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Pengantar Perjalanan
Beberapa judul prosa pada buku ini dicetak istimewa
karena merupakan “saat” yang dianjurkan agar
mendapatkan waktu yang tepat untuk membacanya.
Namun, bukan masalah bila ingin mendahului. Tanpa
mengurangi semangat, untukmu, tentu penulis
menyarankan yang terbaik.
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Kerajaan Arsy

Selamat datang di Regnum Arsy; puncak tertinggi dalam
hierarki langit di jagat raya; imperium paling benderang diseluruh
rimba materi gelap dimana tempat segala eksistensi alam semesta
bermula. Dalam sebuah kekacauan dan ketidakteraturan alam
yang jauh diluar kemampuan pikiran indrawi makhluk, segalanya
berjalan selaras, tersistem dan berkausal. Adalah Raja Arsy Yang
Maha Agung, sang pemimpin utama dan pemegang mutlak
supremasi alam semesta sekaligus Raja tunggal dari Regnum Arsy.
Namaku Nelufer. Aku adalah satu dari sekian banyak
unsur tak terhingga di kerajaan Arsy yang mengamati peristiwa
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tiap tokohnya. Suatu kehormatan bagiku sebagai utusan Yang
Mulia untuk mengabadikan sekaligus menyampaikan salah satu
kisah istimewa dari Arsy kepada dunia.
Sebagai catatan kecil, ku peringatkan lebih dulu sebelum
aku mulai bercerita. Secara eksplisit ini bukanlah sebuah epos
ataupun legenda. Aku tidak akan melarang jika kau ingin
membuktikan kisah ini pada ramalan Nostradamus, relief
piramida bangsa Mesir atau kalender suku Maya, tapi ku
sarankan sebaiknya simpan saja tenagamu atau usahamu akan
sia-sia. Kisah ini hanya tercantum kompleks dalam lembaran di
perpustakaan akbar; otak semesta penggerak kehidupan bernama
Lauh Mahfuzh.
Ibarat teori Copernicus yang hadir ditengah keajegan
para umat yang telah di cerahkan, aku adalah Galileo yang akan
sedikit mengacaukan perhatian dan pemahamanmu selama ini;
walau kemungkinannya baru bisa di terima dalam selang waktu
yang lama. Tapi tak mengapa. Jika bertukar nama merupakan
syarat untuk mengenal, maka kisah ini adalah buah tanganku
berkunjung kedalam hatimu dan menjalin kasih sayang. Dan
sebagai pengantar memahami makhluk yang hidup di sekitarmu
itu, atas seizinNya, aku bawakan parabel ini untukmu.

Di suatu tempat yang bukan disini dan bukan
sekarang, Yang Mulia Raja Arsy memberi pengumuman
pada seisi kerajaan bahwa Ia hendak menarik seorang
manusia dari bumi. Manusia ini adalah Yang Terpilih dan
tentunya salah satu unggulan dari sekian banyaknya
makhluk hidup di bumi. Raja begitu rindu pada manusia
itu hingga kasih sayang membuatNya ingin memberi Yang
Terpilih kehidupan kedua. Oleh sebab itu, Ia mengirim
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