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JIKA DENDAM YANG MEMBISIK 

Oleh: Mas Gun 

Dinamika kehidupan terhampar luas, seluas angan dan pemikiran, seluas mata 
memandang, seluas perjalanan yang dapat ditempuh, problematika sudah barang tentu 
jadi konsumsi setiap insan hidup, ada kalanya ringan dipandang mata, entang di hati, 

sepele dalam pemikiran, tapi ada kalanya berat dirasa hati, membuat pusing di kepala dan 
mata menjadi sayu (karena selalu terlalu memikirkan problematika yang ada). Semakin 

banyak bertemu manusia, tentulah semakin banyak ditemukan masalah, masalah itu 
dinamakan dengan istilah problem, setiap orang punya problem, setiap orang ada kalanya 

berbeda beda problemnya dan sedikit yang memiliki problem yang sama, tingkatan 
problem yang telah, sedang dan akan dihadapipun berbeda pula. Jika problem antar 
sesama manusia tidak dapat diselesaikan dengan baik dan benar dapat menimbulkan 

perpecahan dan perpecahan tersebut jika di simpan di memori otak, bisa buat otak bagai 
ditusuk jarum (berdenyut nyuuut) dan jika di simpan di hati dapat buat hati jadi terasa 

sakit (sakit hati alias makan hati). Jika tubuh yang terluka, dokterlah obatnya, namun jika 
hati yang terluka, dimanakah gerangan kan dicari obatnya? Begitu kata para pujangga. 

Jika hati yang terluka terlalu lama, maka dendamlah jadinya. 

Jika dendam telah berbisik, mungkin belum seberapa (karena hanya sekali), tapi jika 
dendam berbisik-bisik dalam hati, bagai bisik-bisik tetangga ke tetangga lainnya 

(berulang-ulang), dadapun terasa panas bagai bara api gunung galunggung. Tatkala itulah 
iman sering terguncang, bagai pohon kelapa dihempas badai taupan. Tatkala badai barat 

datang, pohon kelapa pun condong ke timur dan tatkala badai timur datang menerpa 
pohon kelapapun rukuknya ke arah barat, kiblat hati tidak istiqomah lagi, gundah, 

bimbang, ragu bin was-was, seolah aqal fikiran serasa nyaris tidak berfungsi, yang ada 
hanya rasa panas di dada, dalam ilmu akhlaq disebut DENDAM KASUMAT (salah satu 

sifat yang tercela). 

Jika dendam membara yang selalu berbisik, si fasiq buat rencana menghancurkan semua 
lawan-lawannya dengan berbagai cara, tidak perduli halal atau haram (dimatanya yang 
haram bisa jadi halal dan yang halal dilahap sepuas-puasnya). Andai ada 10001 cara 
(kalau cuma 1001 sedikit katanya) maka 10001 cara itupun ditempuhnya. Terpaksa 
bongkar celengan bin tabungan, guna membayar orang-orang yang dianggap pintar 

membunuh (memusnahkan), habislah semua fulusnya guna mencari sipengguna-guna 
guna mengguna-guna orang-orang yang diinginkan, na’uzu billah min zalik, sa’at itu 

berduitlah orang-orang yang punya segudang mistik comberan, maka sa’at itu si 
penyuruh dengan yang disuruh sama edannya. Begitulah kaum jahili di abad moderi, 

pinter otaknya, tapi busuk hatinya. 

Namun jika dendam berbisik di hati orang-orang yang beriman, sang imani dalam nurani 
selalu berkata: Innallahuya ma’ashshobirin, wa innallaha ma’al muttaqin, wa innallaha 
ma’al mutawakkilin, wa innallaha ma’al muhshinin, Antallahu Robbi, wa ana abdika. 

Sejuklah terasa hati, tidak ada yang ditakutkan kecuali Allah, kalau belum azal 
berpantang mati, tenanglah fikiran, dada terasa lapang dan senyum seperti sedia kala, 
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seolah tidak ada masalah. Biarkan mereka berbuat apa maunya, tetapi mereka harus ingat 
bahwa mereka bukan Tuhan, mereka itu hanya hantu-hanya busuk comberan yang berhati 

ulat berotak ular, biarkan mereka berbuat jahat, kejahatan mereka tidak akan sampai 
tanpa izin Allah, kelak mereka akan jadi penghuni nereka. Allah membutuhkan orang-

orang seperti mereka untuk mengisi neraka, dengan demikian neraka tidak sia-sia 
diciptakan. Jika tidak ada yang jahat, lalu siapa yang akan menghuni neraka? Iyakaaan? 

Tabahkan hati, tenangkan jiwa, Innallaha Ma’ana wa inna ana ma’allah. Yakinlah, 
kejahatan kan kembali kepada pemiliknya. 

 


