang berpikir 
bahwa pikiran manusia menciptakan kenyataan. Sebenarnya 
pikiran manusia itu memahami kenyataan, bukan 
menciptakan kenyataan. Kenyataan bukanlah sebuah ciptaan 
manusia, bahkan manusia itu bagian dari kenyataan. 

Aku tidak membaca primbon sewaktu aku kecil. Aku 
mempercayai primbon bukan karena terbuktinya sebuah 
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ramalan pada masa yang akan datang. Aku mempercayai 
primbon justru karena primbon membaca masa laluku dan 
bahkan masa kiniku. Bukan pikiranku yang tercemar dengan 
primbon itu yang menciptakan kenyataanku. Primbon 
laksana peramal masa lalu, berbicara mengenai apa yang telah 
terjadi, bukan peramal masa depan bagiku. Dan jika aku 
sudah mempercayai primbon karena membaca masa laluku, 
aku tidak akan membaca primbon untuk mengetahui masa 
depan. Mengapa? Karena aku menyukai misteri dan kamu 
pun harus demikian. Masa depan itu diliputi misteri dan 
kejutan-kejutan. Meskipun seringkali kejutan itu adalah 
kejutan yang parah, tetapi kejutan itu pasti luar biasa. Ya, 
mungkin luar biasa parah. 

Aku adalah tipe orang yang tidak memiliki banyak teman, 
dan pertemananku selalu tidak lama. Apakah aku adalah 
pribadi yang kurang baik? Aku tidak merasa demikian 
(mungkin hanya perasaanku saja). Tetapi setahuku, aku 
selalu memberikan yang terbaik dalam persahabatanku. 
Namun apa yang terjadi? Para sahabat, sebagaimana aku 
menganggap dan menjadikan mereka demikian, memiliki 
pilihan-pilihan mereka sendiri. Tiba-tiba aku membaca 
sebuah primbon jawa dan aku bersorak gembira dengan 
kenyataan pahit tersebut, karena ternyata primbon itu 
menceritakan diriku. Ternyata primbon itu cukup 
mengenalku, bahkan mungkin lebih mengenal diriku dari 
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pada orang lain. Tentu saja aku tidak membaca primbon 
jaman sekarang yang ditulis oleh orang-orang yang sebodoh 
aku juga. Aku membaca primbon yang ditulis oleh orang-
orang bijak yang sebenarnya tidak mengenalku, tetapi 
mengenal orang-orang yang kehidupannya sejalan 
denganku. 

Mengapa aku bersorak gembira kepada primbon? Primbon 
secara tersirat mengatakan kepadaku agar tidak terlalu sedih 
dengan kenyataan yang ada pada kehidupanku, karena aku 
bukanlah satu-satunya orang yang mengalami kegetiran 
hidup. Ini karena primbon tidak berbicara tentang diriku saja, 
tetapi tentang semua orang yang memiliki kenyataan yang 
sama denganku. Aku tidak sendirian di dunia ini, ada orang 
lain di luar sana yang pasti merindukan orang sepertiku, 
orang yang senasib seperjuangan. 

Kehidupan ini penuh dengan misteri masa depan. Meskipun 
kita adalah seorang perancang busana, perancang bangunan, 
perancang apapun itu, kita sebenarnya tidak mampu 
merancang masa depan. Mengapa? Karena masa depan kita 
itu terancang atas hubungan antara kenyataan satu dengan 
kenyataan yang lainnya. Saat kita merancang kehidupan di 
masa depan kita, maka ada peluang kita akan kecewa dengan 
kejutan-kejutan pahit yang mungkin menanti kita. 
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Rancangan-rancangan itu menghadirkan harapan dan 
kekhawatiran bukan? 

Meskipun demikian, bukan berarti aku setuju bahwa 
kehidupan ini serba kebetulan. Tidak ada kebetulan di dunia 
ini, semua dalam kehidupan ini adalah hubungan sebab dan 
akibat. Akan tetapi sebab-sebab dari akibat-akibat terkadang 
bukan kita yang membuatnya, melainkan alam atau orang 
lain yang  membuatkannya untuk kita, dan inilah mengapa 
kadang kita tidak selalu setuju dengan akibat-akibat yang 
menimpa kita. 

Aku menyesal dengan beberapa kenyataan yang menimpa 
diriku. Semua kenyataan yang kusesali hanya memiliki satu 
alasan, yakni “bukan ini yang aku inginkan”. Terkadang, 
meskipun kita menginginkan sesuatu, dan kita sudah 
menciptakan sebab yang menurut kita akan menyampaikan 
kita pada akibat yang kita inginkan, tetapi kadangkala 
akibatnya melenceng dari perkiraan kita; kita sedih dan 
menyesal karena kita tidak siap menerima akibat-akibat yang 
getir itu. 

Seseorang disana sedang menimbun hartanya. Dia berpikir 
bahwa harta yang dia timbun itu menjadi sebab dan 
akibatnya dia akan bahagia. Tiba-tiba kebakaran terjadi dan 
hartanya termakan api; dia tidak mengira bahwa akibat itu 



15 
 

akan begitu bertentangan dengan sebab yang ada. Tatkala dia 
mengintip ke dalam kenyataan yang ada, kebakaran itu pun 
ada sebabnya pula, dan sebabnya bukanlah sesuatu yang dia 
sebabkan, tetapi sesuatu yang disebabkan oleh sesuatu yang 
lain. 

Hubungan antara sebab dan akibat bisa jadi hubungan yang 
sangat dekat, bisa jadi pula hubungan yang sangat jauh. 
Terkadang sebab datang pada hari ini, dan akibat datang pada 
esok hari. Terkadang sebab datang pada hari ini, dan akibat 
datang pada abad mendatang. Kita berdua harus memilih 
salah satunya, dan aku sarankan kita memilih hubungan yang 
terdekat saja. Kita boleh menggantungkan cita-cita yang 
besar (pasti berat!); dan kita harus memikirkan sebab-sebab 
yang bisa mengantarkan kita pada akibat yang kita inginkan, 
yakni tercapainya cita-cita itu. Dengan hubungan-hubungan 
sebab-akibat terdekat, maka kita akan lebih teliti dan lebih 
cermat dalam menjalani kehidupan kita. Misalnya kita ingin 
bahagia dengan harta benda, maka apakah kita akan 
menimbun harta saja? Tidak! Kita harus bekerja untuk 
mendapatkan uang, kita harus memiliki penyimpanan uang 
yang aman, dan kita harus berinvestasi agar uang itu tidak 
termakan api saat kebakaran terjadi. Jika kita ingin 
mendapatkan kebahagiaan karena kekasih, maka kita harus 
mencari kekasih, kita harus memperlakukannya sebagai 
kekasih, membahagiakannya, dan sebagainya. Tetapi jangan 
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terlalu bodoh untuk hal ini. Cinta adalah kendaraan menuju 
kebahagiaan, jika kamu tidak bahagia, maka menurutku 
kamu tidak sedang menjalani percintaan. 

Jalan kehidupan itu sama dengan jalan setapak di samping 
rumahmu. Kamu menjalaninya inci demi inci, langkah demi 
langkah, menuju satu tujuan. Jika menurutmu tujuanmu 
dekat, maka kamu bisa melompat saja. Jika jauh, maka kamu 
bisa berjalan saja. Jika sangat jauh, maka kamu harus 
menggunakan kendaraan. Sejujurnya, kamu tidak usah 
berpikir terlalu keras mengenai kendaraan apa yang akan 
kamu gunakan. Tetapi berpikirlah dengan keras kemana arah 
tujuanmu dan kemana arah langkahmu. Menurutku, kamu 
sedang bertujuan ke utara sedangkan langkah menuntunmu 
menuju ke selatan. Apakah kamu sebodoh aku yang tidak 
bisa membandingkan antara utara dan selatan? Tidak, kamu 
tidak sebodoh itu, tetapi kebanyakan orang yang demikian. 
Mereka berpikir akan ke utara tetapi mereka melangkah ke 
selatan. Ironisnya, mereka senantiasa menanti kapan sampai 
ke utara, mereka tidak tahu jika mereka tidak akan pernah 
sampai ke utara. Kadangkala kita harus mencari jalan lain, 
jalan pintas, atau jalan yang lebih jauh untuk bisa sampai ke 
tujuan kita. Itu tidak masalah. Masalah satu-satunya adalah 
jika kita tidak tahu dari mana kita memulai, jalan mana yang 
harus kita tempuh, untuk menuju ke tujuan yang kita 
inginkan di masa depan. Dan tahukah kamu apa masalah 
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yang lebih besar? Masalah yang lebih besar adalah orang yang 
bahkan tidak mengetahui dimana tujuannya. 

Setiap orang memiliki tujuan yang berbeda-beda tentunya. 
Tetapi ada satu tujuan yang pasti sama. Tidak akan pernah 
ada orang yang bertujuan pada sebuah ketidakbahagiaan; 
setiap orang hendak menuju kepada kebahagiaan, termasuk 
kita berdua. Kebahagiaan merupakan sebuah kenyataan; kita 
bisa berusaha menciptakannya, namun kita harus menyadari 
bahwa kenyataan itu bukanlah ciptaan manusia sendiri. 
Kebahagiaan itu bisa diraih jika kita melangkah mendekat 
kepadanya, bukan menjauh darinya. 

Apakah kebahagiaan harus ada di masa depan yang entah 
kapan? Mungkin dalam hatimu engkau berkata “aku harus 
bahagia di masa depan”, aku akan mengatakan betapa 
ruginya orang-orang seperti kamu ini. Jika aku jadi kamu, 
maka aku akan berkata “aku harus bahagia hari ini”. Kita 
harus bahagia di setiap harinya, meskipun tidak mungkin kita 
tidak berkenalan dengan kepahitan di setiap saat. Orang yang 
bahagia bukanlah orang yang tidak bersedih, tetapi orang 
yang berhasil untuk tidak tenggelam dalam kesedihannya, 
dan orang yang mengambil pelajaran berharga dari 
kesedihannya itu. Aku dan kamu harus menciptakan 
kebahagiaan untuk hari ini, dan jangan sia-siakan 
kesempatan yang ada. Kebahagiaan itu akan berakhir, dan 
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kita harus memperpanjang masa berlakunya. Tidak ada hal 
yang abadi di dunia ini, termasuk kebahagiaan. Oleh 
karenanya, kita harus memiliki banyak kebahagiaan agar kita 
bisa menyambung kebahagiaan satu dengan kebahagiaan 
lainnya setiap harinya. 

Jika kamu terus mengikutiku, maka aku akan mengajarkan 
kepadamu bagaimana cara meraih kebahagiaan itu dan 
bagaimana menyambung kebahagiaan-kebahagiaan. 
Awalnya aku akan memintamu untuk memutuskan apa yang 
dimaksud dengan kebahagiaan itu, tentunya aku akan 
memintamu untuk memikirkannya terlebih dahulu. Tetapi 
tenang saja, kamu tidak sendirian memikirkannya, aku ada 
bersamamu. Untuk saat ini, kamu harus membaca primbon 
dan mengetahui jalan kehidupanmu. Jika kamu berminat 
untuk merubah apa yang ada dalam primbon itu, kamu harus 
berusaha keras. Jika kamu tidak ingin merubahnya, itu 
terserah kamu. Ingatlah bahwa masa depan itu misteri, masa 
kini yang harus kita hargai. Ciptakanlah kebahagiaanmu pada 
hari ini, karena tidak ada yang tahu besok atau lusa nanti 
kamu akan mati. Ingatlah, kamu tidak sendiri dalam 
menjalani kehidupan yang pahit, ada orang lain di sana yang 
merindukanmu. 
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BAGIAN KETIGA 

CINTA 
 

Jujur saja, aku mau muntah saat menulis kata “cinta”. 
Mengapa? Aku telah dipengaruhi oleh pemahaman-
pemahaman kebanyakan orang tentang cinta yang membuat 
cinta begitu memuakkan. Aku hanya akan sembuh jika aku 
kembali mengingat cinta sesuai dengan pemahamanku 
sendiri. Aku tidak akan memaksamu untuk mengerti cinta 
sesuai dengan pemahamanku. Aku akan memaksa dirimu 
untuk mengartikan cinta sesuai dengan seleramu sendiri. 
Tetapi untuk bisa memahaminya, kamu butuh bahan 
perbandingan. Maka akan aku suguhkan pemahamanku 
tentang cinta dan silahkan kamu bandingkan dengan 
pemahamanmu sendiri. Tidak apa-apa jika akhirnya kamu 
menuruti kata-kataku mengenai cinta ini. Kalaupun kamu 
menurutinya, pada hakikatnya kamu menuruti 
pemahamanmu sendiri; mungkin karena kamu setuju 
dengan pemahamanku, atau karena kamu menemukan 
pemahamanku sama dengan pemahamanmu. Apakah ini 
sebuah kebetulan? Tidak, ini karena kita menemukan cinta 
yang sama. 
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Apakah kamu setuju jika aku mengatakan bahwa cinta itu 
adalah hasrat untuk melakukan hubungan seks? Setuju aatau 
tidak, itu terserah kamu saja, apakah kamu sadar bahwa kamu 
normal dan kamu tidak akan jatuh cinta pada sesama 
jenismu? Apakah kamu sadar bahwa kamu tidak akan jatuh 
cinta pada saudara kandungmu? Apakah kamu sadar bahwa 
kamu tidak akan jatuh cinta pada orang tuamu? Apakah 
kamu sadar bahwa kamu tidak akan jatuh cinta pada seorang 
kakek-kakek atau nenek-nenek? Apakah kamu sadar bahwa 
kamu tidak akan jatuh cinta pada hewan? Apakah kamu sadar 
bahwa kamu tidak akan jatuh cinta pada boneka? Jika ya, 
maka jawabannya cuma satu, semua yang aku sebutkan di 
atas adalah objek-objek yang tidak mungkin kamu 
melakukan hubungan seks dengan mereka; terutama atas 
dasar perasaan birahi. 

Tiba-tiba saja aku menemukan ungkapan “aku telah jatuh 
cinta pada pekerjaanku ini” seolah-olah dia bisa melakukan 
hubungan seks dengan pekerjaannya. Ini adalah penggunaan 
kata cinta yang membuatku merasa ingin muntah. Perasaan 
yang sesungguhnya untuk ungkapan di atas adalah sangat 
menyukai dan merasa begitu membutuhkan pekerjaan 
tersebut (dengan alasan apapun), dan ini bukan cinta. Cinta 
tidak lain merupakan benih-benih hasrat seksual yang 
muncul. Cinta ini kemudian menyeret perasaan-perasaan 
yang lain, yang menjadikan cinta itu menjadi kabur dan tidak 
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bisa dibedakan lagi dengan perasaan yang lain itu. Mereka 
adalah kasih sayang, perhatian, rasa memiliki, kerinduan, 
cemburu, suka, rasa kehilangan, dan sebagainya. Perasaan-
perasaan ini adalah perasaan yang sama sekali berbeda dengan 
cinta itu sendiri. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi 
karena pemahamanmu yang selama ini keliru tentang 
hubungan seks. 

Dogma yang kamu anut telah membuat kamu memandang 
hubungan seks sebagai sesuatu yang rendah, hina, dan kotor. 
Doktrin agama dan moral telah salah ditempatkan. Agama 
dan moral tidak melarang hubungan seks dan tidak 
menempatkannya sebagai sebuah perbuatan rendah, hina, 
dan kotor. Hubungan seks adalah hubungan alamiah yang 
muncul dari hasrat yang suci. Inilah mengapa hubungan seks 
justru bernilai ibadah dalam doktrin agamamu. Bagaimana 
dengan pernikahan? Bukankah hubungan seks di luar 
pernikahan itu rendah, hina, dan kotor? Inilah episode lain 
dalam kesalahpahamanmu. Doktrin agama mengatur 
pernikahan agar kita tidak berhubungan seks dengan orang-
orang yang dilarang. Hubungan seks menjadi hina dan kotor 
saat kita melakukannya dengan saudara kita, orang tua kita, 
boneka, hewan, atau orang-orang yang kita tidak jatuh cinta 
kepada mereka. Mengapa hubungan seks dilarang di luar 
nikah? Hal itu karena adanya aspek kepemilikan atas diri 
seseorang. Ini berkaitan dengan kecemburuan dan Tuhan 
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sangat tidak menyukai hal-hal yang membuat-Nya cemburu 
(inilah mengapa menduakan Tuhan itu dosa yang tidak dapat 
diampuni!). Tuhan tidak ingin kita melukai perasaan orang 
lain yang memiliki seseorang yang mana kita melakukan 
hubungan seks dengannya; misalnya melakukan hubungan 
seks dengan istri atau suami orang lain. Bagaimana dengan 
yang belum menikah? Apakah hubungan seks itu dilarang? 
Mengapa dilarang? Karena Tuhan tidak ingin kita ceroboh 
dengan cinta kita, dengan hubungan seks kita. Tuhan 
mengetahui bahwa manusia menginginkan kesempurnaan 
dan kita ingin mendapatkan seseorang yang perjaka atau 
perawan, dan saat ini sangat sulit terwujud. Tuhan tidak 
menginginkan kita menjadi sulit karena kehamilan di luar 
nikah, inilah mengapa hubungan seks itu dilarang sebelum 
menikah dan bernilai dosa. 

Jika memang demikian, maka mengapa perasaan cinta itu 
ada sebelum menikah? Karena Tuhan ingin kita 
mempelajarinya, memahaminya, dan memilikinya dengan 
tulus, dan tidak menyalahgunakannya. Tuhan menghendaki  
agar kita bahagia. Aku berbicara seperti ini karena aku 
percaya Tuhan itu ada. Semua yang aku katakan di atas 
adalah keinginan-keinginan Tuhan yang aku ketahui bukan 
karena ceramah-ceramah, tetapi karena aku membaca kitab-
kitab suci dan berfikir tentang realitas. Tetapi, tiba-tiba saja 
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pemahamanku berkembang menjadi sebuah pemahaman 
yang berbahaya, setidaknya menurutku. 

Aku akan menyampaikan pemahamanku yang berbahaya itu, 
tetapi sebelumnya aku akan memintamu untuk menutup 
jalan pikiranmu agar tidak dirasuki oleh pemahamanku ini. 
Aku sama sekali tidak akan berbicara mengenai sesuatu yang 
aneh dan tidak sesuai kenyataan. Aku berbicara mengenai 
sebuah realitas, tetapi keanehan terjadi saat bahkan orang 
yang terlibat dengan pemahamanku bahkan akan 
mengatakan aku salah. Ya, mereka tahu yang mereka lakukan 
itu salah, tetapi mereka tetap melakukannya. Apakah itu? Itu 
adalah rasionalisasi dari hubungan seks itu sendiri. 

Aku tetap pada pendirian bahwa aku tidak akan melakukan 
hubungan seks dengan orang yang memang aku tidak bisa 
melakukannya. Misalnya ibu atau ayahku, saudaraku, 
bonekaku, hewan, seorang manula (aku tidak akan jatuh 
cinta pada seorang kakek atau nenek), dan aku tidak akan 
bercinta dengan orang yang tidak aku cintai. Aku akan 
bercinta dengan orang yang aku cintai dan orang yang boleh 
aku kawini, tentunya jika dia pun ingin bercinta denganku. 

Hubungan seks dalam pikiranku adalah sebuah ritual suci, 
menghubungkan diri, menyatukan rasa, memberikan dan 
menerima kenikmatan, menabur bibit-bibit kebahagiaan, 
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dan memahami betapa dahsyatnya Tuhan menciptakan 
makhluk-Nya sedemikian rupa. Hubungan seks memang 
secara fisik berakhir dengan orgasme, namun ada keajaiban di 
balik orgasme itu, yakni rasa memiliki, kerinduan, kasih 
sayang, dan perhatian yang sungguh tinggi nilainya. Tentu 
saja aku tidak memaksudkan hubungan seks hanya untuk 
sekedar mencapai orgasme saja, karena karena ini tidak beda 
dengan binatang. Bukankah anda tidak ingin disebut sama 
dengan binatang? Ya, aku pun demikian. Akan tetapi, hasrat 
birahi atau emosi seks ini juga ada pada binatang. Namun 
binatang hanya melakukannya karena dorongan hewani saja. 
Manusia memiliki dorongan hewani dan dorongan insani. 
Kita tidak bisa memungkiri itu. Kita tidak bisa memungkiri 
bahwa kita ingin bahagia dengan kehidupan seks kita. Dan 
setiap orang yang sudah menikah selama beberapa tahun 
sebaiknya jujur dalam hati bahwa hasrat seks mereka mulai 
menurun pada pasangan mereka; ingatlah bahwa ini adalah 
dorongan hewani, sedangkan dorongan insani memaksa kita 
untuk tetap setia. 

Aku seolah-olah tidak beragama lagi saat ini; namun itu 
hanya seolah-olah, tidak sebenarnya seperti itu. Aku tetap 
memahami bahwa seks tanpa nikah itu sangat berdosa, 
namun disisi lain, itu memberikan kebahagiaan yang 
langgeng yang patut untuk disyukuri. Jika kamu merasa 
mencintai seseorang, dan seseorang itu mencintai kamu, 
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maka bercintalah dengannya dengan catatan kalian harus 
sama-sama bahagia dan tak ada pihak yang dirugikan. Aku 
tahu bahwa kamu tidak akan melakukan hubungan seks 
dengan orang yang tidak kamu cintai, aku pun demikian. 
Kamu mungkin telah melakukan hubungan seks dengan 
pasanganmu, namun kamu merasa sangat terpaksa 
melakukannya. Ini akan mencemari kesucian hubungan seks, 
ini mencemari kesucian cinta. 

Mengapa kamu tidak bercinta jika cinta memberikanmu 
kebahagiaan? Jangan terintimidasi dengan perkataan nikmat 
sesaat dan sengsara seumur hidup. Semboyan itu cocok bagi 
orang tuli dan orang buta yang bercinta seperti binatang, 
bercinta tidak dengan orang yang dicintainya, bercinta tanpa 
hati dan tanpa hati-hati. Bercintalah dengan hati-hati, 
bercintalah dengan hati, bercintalah dengan kejelasan, 
bercintalah dengan perasaan cinta yang suci. Jangan pernah 
bercinta dengan orang yang tidak kamu cintai atau dengan 
orang yang tidak mencintaimu, atau orang yang hanya 
berpura-pura mencintaimu. 

Bagaimana dengan hawa nafsu? Bukankah hawa nafsu itu 
adalah hawa rendah, hina, dan kotor? Jika kamu bercinta 
hanya karena hawa nafsu, maka hubungan seks yang kamu 
lakukan adalah rendah, hina, dan kotor. Namun satu hal 
yang harus dipahami, hawa nafsu itu ada agar orang bisa 
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melakukan hubungan seks. Hubungan seks harus dilakukan 
atas dasar kesucian cinta, agar hubungan itu mendatangkan 
kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan semu yang 
membawa penyesalan yang mendalam. Hubungan seks tidak 
bisa dilakukan dengan kebodohan dan kebutaan dan 
ketulian. Hubungan seks harus didasari oleh perasaan yang 
suci, berasal dari kehendak jiwa untuk meraih kebahagiaan 
jasmani. Alangkah baiknya aku mengatakan bahwa 
pemahamanku ini adalah pemahaman yang sungguh biadab 
dalam aturan agama dan moral. Namun orang biadab yang 
seperti ini adalah orang biadab yang bahagia. Kita tidak akan 
sampai pada titik kebahagiaan jika kita terbelengu dengan 
dogma tentang dosa. Dosa melahirkan rasa bersalah, dan rasa 
bersalah ini akan merusak kebahagiaan karena hubungan seks 
itu. Namun rasa bersalah itu membuat kita sadar bahwa kita 
masih bertuhan dan kita masih manusia yang beriman. 
Namun bagaimana jika tanpa melukai hati siapapun, tanpa 
harus merugikan pihak mana pun, apakah bercinta masih 
terlarang? Jika Tuhan membuat aturan hubungan seks agar 
kita tidak melukai dan merugikan pihak tertentu termasuk 
kita? Bagaimana jika hubungan seks yang kita lakukan tidak 
melukai dan merugikan siapapun? Apakah larangan itu masih 
berlaku? 

Bagaimana jika Tuhan menciptakan hasrat birahi demi 
kebahagiaan dan kita telah bahagia dengan hasrat birahi itu 
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tanpa melukai dan merugikan siapapun? Apakah kita telah 
mencapai tujuan Tuhan menciptakan hasrat birahi itu? Ini 
adalah sesuatu yang harus kamu putuskan sendiri. Kamu 
adalah makhluk bebas yang diberi kehendak dan kuasa untuk 
berpikir dan bertindak yang terbaik, maka buatlah sebuah 
keputusan dalam hatimu sendiri tanpa ada paksaan pihak 
manapun. Jangan menjadi dipaksa oleh dogma agama, 
karena menjalankan dogma agama atas dasar keterpaksaan 
sama berdosanya dengan bercinta hanya karena hawa nafsu 
belaka. 

Aku tidak hendak membenarkan perbuatan-perbuatan bejat 
orang-orang biadab yang bahagia itu, aku hanya mencoba 
memahami dan merasionalkan fenomena hubungan seks 
saja. Bukankah kita tidak boleh munafik pada diri kita sendiri 
bahwa kita begitu menginginkannya? Aku tidak 
menyarankan kamu agar masuk pada perselingkuhan, karena 
perselingkuhan itu akan melukai dan merugikan pihak 
tertentu. Aku hanya ingin mengatakan bahwa cinta itu 
adalah hasrat untuk berhubungan seks dan itu sangat suci 
dan tinggi nilainya. 

Jika engkau memandang seks itu sesuatu yang rendahan, 
maka engkau telah melukai dan merugikan orang yang 
melakukannya denganmu. Jika engkau memandang seks 
sebagai sesuatu yang suci dan tinggi, maka engkau tengah 
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mengangkat derajat orang yang melakukannya denganmu. 
Kita sudahi saja pembicaraan tentang hubungan seks ini. kita 
beralih pada pembicaraan cinta yang selanjutnya. 

Bagaimana dengan istilah cinta kepada Tuhan? Itulah 
sebabnya aku mengatakan bahwa banyak orang yang 
semena-mena menggunakan kata cinta ini. Kita tidak 
mencintai Tuhan, tetapi kita mematuhi aturan-aturan-Nya, 
kita berbakti kepadanya atas dasar kepatuhan itu. Kita 
menyayangi kedua orang tua, bukan mencintai mereka. 
Mengapa? Karena kita tidak mungkin bercinta dengan 
Tuhan, tidak pula bercinta dengan kedua orang tua kita! 

Cinta itu bertingkat-tingkat. Pembahasan panjang mengenai 
hubungan seks di atas adalah pembahasan cinta untuk 
menggapai kebahagiaan bersama, ini adalah cinta tingkat 
satu; yaitu cinta untuk dicintai. Adapun cinta tingkat dua 
adalah cinta karena dicintai. 

Orang yang mencintai kita adalah orang yang rela 
melakukan apapun demi kebahagiaan kita. Tahukah anda apa 
yang lebih besar dari pada itu? Yang lebih besar dari itu adalah 
tatkala kita berusaha untuk membalas cinta orang itu. Kita 
tidak boleh hanya mau menikmati cinta; jika kita tidak 
mampu memberikan cinta, maka jangan pernah menerima 
cinta, karena itu sangat melukai orang yang mencintai. 
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Jangan melukai perasaan orang karena kita tidak suka dilukai 
orang pula. 

Jika ada seseorang yang mencintaimu, maka dia ingin 
bercinta denganmu. Jika kamu tidak ingin bercinta 
dengannya (bukan ingin bercinta tetapi menahan diri untuk 
tidak bercinta, tetapi memang tidak ada keinginan untuk 
bercinta dengannya) maka kamu tidak mencintainya, maka 
berhentilah untuk dicintai. Jika kamu berhasil mencintai 
orang yang mencintaimu, maka ini adalah cinta yang luar 
biasa. Ini adalah cinta memberi, bukan cinta menerima. 
Tetapi cinta itu memang memberi dan menerima. Jika kita 
sudah menerima pemberian cinta, maka sangat luar biasa jika 
kita membalas pemberian cinta itu dengan sebuah cinta yang 
lebih hebat lagi. 

Dari cinta itu muncullah kasih sayang. Kita mengasihi dan 
menyayangi orang yang mencintai kita. Kita menjaga 
mereka agar tetap merasa nyaman bersama kita, merasa 
hangat dengan pelukan, merasa dicintai oleh kita. Kita 
merasakan rindu sebagaimana kita dirindukan tatkala jauh di 
mata. Kita merasa memiliki sehingga rasa cemburu itu ada 
dan kita tidak ingin diduakan. Ini adalah cinta yang luar 
biasa, lebih dari sekedar cinta sebagai hasrat untuk 
berhubungan seks. 
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Pada cinta level ini, hubungan seks menjadi lebih tinggi 
nilainya. Hubungan seks masih tetap berstatus ritual suci 
demi menabur bibit kebahagiaan bersama. Saling memberi 
dan menerima kenikmatan jasmani. Bukan hanya itu, kita 
akan berupaya keras agar cinta dari yang mencinta itu tidak 
menjadi cinta yang sia-sia, atau tidak menjadi cinta yang 
percuma. Menyia-nyiakan cinta seseorang adalah kebodohan 
paling besar di dunia ini; ingatlah itu selalu. 

Kita tidak boleh bersikap egois. Jika kita dicintai dan kita 
tidak membalas cinta itu, maka janganlah kita salahkan 
siapapun jika akhirnya cinta itu meluap ke arah yang lain. 
Seorang suami yang tidak lagi mencintai isterinya tidak bisa 
menyalahkan siapapun jika akhirnya istrinya bercinta dengan 
orang lain, hanya Tuhan yang bisa menyalahkan orang ini; 
begitupun sebaliknya. Jika seorang istri tidak lagi mencintai 
suaminya, maka sudah pasti sang istri telah jatuh cinta kepada 
orang lain, dan tidak boleh menyalahkan sang suami jika 
suatu kelak sang suami bercinta dengan orang lain, bahkan 
dengan istri orang lain yang kebetulan suaminya tidak lagi 
mencintainya. Cuma Tuhan yang berhak menyalahkan 
orang-orang ini, entah dengan sikap Tuhan yang seperti apa 
cuma Dia yang tahu. Hal ini disebabkan karena cinta adalah 
fitrah manusia, adalah kebutuhan dasar manusia, yang selalu 
ada dan akan selalu ada. 
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Apa yang menyebabkan kurangnya rasa cinta itu? Apakah 
kamu pernah mendengar seorang suami yang tidak 
mendapatkan kepuasan seksual dari isterinya dan kemudian 
melakukan hubungan seks dengan wanita lain? Suami seperti 
ini memang hanya jatuh cinta pada wanita lain dan ingin 
bercinta dengan wanita lain, tetapi kasih sayang dan rasa 
memliki terhadap istrinya tetap tiada berkurang. Jika sang 
suami tidak lagi mengasihi dan menyayangi istrinya, tidak 
merasa memiliki atas istrinya, maka cinta total suami ini 
sudah meluap ke arah yang lain. Apakah ini sebuah 
kesalahan? Ini bukanlah sebuah kesalahan, ini adalah sebuah 
kenyataan. Untuk menghindari ini menjadi sebuah 
kesalahan, maka dalam doktrin agama apapun ada yang 
namanya perceraian, poligami, atau poliandri. 

Untuk menjaga keseimbangan cinta agar kenyataan seperti 
ini tidak terjadi, maka kita harus berhati-hati dalam 
mencintai dan bercinta. Kita harus memahami keinginan 
pasangan yang mencintai kita. Jika keseimbangan ini terjadi 
dan ada pihak dirugikan, maka kenyataan ini menjadi sebuah 
kesalahan, dan kita akan menanggung akibatnya sendiri. 
Inilah keadaan bercinta dalam sebuah pernikahan. Dua sejoli 
harus mampu saling memuaskan antara satu dengan yang 
lain, inilah bagian terpenting dari sebuah cinta luar biasa. 
Bagaimanapun besarnya kasih sayang, perhatian, rasa 
memiliki, kecemburuan, namun jika hal bercinta ini tidak 
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mengalami keseimbangan, maka bersiaplah untuk menerima 
kenyataan dengan lapang dada jika pasangan kita akhirnya 
bercinta dengan orang lain; atau mungkin kita akan bercinta 
dengan orang lain. 

Bagaimana dengan keadaan dimana seseorang tetap 
mencintai meskipun cintanya tidak terbalaskan? Maka aku 
akan mengatakan kepadamu dua hal yang bertentangan: ini 
adalah cinta terbodoh di dunia, sekaligus cinta yang dahsyat 
yang pernah ada. 

Menyimpan keinginan dan cinta dalam hati kepada seseorang 
yang sama sekali tidak ada perasaan yang sama kepada kita 
adalah hal bodoh dan dahsyat; silahkan coret kata bodoh dan 
tinggalkan kata dahsyatnya saja. Ini adalah cinta level tiga, 
yakni cinta dahsyat atau cinta maut. 

Aku mungkin begitu mencintai seseorang, begitu ingin 
bercinta dengannya tetapi tidak ingin memaksanya jika dia 
tidak mencintaiku. Aku tetap mengasihinya dan 
menyayanginya meskipun dia tidak demikian padaku. Aku 
memendam rasa memiliki dan rasa cemburu namun aku 
tidak akan membencinya sedikitpun saat dia bersama orang 
lain. Aku memendam semua rasa ini, bahkan saat dia tidak 
mengetahuinya sama sekali. 
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Ini adalah, sekali lagi aku katakan, cinta dahsyat. Cinta ini 
mendatangkan kebahagiaan yang aneh dan unik. 
Kebanyakan orang bahagia karena mencintai dan dicintai, 
tetapi orang-orang dengan cinta dahsyat ini bahagia dengan 
kekasih dalam khayalannya semata. Dalam khayalannya dia 
memiliki dan dicintai oleh orang tersebut, dan rasa duka pada 
dunia nyata bisa disulapnya menjadi kebahagiaan tiada tara. 
Orang ini tidak akan pernah kehilangan cintanya meskipun 
yang dicintainya bersama orang lain disana. Orang ini tidak 
tersentuh dengan persoalan apapun, terkecuali kebodohan 
besar yang menyelimuti reputasinya. 

Ini adalah cinta yang paling murni yang pernah ada di muka 
bumi ini. Cinta ini datang dan kekal di dalam hati, tidak 
berpindah ke lain hati, dan tidak peduli pada rasa sakit 
apapun. Ketika cinta membuahkan kemanisan tiada tara yang 
bahkan mampu memaniskan kegetiran, maka itulah cinta 
dahsyat. Kita berdua mungkin tidak ada pada level ini, karena 
cinta ini adalah cintanya orang-orang khusus, cintanya 
orang-orang yang terisolasi dari keumuman. Apakah cinta 
ini akan berakhir karena kelelahan bertepuk sebelah tangan? 
Orang seperti ini tidak peduli dengan cinta bertepuk sebelah 
tangan, bagi mereka adalah mencintai itu yang terpenting, 
dan dicintai itu adalah hal sekunder. Lalu hal lain apakah yang 
menyebabkan orang-orang ini luar biasa dahsyat? Yang 
menyebabkan orang-orang ini luar biasa dahsyat adalah 
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karena mampu melampaui hasrat dirinya sendiri yang 
membutuhkan balasan cintanya. Ini memang cinta bodoh, 
namun sesungguhnya yang terbodoh adalah orang yang 
tidak mau menerima dan membalas cinta yang dahsyat ini. 
Mengapa? Karena hal terpenting bukanlah kita memilih siapa 
yang kita cintai, tetapi siapa yang paling mencintai kita. Jika 
seseorang dicintai oleh dua orang, maka dia akan memilih 
salah satunya bukan? Siapa yang dia pilih? Yang dipilih 
bukanlah siapa yang lebih dia cintai, tetapi siapakah yang 
lebih mencintainya. 

Aku sedikit yakin jika penjelasanku padamu ini telah 
mencemari pemahamanmu. Aku merasa sangat 
bertanggungjawab dengan hal itu, maka aku akan berbicara 
dengan pemahaman yang mungkin kamu miliki untuk 
menutup bagian ini. memang benar bercinta itu suci dan kita 
diatur oleh dogma agama yang melarang hubungan seks di 
luar nikah. Agar kamu bisa mencapai kebahagiaan 
sebagaimana yang telah aku sampaikan di atas, yakni bahagia 
dengan kenikmatan jasmani melalui ritual hubungan seks 
dengan orang yang kamu cintai, maka segeralah kamu 
menikah dengan orang yang begitu mencintaimu. 
Bercintalah sepuas hati setelah kalian menikah, aku 
menjamin kebahagiaan yang dahsyat bagi kalian berdua. 
Janganlah menunda-nunda pernikahan jika kamu sudah 
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begitu ingin bercinta, terutama jika kamu sudah mampu 
untuk melakukannya. 

Pemahaman tentang cinta dan seks yang telah aku ceritakan 
padamu adalah suatu pemahaman biadab yang bahagia 
namun berdosa bagi mereka yang menganut dogma agama 
dan moral. Pernikahan itu juga luar biasa. Lebih dari sekedar 
legitimasi kepemilikan, pernikahan menghindarkan kita dari 
menyakiti dan merugikan pihal lain, termasuk diri kita 
sendiri. Ingatlah suatu hal bahwa segala sesuatu ada 
konsekuensinya, dan ingatlah pula bahwa jika tujuanmu ke 
utara, maka jangalah menuju ke arah yang lain... Ciptakanlah 
kebahagiaanmu, jatuh cintalah, balaslah cinta dahsyat, dan 
bercintalah.... terutama, menikahlah.... dan terimalah segala 
konsekuensinya. 
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BAGIAN KEEMPAT 

KEBAHAGIAAN 
 

Aku telah menyebutkan bahwa cinta itu membawa 
kebahagiaan, namun itu hanyalah salah satunya saja. Pada 
bagian ini aku akan menceritakan kepadamu kebahagiaan, 
cara-cara meraih kebahagiaan, dan apa saja perusak 
kebahagiaan itu. 

Jika engkau bertanya kepadaku “apa itu kebahagiaan?” maka 
aku akan memintamu untuk mengingat rasa sedih, rasa 
takut, rasa terbebani, rasa gelisah, rasa terikat, rasa menyesal, 
rasa bersalah, rasa kecewa, rasa sakit hati, rasa tidak puas, rasa 
kekurangan, dan rasa membutuhkan. Setelah kamu 
membayangkan hal-hal ini, maka bayangkanlah suatu hari 
engkau menjalani hidup tanpa perasaan-perasaan ini, maka 
sesungguhnya engkau sedang menjalani suatu hari yang 
bahagia. Kebahagiaan bukan sebuah perasaan tunggal, tetapi 
merupakan suatu kenyataan dan keadaan dimana kita tidak 
merasa sedih, tidak merasa takut, tidak merasa terbebani, 
tidak merasa gelisah, tidak merasa terikat, tidak merasa 
menyesal, tidak merasa bersalah, tidak merasa kecewa, tidak 



37 
 

merasa sakit hati, tidak merasa tidak puas, tidak merasa 
kekurangan, dan tidak merasa membutuhkan apapun. 

Kebahagiaan merupakan kerumitan jalinan rasa senang, 
tenang, puas, dan bebas. Semua orang mendambakan 
kebahagiaan, termasuk kita berdua. Tetapi, apakah mungkin 
kita menjalani kehidupan ini tanpa ada rasa sedih dan lain-
lainnya? Tidak, ini tidak mungkin, kita pasti melalui saat-saat 
tertentu dengan perasaan-perasaan ini. Tetapi apakah itu 
maksudnya kita tidak mungkin bisa menjalani kehidupan 
yang bahagia? Tidak juga, kita bisa menjalani kehidupan yang 
bahagia. Menjalani kehidupan yang bahagia itu berbeda 
antara satu orang dengan orang yang lain. Namun ada 
kesamaan tertentu dalam kebahagiaan orang-orang, yaitu 
rasa senang, tenang, puas, dan bebas. 

Jalani hari-harimu tanpa ada beban dalam hati, dan itu akan 
membuatmu bahagia. Jalani hari-harimu dengan kesenangan 
dan itu akan membuatmu bahagia. Jalani hari-harimu 
dengan tenang tanpa masalah maka itu akan membuatmu 
bahagia. Jalani hari-harimu dengan rasa puas apa adanya 
maka kamu pasti akan bahagia. Namun penting untuk kamu 
ketahui, bahwa tanpa perasaan sedih maka kamu tidak akan 
pernah merasakan senang; tanpa perasaan takut maka kamu 
tidak akan pernah merasakan berani, tanpa ada rasa terbebani 
maka kamu tidak akan pernah tahu apa itu rasa bebas. 
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Perasaan-perasaan yang tidak kamu sukai (aku juga tidak 
menyukainya) ini turut membangun kebahagiaanmu; seperti 
rasa haus yang menjadikan air segar begitu nikmat di 
tenggorokan yang kering. 

Panasnya matahari, keletihan, membuat kamar yang adem 
dan waktu luang begitu bisa dinikmati. Rasa ngantuk 
membuat tidur sangat menyenangkan. Inilah mengapa 
dalam hidup itu kita tidak mungkin bebas dari perasaan-
perasaan yang sangat tidak menyenangkan itu, namun 
perasaan-perasaan itulah yang membangun kebahagiaan; 
tentunya di saat kita menemukan hal-hal tertentu untuk 
membuat sebuah pembalikan perasaan-perasaan itu. 

Untuk bisa menikmati setitik kebahagiaan, maka kita harus 
menentukan standar kepuasan kita; semakin tinggi standar 
kepuasan kita maka semakin besar usaha yang harus kita 
lakukan untuk menggapai kebahagiaan. Kita harus mampu 
merasa puas dengan apa yang kita miliki saat ini agar kita bisa 
bahagia dengan apa-apa yang kita miliki saat ini. Ada orang 
yang hanya merasa puas jika hidupnya berlimpahan harta, 
maka orang ini hanya akan bahagia jika hartanya sudah 
berlimpah. Sedangkan ada orang yang puas dengan sedikit 
harta yang dia miliki, maka harta itu akan membahagiakan 
dirinya. 
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Kemudian, janganlah merasa terbebani dengan perasaan-
perasaan membutuhkan dan perasaan bersalah. Kebutuhan 
membuat kita lemah, dan maksudku bukan mengenai 
kebutuhan makan dan minum dan seks. Seringkali kita 
menginginkan sesuatu yang sebenarnya tidak kita butuhkan, 
seperti sepatu kaca, berlian, kereta api, dan sebagainya. Kita 
benar-benar tidak membutuhkannya. Hiduplah dengan 
kebutuhan minimal dan berpuas dirilah dengan yang 
minimal itu agar kita bahagia. Hindarilah masalah dan jauhi 
diri dari kesalahan agar tidak bersemayam di dalam hati 
perasaan bersalah itu. Perasaan bersalah membuat kita hidup 
dalam kegelisahan, dan ini adalah perusak kebahagiaan yang 
paling ekstrim. Kita dihantui rasa bersalah, takut dihukum, 
rasa malu, dan rasa terancam karena kesalahan-kesalahan. 
Aku pernah dan sering melewati saat-saat seperti ini dan saya 
benar-benar tidak menyukainya. Ya, aku pun merasa tidak 
bahagia saat aku dihantui rasa gelisah dan rasa bersalah. Inilah 
mengapa saat kita dimaafkan oleh seseorang kita merasa 
begitu senang; dan kamu bisa bayangkan bagaimana perasaan 
seorang narapidana yang dibebaskan karena masa 
hukumannya telah berakhir, bukan karena melarikan diri dari 
penjara. 

Kemudian pula, jadikan dirimu bebas, tidak terikat oleh 
ikatan apapun. Ini bukan berarti kamu tidak terikat dengan 
cinta, tetapi cintailah dengan kebebasan. Jangan menjalani 
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percintaan dengan rasa terbebani, karena keterpaksaan, 
karena sebuah ikatan yang kamu sendiri tidak nyaman 
dengannya. Bebaskan hatimu dari perasaan gelisah, rasa 
bersalah, rasa terbebani... jika kita sudah terbebas dari segala 
belenggu, maka tidak peduli apakah kita berharta atau tidak, 
kita pasti akan bahagia. 

Rasa lapar dan haus bukanlah sesuatu yang membuatmu 
tidak bahagia. Kamu hanya merasakan lapar dan haus; jika 
kamu membutuhkan makanan yang enak dan minuman 
yang nikmat dan kamu tidak menemukannya, itulah yang 
membuatmu nampak kesal dan tidak bahagia. Jika kamu 
merasa puas dengan apa yang kamu makan dan minum, 
maka kamu akan bahagia pada saat itu. Keinginan untuk 
bercinta bukanlah sesuatu yang membuatmu bahagia, 
namun jika kamu tidak bercinta dengan orang yang kamu 
cintai, maka kamu tidak bahagia; apalagi kamu tidak 
memiliki siapapun untuk bercinta. Kamu mungkin akan 
melakukan onani atau masturbasi untuk melepaskan hasrat 
seksualmu dan menurutmu ini membuatmu bahagia karena 
kamu tidak perlu bertanggungjawab pada siapapun, tidak 
membebani siapapun, dan ini membuatmu bebas dan 
bahagia, itu ada benarnya juga. 

Kita harus pandai mengendarai keinginan kita, jangan buta 
dan tuli dalam mengendarai keinginan kita. Kita jangan rakus 
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terhadap kenikmatan karena ingin bahagia karena 
kenikmatan tidak membuat kita bahagia. Yang membuat kita 
bahagia adalah rasa puas dengan kenikmatan itu, rasa bebas 
dalam menikmati kenikmatan itu, rasa senang dan tenang 
dalam menikmati kenikmatan itu. Jika kita rakus, maka kita 
akan melakukan kesalahan dan rasa bersalah akan 
menghantui dan sangat menggelisahkan. Saat-saat gelisah 
dalam kehidupan adalah saat-saat paling tidak bahagia. 
Seseorang yang gelisah senantiasa merasa tidak aman, tidak 
nyaman, baik itu saat tidur maupun terjaga. Maka kita harus 
menghindarkan diri dari kesalahan-kesalahan yang bisa 
membuat kita gelisah. 

Kebahagiaan itu tidak terletak pada apa yang kita miliki. 
Kebahagiaan itu tidak terletak pada dimana kita berada. 
Kebahagiaan itu terletak pada kepuasan dan kebebasan kita, 
ketenangan dan kesenangan hati kita. Kita harus 
menentukan takaran tiap-tiap perasaan itu, dan takarlah 
dengan standar yang bis dicapai. Sangat penting untuk 
diketahui, bahwa salah satu kebahagiaan adalah bersama 
seseorang yang sangat mencintai kita dan kita pun 
mencintainya. Upaya untuk membahagiakan orang yang kita 
cintai dan orang yang mencintai kita adalah sebuah bentuk 
kebahagiaan juga. 



42 
 

Kini aku ingin bertanya pada dirimu sendiri, apakah kamu 
sudah merasa bahagia? Jika kamu belum merasa bahagia, itu 
karena kamu lupa bahwa kamu pernah bahagia pada hari-hari 
sebelumnya. Kebahagiaan itu harus diciptakan setiap harinya, 
bukan direncanakan untuk masa depan. Merugilah kamu jika 
merancang masa depan yang bahagia hingga hari ini kamu 
harus menderita, tetapi ternyata kamu tidak memiliki masa 
depan, karena masa depanmu itu sebenarnya hanyalah tahun 
depan atau bulan depan saja. Sebaiknya kamu merancang 
sesuatu yang akan terwujud dalam sehari, dari pada engkau 
rancang sesuatu yang hanya bisa terwujud dalam setahun 
namun belum lagi setahun kamu sudah mati meninggalkan 
sebuah rancangan. 

Lakukanlah apapun yang kamu inginkan dengan bebas, 
namun kamu kini adalah orang yang pandai dan lebih pandai 
dari pada diriku. Aku yakin kamu tidak akan ceroboh, tidak 
akan rakus, sehingga kamu membuat kesalahan dan 
kegelisahan membuat kamu harus menjalani waktu tak 
bahagia yang begitu panjang. Aku ingin kamu bahagia, sama 
halnya dengan kuingin diriku bahagia. 

Mungkin kamu ingin bertanya apakah aku bahagia saat ini? 
Maka aku akan mengatakan saat ini aku berada dalam saat-
saat yang sangat tidak membahagiakan karena rasa bersalah 
yang teramat dalam. Kamu janganlah berkata “jika kamu saja 
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tidak bahagia, mengapa mengajarkanku kebahagiaan?” itu 
adalah sebuah pertanyaan yang keliru. Justru karena aku 
telah membuat kesalahan yang merusak kebahagiaanku, 
maka kusampaikan kepadamu agar tidak melakukan 
kesalahan yang merusak kebahagiaanmu itu. Aku 
mengalaminya, aku memahaminya, dan aku 
mengajarkannya kepadamu. 

Jika engkau ingin bahagia selama-lamanya, maka kamu 
harus menyambung kebahagiaan satu dengan kebahagiaan 
yang lain. Kamu harus menentukan standar kepuasanmu 
terlebih dahulu, dan kemudian menghindar dari kesalahan, 
dan hiduplah secara senang, tenang, dan bebas. Kerjakanlah 
pekerjaanmu dengan rasa senang, carilah suasana dan tempat 
yang tenang. Bebaskan hatimu dari belenggu kegelisahan, 
jangan menanti sesuatu, karena sestau yang datang itu akan 
tetap datang meskipun kita tidak menantikannya. 

Aku telah mengajarkanmu apa itu kebahagiaan, cara 
menggapai kebahagiaan, dan apa saja yang akan merusak 
kebahagiaanmu. Maka kini tugasmu adalah menjalani hari-
harimu dengan bahagia sesuai dengan jalan kehidupanmu 
sendiri yang aku pun tidak mungkin mengetahuinya secara 
pasti. Tidak usah perduli dengan penilaian orang kepadamu 
karena penilaian orang kepadamu tidak akan pernah benar. 
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Meskipun demikian, kamu tidak perlu khawatir jika ada hal-
hal yang membuatmu kecewa, sedih, gelisah, dan sebagainya. 
Karena pada dasarnya perasaan-perasaan ini hanya akan 
membuatmu semakin bahagia tatkala kamu menemukan 
solusi dari setiap perasaan itu. Kamu harus mampu menjadi 
seorang penyihir yang mampu menyihir rasa kecewa menjadi 
rasa bangga, rasa sedih menjadi rasa tenang, gelisah menjadi 
tenang. Bagaimana caranya? Selesaikan masalah-masalahmu 
dengan segera, cuma itu caranya. Seperti saat kehausan, 
jangan khawatir dengan rasa haus. Carilah segelas air segar, 
dan rasakan nikmatnya. Kamu akan segera menyadari apa 
maksudku, ya, semakin haus dirimu maka semakin nikmat 
air segar itu terasa di tenggorokanmu. 

Belajarlah dari pergantian siang dan malam, ada terang ada 
gelap; ada panas dan ada dingin. Ada kecewa ada bangga. Ada 
sedih ada senang. Ada gelisah ada tenang. Salah satunya 
menyebabkan salah satunya yang lain. Kamu tidak akan 
pernah merasakan nikmatnya tertawa terbahak-bahak jika 
kamu tidak pernah menangis hingga terisak-isak. 

Kini kamu sudah mengerti apa yang aku maksudkan? Jika ya, 
maka lanjutkanlah pemikiran ini dan jika kamu tidak 
mengerti atau kamu mengerti tapi tidak setuju, maka 
silahkan kamu pilih jalanmu yang lain. Aku hanya 
menunjukkan kepadamu realitas dan aku tidak melakukan 
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semacam retorika disini. Aku mengajarkan kepadamu 
kenyataan hidup dan inilah apa adanya. 

Menjadi bahagia bukan menjadi hura-hura dan egois. 
Menjadi bahagia adalah menjadi senang, tenang, puas, dan 
bebas. Dan semua ini hanya akan tercapai dengan sempurna 
jika kamu pernah merasakan sedih, gelisah, butuh, dan 
terbebani. 

  



46 
 

BAGIAN KELIMA 

TANGISAN DAN AIR MATA 
KESEDIHAN 

 

Rasa sedih bukanlah sesuatu yang harus senantiasa dihindari 
dan dibenci. Meskipun rasa sedih ini sangat tidak 
menyenangkan, namun ada kekuatan dibalik rasa sedih itu, 
yaitu kekuatan untuk menjadi bahagia. 

Jika kamu bersedih, maka menangislah agar kesedihan itu 
meluap dan menguap sirna. Tangisan tidak akan 
membuatmu menjadi pribadi yang lemah. Air mata 
kesedihan tidak akan membuatmu rapuh. Tangisan dan air 
mata kesedihan akan menjadikan dirimu lebih kuat dan lebih 
berhati-hati. Tangisan membuatmu peka dan kesedihan 
membuatmu mengerti arti kebahagiaan. 

Akan tetapi tangisan dan air mata kesedihan merupakan 
rahasia hati. Jika kamu membutuhkan bahu dan dada agar 
kamu bisa menangis sejadi-jadinya, maka bahuku dan 
dadaku adalah tempatnya. Maksudku adalah kamu tidak 
boleh sembarangan memilih bahu dan dada tempat engkau 
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menangis, karena akan merugikan dirimu sendiri. Aku adalah 
orang yang memahami tangisanmu, memahami air mata 
kesedihanmu. Aku berkata demikian karena aku adalah 
orang yang pernah menghabiskan waktu untuk menangis 
dan mencurahkan air mata kesedihan. Aku adalah orang 
yang mengerti akan arti sebuah kesedihan, dan aku bisa jadi 
apa yang kamu mau. Orang yang kau kira sahabatmu, orang 
yang kau kira kekasihmu, tidak lain hanyalah orang yang 
tidak mengerti dirimu. Mereka hanyalah orang yang mencari 
kesenangan untuk diri mereka sendiri, tak peduli padamu. 
Bukankah selama ini akulah yang mengajarimu? Bukankah 
aku satu-satunya orang yang kau kenali bisa memahamimu? 
Jika engkau menemukan orang lain selain diriku, maka 
jadikanlah bahu dan dadanya sebagai tempat engkau 
melepaskan tangisanmu. 

Aku tidak akan membuatmu bersedih. Tetapi kenangan-
kenangan manis yang sudah berakhir bisa mendatangkan 
kesedihan yang teramat parah. Engkau pernah bersama 
kekasihmu di suatu tempat, dan suatu saat engkau dapati 
dirimu seorang diri dan kekasihmu telah meninggalkanmu. 
Hatimu akan sedih dan kamu akan menyadari betapa penting 
dan bahagianya saat-saat kalian bersama. Kamu kemudian 
berpikir keras mengapa semua itu bisa terjadi, maksudku 
adalah perpisahan itu. Mengapa kini kamu seorang diri? Lalu 
kamu akan menangis sejadi-jadinya. Apakah ini sebuah 
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penyesalan? Ya, ini adalah penyesalan, namun kamu harus 
menjadi tegar dan hal pertama yang harus kamu lakukan 
adalah memaafkan dirimu sendiri. Setelah itu, kamu harus 
merelakan kepergiannya dan menerima kesendirianmu. 
Jangan menghukum dirimu yang sudah dihukum dengan 
kesedihan. Tetapi jadikan dirimu dan hatimu kuat dan tegar. 

Saat kesedihan melanda adalah saat dimana kita benar-benar 
bersama diri kita sendiri. Kita biasanya melupakan diri kita 
(inilah kenapa ada istilah kesenangan yang membuat lupa 
diri). Saat-saat bersedih, saat-saat menangis, saat-saat 
mencurahkan air mata kesedihan, adalah saat-saat dimana 
kita bersama diri kita sendiri. Ini adalah saat-saat 
memberikan penilaian dan perbaikan diri dan menjadikan diri 
kita lebih baik, lebih kuat, dan lebih tegar. 

Terkadang kita harus berterima kasih pada penyebab 
kesedihan kita, penyebab kita mencurahkan air mata 
kesedihan. Mengapa? Karena penyebab itu telah mengajarkan 
kepada kita bahwa kita memiliki rasa, kita hidup, bernyawa, 
memiliki hati, dan bukan orang jahat. Orang jahat jarang 
menangis karena hati mereka sudah mati. Orang kejam 
jarang mengeluarkan air mata kesedihan karena mereka 
sudah seperti robot yang tidak berperasaan. Tangisan dan air 
mata kesedihan mengembalikan seluruh kekuatan kita 
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sebagai manusia, bukan karena manusia itu lemah, tetapi 
karena manusia itu berperasaan. 

Kesedihan itu berasal dari rasa kecewa, rasa kehilangan, dan 
rasa sakit yang mendalam di dalam hati. Kita kecewa karena 
terdapat jarak yang terlalu jauh antara harapan kita dan 
kenyataan yang ada. Kita kehilangan karena kita mencintai 
dan merasa memiliki dan suatu saat kita tidak memiliki itu 
lagi sedangkan kita masih mencintainya. Kita merasa sakit 
karena kita terlalu terbuka dan terlalu peka terhadap rasa. Ini 
semua adalah sebentuk kebajikan dalam diri kita. Sehingga 
tangisan dan air mata kesedihan bukan berasal dari 
kelemahan dan kerendahan, tetapi berasal dari sebuah 
kekuatan suci dan kemuliaan hati. 

Tangisan dan air mata bukan milik anak kecil; karena 
tangisan dan air mata itu membuat kita dewasa. Jangan sia-
siakan kesedihan yang membuat kita menangis terisak. 
Jadikan semua itu sesuatu untuk “dinikmati” dengan khusyu. 
Menangislah dengan khusyu agar kamu bisa mempelajari 
hikmah yang akan memperkuat dirimu untuk hari esok 
kelak. 

Hidup bahagia bukan berarti hidup tanpa kesedihan dan 
tangisan serta air mata kesedihan. Justru kesedihan, tangisan, 
dan air mata menjadikan kita sempurna, dan akan menjadi 
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kekuatan bagi pencapaian kebahagiaan kita. Namun 
kadangkala kita harus berhati-hati dengan penyebab rasa 
sedih itu. Ini berhubungan dengan masalah kepercayaan. 
Seandainya kita disakiti, maka percaya atau tidak percaya 
kepada seseorang yang menyakiti kita bukan lagi sebuah 
masalah. Masalahnya adalah apakah hal itu akan terjadi lagi? 
Aku pikir cukup sekali saja engkau disedihkan oleh sesuatu, 
jika esok hari engkau kembali bersedih, aku berharap sumber 
kesedihan dan tangisan itu berasal dari sesuatu yang lain. 

Kita berdua harus menjadi pribadi yang dewasa. Kedewasaan 
itu dicapai dengan belajar dan mengalami. Dewasa tidak akan 
diukur oleh waktu lagi, karena usia itu sesuatu yang alami, 
sedangkan kedewasaan adalah cerita lain. Banyak orang 
dewasa usia namun tidak dewasa hati dan pikiran. Dewasa hati 
dan pikiran adalah dewasa pemahaman pikiran dan 
kebijaksanaan hati. Inilah intinya, tangisan dan air mata 
kesedihan akan mengantarkan kita kepada dua hal itu. 
Tangisan dan air mata itu adalah kekuatan menuju 
kedewasaan, pemahaman, dan kebijaksanaan. Menangislah 
bila harus menangis, karena kita hanyalah manusia... aku 
ingat itu sebuah syair lagu, dan sejujurnya, aku sangat 
sependapat dengan syair lagu tersebut. 
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BAGIAN KEENAM 

KENANGAN 
 

Kenangan bukan hanya sekedar sebuah ingatan. Kenangan 
adalah ingatan untuk dikenang, untuk dirindukan, untuk 
dibayangkan kembali. Kenangan adalah sejarah pribadi. Aku 
percaya bahwa kamu memiliki kenangan-kenanganmu 
sendiri, entah itu kenangan yang manis maupun kenangan 
yang pahit. Tetapi tahukah engkau bahwa kebanyakan orang 
menangis karena kenangan manis? Ya, kebanyakan tangisan 
itu datang karena kenangan indah. Rasa sedih muncul dari 
kenangan indah tatkala kita sadar bahwa kita tidak lagi 
memilikinya. Sebaliknya, kenangan pahit biasanya 
menjadikan kita lega, karena kita menyadari bahwa pada 
akhirnya kegetiran hidup itu menjadi sebatas kenangan saja, 
akhirnya kita terbebas dari kegetiran itu juga. Kita sadar 
bahwa saat kita mengenang kenangan pahit, kita saat ini pasti 
ada dalam situasi yang lebih baik. Kita juga sadar bahwa saat 
kita mengenang kenangan indah atau kenangan manis, kita 
saat ini pasti ada dalam situasi yang tidak seindah dulu. 
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Kamu mungkin terbiasa berkata bahwa “aku harus bisa 
menghapus kenangan ini”, sebelumnya aku meminta maaf 
karena aku akan mengatakan bahwa tidak ada kenangan yang 
bisa dihapus dengan apapun. Kenangan tidak akan pernah 
bisa terlupakan secara total. Kenangan hanya seperti tulisan 
di dalam buku-buku yang mungkin berada di lembar 
tertentu. Kadang lembaran itu terbuka, kadang lembaran itu 
tertutup. Aku harus mengatakan padamu bahwa kenangan 
hanya bisa dibunuh dengan kenangan pula. Jika kamu 
memiliki kenangan indah yang sangat mengganggumu, 
maka kamu harus menciptakan kenangan indah baru yang 
lebih kuat dan lebih hebat untuk membunuh kenangan itu. 
Tetapi kamu juga harus sadar bahwa di masa yang akan 
datang, hal indah yang kamu lakukan itu kelak akan menjadi 
kenangan indah lain yang sangat mengganggu, dan kamu 
akan kembali menciptakan keindahan lain untuk membunuh 
kenangan indah itu. Hasilnya adalah hidupmu senantiasa diisi 
dengan keindahan-keindahan bukan? Jika keindahan itu 
harus nyata, mengapa harus menjadi kenangan saja? 

Aku akan menceritakan kepadamu sebuah sejarah dalam 
kehidupanku, dan kini menjadi sebuah kenangan indah yang 
sangat menggangguku. 

Aku pernah menjalani percintaan terlarang dengan seorang 
wanita yang selalu memberikan keindahan dan kenikmatan 
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dalam kehidupanku, dan aku pun berusaha keras untuk 
mengindahkan hari-harinya semampuku. Dia memberikan 
aku berbagai hal, benda. Semua itu sangat berarti. Banyak 
tempat yang kami singgahi, kami bercinta di banyak tempat, 
memadu kasih di banyak tempat. Siang, petang, dan malam, 
kami bersama walaupun tidak di setiap harinya. Kami 
bertemu dan bersama di hari-hari tertentu dan kami sering 
menggunakan fasilitas tertentu untuk bertemu dan 
mengadakan ritual suci yang kamu sendiri sudah mengetahui 
maksdunya. Dia adalah seorang wanita dengan ciri khas yang 
unik. Mulai dari wajahnya, warna kesukaannya, parfumnya, 
cara dia menyentuhku, cara dia melayaniku dalam berbagai 
hal. Semua yang dia suguhkan (aku bersumpah demi Tuhan) 
sangat berbeda dan sangat aku sukai. Dan oleh karenanya aku 
begitu mencintainya. Dia adalah wanita yang begitu hebat 
sepanjang perjalanan hidupku. Tiba suatu saat aku berikir 
bahwa semua ini harus dihentikan. Aku sadari bahwa kami 
berdua terlalu rakus dalam mencinta dan bercinta. Kami 
sepertinya dibutakan dan ditulikan oleh kerakusan seksual 
dan kasih sayang hingga kami mengabaikan rasa bersalah. 
Aku harus mengambil sebuah keputusan pahit dan 
menyakitkan kami berdua, namun demi kebaikan kami 
berdua pula. Sejujurnya (aku bersumpah demi Tuhan), 
semua keputusan pahit itu aku ambil justru karena aku 
begitu mencintai dan menyayanginya. Akhirnya kami pun 



54 
 

berpisah, aku tidak tahu apa yang dia rasakan saat ini, namun 
yang aku tahu pasti aku masih mencintainya, dan aku sudah 
tidak memilikinya, perasaan itu adalah perasaan kehilangan 
yang terlalu dalam bagiku. 

Kini, semua benda, tempat, waktu, fasilitas, parfum, cara 
seseorang melayaniku, warna-warna pada benda apapun, 
menjadi kenangan antara aku dan dia. Saat aku melihat 
sebuah kacamata (misalnya), maka aku mengenang 
pemberian kacamatanya kepadaku. Saat aku mencium bau 
parfum tertentu, aku merindukan aroma tubuhnya. Saat aku 
melihat warna ungu, meskipun itu warna sebuah modem 
internet, aku pun merindukannya. Saat aku melihat sebuah 
kasur, dimana pun itu, aku merindukannya. Saat siang hari, 
malam hari, di hari-hari tertentu, aku merindukannya. 
Semua ini adalah kenangan. Hampir semua hal dalam 
hidupku dan dalam dunia ini menyebabkan kerinduanku 
kepadanya, dan itu sangatlah mengganggu. 

Melalui sejarah itu, aku hanya ingin mengatakan kepadamu 
bahwa kenangan bukan hanya sebuah peristiwa. Kenangan 
adalah segala sesuatu di dalam peristiwa itu, baik itu benda, 
waktu, tempat, apapun yang berhubungan dan menjadi 
rujukan pada peristiwa itu; terutama jika kejadian indah itu 
terjadi dalam waktu yang begitu lama. Aku berpikir sesuatu, 
bahwa setiap kenangan akan menuju pada pribadi seseorang. 
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Kita harus bisa mengalahkan bayangan orang itu, dengan 
cara menggantikannya dengan bayangan orang lain. Kamu 
punya dua pilihan, jika kamu tidak ingin tersiksa dengan 
kenangan baru, maka kamu tidak boleh mencintai dengan 
kadar cinta yang sama dengan cintamu yang telah berlalu. 
Kenangan baru bisa saja lebih kuat dan lebih lemah dari 
kenangan yang lama. 

Untuk membunuh kenangan itu, maka aku berpikir aku 
harus menemukan seseorang yang lain. Aku akan bercinta 
dengannya di tempat aku bercinta dengan kekasih lamaku, 
aku akan memaksa kekasih baruku untuk menyukai warna 
yang sama dengan kekasih lamaku. Aku akan bersama 
kekasih baruku di tempat aku bersama dengan kekasih 
lamaku. Aku akan memberikan parfum yang sama dan aku 
akan meminta kekasih baruku untuk melakukan semua hal 
yang pernah dilakukan oleh kekasih lamaku. Namun aku 
tidak mau mencintai dan menikmati keindahan itu secara 
lebih kuat dari pada saat aku menikmatinya dengan kekasih 
lamaku. Aku yakin bahwa hal ini sudah dilakukan oleh 
kekasih lamaku, terkecuali beberapa tempat yang aku 
memang selalu ada disana. Dengan melakukan demikian, 
maka saat aku merindukan kekasih lamaku, maka bayang-
bayang kekasih baruku akan segera menepisnya, dan leganya 
karena kekuatan kenangan itu menjadi lebih lemah dan aku 
pun akhirnya tidak terlalu tersiksa dengan kenangan lama itu. 
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Aku tidak membuang semua benda yang diberikannya 
padaku, namun aku menyimpannya di tempat dimana aku 
sering bekerja. Sewaktu-waktu aku membukanya dan 
melihatnya, agar aku tidak benar-benar melupakannya. Aku 
khawatir jika aku tidak terbiasa dengan benda-benda itu, dan 
akhirnya semua benda-benda itu menjadi luar biasa dan 
mengganggu pikiran dan hatiku. Kini yang tersisa hanyalah 
perasaan merindukan hal-hal itu, namun tidak terlalu kuat. 
Jika kamu jadi diriku, maka jagalah keseimbangan hati. Aku 
tidak ingin ada kenangan-kenangan tertentu merusak hari-
hari bahagiamu. Aku akan memintamu untuk berkeras hati 
agar lebih kuat dan lebih tegar dalam mengenang kenangan 
manis, dan yakinkan dirimu sendiri bahwa kamu kini lebih 
bahagia dari sebelumnya. 

Apakah kamu masih mampu mengikutiku? Apakah semua 
hal ini sangat membingungkan bagimu? Suatu saat kamu 
pasti akan mengerti, yaitu saat kamu mengalaminya sendiri. 
Aku tidak menjamin bahwa kamu akan sekuat diriku, tetapi 
aku menjamin bahwa kamu pada dasarnya lebih kuat dari 
diriku. 

Jika kamu mau, kamu pun bisa menjadikan kenangan-
kenangan itu sebagai sahabatmu dalam hidupmu. Jangan 
jadikan mereka sebagai musuh yang mengganggumu. Maaf 
jika ini terdengar sangat bertolak belakang dengan apa yang 
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aku katakan sebelumnya. Maksudku adalah semua ini adalah 
pilihanmu. Kamu bisa membuat kenangan-kenangan indah 
itu manis dan tak mengganggu, asalkan kamu mau 
memaafkan dirimu, dan merelakan dirimu tanpa dirinya. 
Kamu harus mampu memandang kenangan indah itu sebagai 
sebuah ingatan yang akan mengindahkan hatimu. Aku 
berbicara seperti ini padamu karena secara diam-diam aku 
pun melakukan hal itu. Coba perhatikan bahwa contoh-
contoh di atas (contoh menggantikan kekasih lama dengan 
kekasih baru) adalah sesuatu yang aku pikirkan, bukan aku 
lakukan. Karena pada kenyataannya, aku masih hidup 
bersama kenangan indah itu, dan aku begitu menikmati rasa 
kehilangan itu. Aku berhasil menyulapnya menjadi rasa 
indah yang kuharapkan bisa abadi. Namun aku tidak ingin 
semua keindahan itu terjadi kembali. Mengapa? Karena aku 
tidak ingin ada kegelisahan baru datang menyerangku, dan 
merusak hari-hari bahagiaku, yaitu hari-hari dimana aku 
bersamamu. 

Kamu mungkin terkejut dengan kalimatku di atas. Ya, aku 
sangat bahagia saat aku berada denganmu. Saat kamu 
membaca ini, saat kamu mendengarkanku, adalah saat kita 
berdua bersama, dan itu adalah suatu saat yang cukup 
membahagiakan. Apakah aku pernah mengatakan bahwa aku 
menyayangimu? Jika belum, maka sebaiknya aku katakan 
sekarang juga, “aku menyayangimu.” Ya, itu benar, karena 
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jika aku tidak menyayangimu, maka aku tidak akan berbicara 
semua ini kepadamu. Aku ingin kamu bahagia, karena aku 
menyayangimu. 
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BAGIAN KETUJUH 

KESENDIRIAN 
 

Kesendirian, kesepian, dan kesunyian, adalah saat-saat yang 
paling sering dihindari oleh orang banyak. Ini tidak harus 
demikian. Di dalam kesendirian sebenarnya terdapat sebuah 
kekuatan besar. Ingatkah engkau tentang kata-kataku 
tentang menjadi asli? Kesendirian memiliki kekuatan untuk 
menjadikan kita asli. 

Kebanyakan prilaku kita sangat dipengaruhi oleh penilaian 
orang. Kita ingin dinilai baik, namun kita sangat mengerti 
bahwa kita tidak sebaik yang orang kira. Oleh karena itu, saat 
kita sendirian, maka kita tidak peduli dengan penilaian orang 
lain, sehingga prilaku kita menjadi sangat asli. 

Dalam kesendirian aku selalu merenung. Terkadang aku 
tertawa dalam kesendirian, aku menangis dalam kesendirian. 
Aku mungkin orang yang kesepian dan selalu sunyi. Tidak 
apa-apa jika orang lain atau dirimu mulai menganggap aku 
gila, tetapi kamu harus tahu bahwa orang-orang gila itu 
adalah orang yang asli dalam berprilaku. Kamu tidak usah 
takut, aku tidak menyuruhmu untuk menjadi gila agar bisa 



60 
 

menjadi asli. Persamaan orang gila dan kita adalah sama-
sama tidak menghiraukan pandangan dan penilaian orang 
lain. Tetapi perbedaannya adalah bahwa mereka itu gila dan 
kita berdua tidak gila, sehingga perilaku asli kita dan mereka 
pasti berbeda, bukan? 

Aku akan mengatakan padamu bahwa tangisan yang asli 
adalah tangisan dalam kesendirian. Tawa yang asli adalah tawa 
dalam kesendirian. Merenung yang asli adalah merenung 
dalam kesendirian. Maka bersendirilah di waktu-waktu yang 
sunyi, di tempat yang sepi, dan biarkan dirimu disana sejenak 
untuk menikmati betapa kuatnya kesendirian itu. Kamu 
tidak perlu takut saat sendiri, karena makna kesendirian itu 
adalah bahwa kamu benar-benar sendiri disana. Tidak ada 
apapun selain dirimu sendiri, tidak ada siapapun dan apapun 
untuk kamu takuti. Jika ada yang kamu takuti saat kamu 
sendiri, maka yang harus kamu takuti adalah dirimu sendiri, 
karena memang cuma ada kamu disana. 

Tunggulah pada suatu malam, saat begitu banyak bintang di 
langit, meskipun tanpa ada cahaya bintang. Carilah suatu 
tempat yang terbuka, sepi, sunyi, aman, dan nyaman 
bagimu. Tempat itu tidak ada penghalang yang menghalangi 
tubuhmu dengan bintang-bintang di langit sana. Rebahkan 
dirimu dan hadapkan seluruh tubuh dan wajahmu ke langit 
dan nikmatilah saat-saat memandang bintang itu. Saat 
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kesendirian ini, engkau akan merasa sebuah energi yang akan 
membalikkan dirimu, seolah-olah engkau berada di langit 
dan bintang-bintang itu adalah lampu-lampu merkuri yang 
ada di bumi. Ini adalah saat faforitku, dan aku ingin kamu 
mencobanya. Suasana ini akan membawa perasaan yang tidak 
karuan pada awalnya, namun segera kamu akan merasakan 
ketenangan yang luar biasa. Jika kamu ingin tertawa di saat 
itu, maka tertawalah, jika kamu ingin menangis maka 
menangislah, jika kamu ingin merenung maka merenunglah. 
Jangan biarkan hati dan pikiranmu kosong, tetapi isilah 
dengan keindahan dan kenikmatan yang sebenarnya Tuhan 
ciptakan untukmu seorang. Kamu bisa naik ke atap rumah 
untuk melakukan ini, kamu bisa melakukan ini di tanah 
lapang yang luas dan bersih, kamu bisa melakukan ini di atas 
pasir di pantai namun kuyakinkan satu hal padamu, bahwa 
deburan ombak itu akan sangat mengganggu kesendirianmu 
menatap bintang-bintang itu. 

Dengan kesendirian itu, kamu akan menemukan dirimu 
kembali, setelah beberapa lama kamu melupakannya. Inilah 
saat kamu kembali merenungi semua yang pernah aku 
katakan padamu, dan segeralah melakukan sebuah revolusi 
dalam kehidupanmu. Jadilah pribadi yang lebih baik, lebih 
tegar, lebih kuat, lebih peka, dan lebih bahagia.... 

 


