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TABIR TERAKHIR 

Aku manusia sama seperti yang lainnya, mengakui bahwa 

diri ini juga sama mempunyai ruh, hati, jiwa dan akal. Dan 

aku adalah lelaki, maka aku mesti mengenali sesuatu 

tentang ruh.  

Tentang jiwa atau akal, aku mempunyai batasan yang 

tegas sampai dimana aku harus mengerti akan keduanya. 

Sedangkan hati, adalah perihal yang mesti aku miliki 

untuk aku jaga agar kecenderunganku mengarah pada hal-

hal yang baik, semampunya aku pertahankan bahwa yang 

aku maksud baik adalah tidak sekedar mengenai diriku 

sendiri. Inilah hati, perbekalan yang bisa menunjukan arah 

yang semestinya menjadi pandangan, tujuan dan 

pengetahuan. 

Adalah kepastian yang selalu kita sampaikan, dengan cara 

yang dipenuhi keinginan kuat untuk diperhatikan, bara 

yang tidak kunjung padam untuk menepuk dada dan 

berkata tentang keakuan. Ialah yang  merupakan tabir 

pertama. 

Tidak akan ada yang mampu memberikan gambaran 

secara jelas terkecuali disampaikan dalam suatu pernya-

taan yang mudah dicerna oleh indera manusia, ia seperti 

api yang dapat mempengaruhi terangnya penglihatan 

untuk mengetahui apa yang ada disekitarnya, hati inilah 

tabir kedua yang memberikan kecenderungan. 

Tabir ketiga adalah apa yang berlaku bagi sesuatu 

kejadian untuk tidak membutuhkan waktu yang panjang 

dan lama untuk dapat diterima atau dimaknai sebagai 

kenyataan yang tertangkap oleh indera. Apa yang ada 

dibalik suatu situasi dan kondisi adalah hal yang selalu 

menjadi pertanyaan, namun sebab dan akibat adalah 
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sebuah keadaan yang dimiliki oleh si pembuat dan itu 

merupakan rahasia yang mempunyai uraian tersendiri dari 

tiap sudut pandang akantetapi ia adalah sebagaimana asap 

sekedar pengantar tentang adanya sesuatu yang panas. 

Keempat yang terakhir adalah apa yang selalu kita 

inginkan merupakan sebuah rumus penjabaran, tentang 

keterkaitan diantara setiap keadaan, tentang mata rantai 

yang harus diketahui untuk mencapai kata mengerti. 

Seperti cahaya yang dapat menerangi sekeliling kita agar 

dapat jelas memandang, namun apalah artinya hal tersebut 

bilamana kejelasan yang ada hanya merupakan sebuah 

kebohongan belaka. Sebuah jawaban dimana sesung-

guhnya kebenaran yang ada hanya dimiliki oleh si 

pemantik api. 

Apakah aku sebagai si pemantik api itu? Ya, ingatlah 

bahwa indera kalian tak akan mendapatkan sesuatupun 

mengenai kebenaran dan tak akan mendapatkan titik 

terang bagi sudut pandang kalian bilamana hanya berhenti 

pada asap hitam yang tebal itu. 

Begitu rendah kelalaian yang aku saksikan, mengabaikan 

perhatian bahwa kayu itu basah oleh perihal manusia. Ia 

harus terbebas dari lembabnya nafsu yang menyebabkan 

asap tebal,  tunggulah sejenak hingga keringnya.  

Bukankah ia baru dapat terbakar setelah keringnya, 

kemudian lihatlah bahwa ia tak lagi menyebabkan asap 

yang berarti. 

Bagaimana kalian dapat memahamiku bila tabir ketiga itu 

kalian anggap sebagai akhir, meninggalkan pertanyaan 

yang akan terjawab dengan banyak perbedaan, ketakutan 

untuk tidak dapat memahamiku lebih jauh. 
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Padahal yang masih tersisa padaku dari yang kalian 

tinggalkan adalah yang membuat semuanya tidak 

berarti… tidak berharga bahkan dengan nilai yang kecil 

sekalipun. 

Aku hanya ingin menyampaikan pesan dan kesan bahwa 

oleh karena itulah keraguan akan terus menjadi bagian 

dari diri kalian, terbiasa dengan uraian jawaban yang 

kalian rumuskan sendiri bagi masing-masingnya dengan 

segala mata rantai yang entah berhubungan, sehingga 

tidak ada keteraturan yang ditampakan. 

Suatu saat, atau pernah dalam suatu rentang hari, aku 

berbicara dengan seseorang hingga perdebatan tak 

terhindarkan lagi. Dia mengatakan kepadaku dengan tegas 

bahwa aku senyatanya menganut jalan lain, dan lari dari 

kenyataan, dan aku menolaknya. Kami terdiam dan dia 

meninggalkan aku. 

Beberapa waktu berselang, dia kembali hingga kami 

berbicara menuju perdebatan, hingga dipertanyakan 

kemapananku dalam berpikir, kemandirianku dalam 

berpendapat, kembali aku menyangahnya. Kami terdiam 

dan dia tinggalkan aku. 

Aku mengerti bahwa dia akan selalu kembali menemuiku 

sebagai teman, selalu memulai pembicaraan hingga 

sebuah simpul akan terus diperdebatkan. 

Aku berpikir bahwa sebaiknya aku mengatakan bahwa ini 

adalah masalah kepatuhan terhadap Tuhan, dan aku 

menundukkan diriku bagi-Nya. Otakku berpikir keras 

ditengahnya dunia tapi hatiku menerima dengan lembut. 

Kali ini dia tidak lagi pergi meninggalkan aku, malah 

mengalihkan apa yang belum selesai diperbincangkan. 

Saat itulah aku tahu bahwa seharusnya akulah yang 
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semenjak awal berdiam diri dan membiarkan dia dengan 

dirinya sendiri dengan seadanya aku. 

Sungguh, kemudian aku pun menangis, setelah itu barulah 

dia mengerti atau mau mengerti. 

Dalam sedu-sedanku aku sampaikan bahwa sebaiknya 

diantara kami tidak perlu mengenal lebih dalam dan jauh, 

saling berbagi dalam hal waktu dan tidak memper-

sentuhkan kedua ruang kami. 

Lalu dia mengangkat gelas minumannya, aku berbuat hal 

yang sama demi pertemuan kami. Kemudian semuanya 

menjadi teramat jelas, bahwa aku tak dapat meminum apa 

yang mengisi gelasnya dan lagi dia tidak menyukai apa 

yang ada di dalam gelasku. Dia tak menyadari apa yang 

ada, sedang aku yang sadar akan memaklumi setiap 

dataran yang sudah, sedang dan akan kupijak. 

“aku tidak pernah bermaksud menafsirkan kitab suci ini 

berdasarkan pada apa yang ada di kepalaku semata, 

tetapi yang kulakukan adalah upaya untuk memahami 

lebih jauh” 

“tapi masing-masing orang memiliki pengertian yang 

saling berbeda, bukan?” 

“ya betul, karena itulah aku juga menginginkan suatu 

pekerti, sebuah upaya untuk menyelami makna yang 

terbaik” 

“bukankah perbedaan itu memang ditujukan demi 

pengetahuan itu sendiri?” 

“ya, tapi bukan berarti kita mesti berdiam tanpa ada 

pembicaraan apalagi memaksakan kehendak hingga masa 

bodoh” 
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“maksudnya?” 

“begini, aku juga pernah berpedoman pada pengertian 

sebagaimana yang engkau pegang, tapi kemudian 

semuanya berkembang dan bertambahlah apa yang 

sebelumnya tidak pernah kuketahui. Aku pernah berada di 

tempat mana engkau berada saat ini, aku mengenali 

kitabmu, dan sekarang aku memiliki lembar-lembar 

halaman yang melengkapi kitab tersebut” 

“bagaimana engkau bisa merasa yakin bahwa engkau 

lebih dari aku sebagaimana aku menganggapmu biasa 

saja bahkan lebih berkekurangan, dan tetap saja kita 

tidak berhak untuk menanamkan ilmu” 

“ingatlah bahwa kita harus saling mengenal, setelah itu 

terimalah bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kita 

sepakati, maka biarkanlah perbedaan itu kemudian” 

“sebaiknya kita cari orang yang berhak untuk menjawab” 

“maka sebaiknya kita berhati-hati untuk menemukannya, 

apalah arti dari yang dikatakannya sebagai jawaban bila 

kiota mendasarkannya pada suka atau tidak suka belaka” 

“apakah ini berarti kamu berputus asa dari pembicara-

an?” 

“sebaiknya engkau dengarkan saja hatimu sendiri yang 

begitu erat berpegang pada keterbatasan, lalu 

perhatikanlah rangkaian kalimatmu yang begitu tajam 

menusuk mata hatimu sehingga buta terhadap keluasan” 

“apa maksudmu?” 

“aku mengenali kitabmu, sudah terukur batas dan jarak 

pengetahuanmu” 



vi teaser |  

Aku tidak membedakan diriku dengan orang lain atau 

melawan arus ketika kukatakan bahwa aku berusaha untuk 

dapat menjalan keyakinanku dengan baik, dan cita yang 

ingin kucapai adalah kepuasan Sang Raja agar selalu 

dipercaya. 

Dengan inilah aku berharap ada yang menyukai agar 

hidupku tidak kekurangan apalagi berlebih, maka kemudia 

aku dapat mengukur sejauh mana aku telah engatur 

nafasku demi perbuatan baik. 

Satu perbuatan keliru yang tidak berkenan belumlah dapat 

membuat Sang Raja menyebut kesalahan melainkan khilaf 

semata, adakalanya perbuatan yang tidak disukai dikata-

kan boleh sebagaimana halnya perceraian. 

Kesalahanpun tetap masih terlalu ringan dibanding dengan 

kebaikan, dicatat, dan masih tidak berarti bagi datanganya 

kebaikan itu. Pun masih ada tangguh terhadap khianat, 

waktu dibeikan bagi penyesalan yang dapat melunturkan 

niat yang pernah dijadikan. 

Hingga batas telah lewat dan keburukan menjadi tabiat, 

maka keputusan akan ditetapkan, hukuman dijatuhkan. 

Dan Dia, Sang Raja sendiri yang berhak dan mengetahui 

apakah yang bersalah pantas diampuni. 

Seorang sahabat tua mendekati kami (aku dan wanitaku), 

memberi salam dan berkata, “lihatlah betapa gelap mata 

kalian ketika melihat rumah ibadah kita, sebaliknya 

terangnya mata kalian ketika memandang lawan 

jenisnya!” 

“bagaimana anda bisa mengatakan hal yang demikian 

dihadapan wanitaku? Sungguh berani rupanya sahabat 

kita ini… tak apalah seandainya engkau mengatakannya 
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kepadaku, tapi ternyata tak bisalah kau menjaga nafsu 

yang sedemikian itu!”, tanggapku. 

“aku bahkan sudah lama menanti kalian di sana dengan 

kerinduan, namun kalian tak kunjung datang”, katanya 

lagi. 

“wahai saudaraku, jangan sekali-kali kau katakan hal 

semacam itu tanpa ilmu dan pengetahuan, bukanlah 

engkau yang sudah teramat jauh meninggalkan ibadah 

itu?” 

“bukankah sudah terang bahwa aku yang malah 

mendatangi kalian dalam keadaan seperti ini? jangan 

mengelak” 

“wahai saudaraku, rupanya sudah sedemikian buta mata 

hatimu sehingga tak tahulah bahwa engkau hanya 

berjalan di tempat saja”, demikian aku ungkap 

keadaannya. 

“kalau begitu berikan alasan yang masuk akal” 

“sebaiknya engkau cari saja mereka yang sekiranya dapat 

merusak atau mengganggumu, kemudian perbaikilah 

mereka. Sedangkan kami, biarlah berjalan untuk menemui 

saudara yang lain”, jelasku tanpa memberikan jawaban 

yang hanya menuruti nafsunya. 

“mereka? Golongan apakah gerangan yang dapat 

menggoyahkanku?”, dia bertanya. 

“adalah mereka yang sama bersujud namun diliputi 

ketakutan bahwa langit akan runtuh”, jawabku. 

“mereka tidak khidmat”, tambahnya. 

“nah, rupanya engkau sendirilah yang menggambarkan 

dengan singkat dan jelas tentang bagaimana dirimu dan 
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mereka yang seharusnya kau perbaiki, menerapkan 

ilmu… itulah sebutannya nanti”, kataku. 

“engkau sendiri tidak pernah berhasil memasuki hatimu, 

dan selalu saja engkau mencari akal untuk menguasai hati 

yang tidak pernah kau miliki”, tambah wanitaku. 

Dan dia terdiam, memberi salam dan pergi meninggalkan 

aku dan wanitaku. 

 

 

 

 

 

 

 


