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WUJUDKAN PERDAMAIAN DUNIA 

DAMAILAH JAGAT RAYAKU 

DAMAILAH 

Oleh: 

Pangeran Putra Jagat 

“Baldatun Thoiyibatun Warobbun Ghofur” 

Kusapa dikau wahai jagat raya, dimanapun dikau berada, semoga qalamku 
bermakna, tuk hentikan segala gejolak yang ada, sementara untuk selamanya, karena 
gejolak tidak perlu ada, jika syetan bin iblis itu tiada, namun apa hendak ku kata, syetan 
bin iblis selalu menggoda, tapi kita dianugerahi aqal untuk berfikir makna, pembeda baik 
dan buruknya segala, kecuali bagi mereka yang tiada beraqal atau mati aqal, sehingga 
nafsu yang punya kuasa, tiada kata yang terfilter di dada, karena egoisme yang bersuara, 
ingin menang sendiri saja, selain dirinya dikira bodoh semua. Dicipta senjata, untuk 
membunuh dunia, itulah ulah manusia berotak kera, gara-gara meyakini asal mula dari 
kera, otakpun seperti kera bin monyet. Na’uzu billah min zalik, aku tak sata-sata yaaa? 
Asalku bukan dari kera, tapi dari air, tanah, api dan angin. Airku berwujud darah, tanahku 
berwujud daging, apiku berwujud jihad qalam ilmiah dan anginku berwujud ruhul iman, 
islam wal ihsan ilallah. 

Buat apa dikau ciptakan senjata, bila untuk menghancurkan dunia. Buat apa 
dikau berilmu tinggi, bila untuk aqal-aqali. Buat apa dikau berjabatan tinggi, bila untuk 
korupsi. Buat apa dikau berpangkat tinggi, bila untuk tinggi hati. Buat apa dikau berharta 
melimpah, bila dikau kikir merebah. Buat apa dikau jadi pejabat, jika dikau jadi Fir’aun 
seabad. Buat apa dikau jadi konglomerat, jika jiwamu melarat. Buat apa dikau hebat, jika 
hatimu berkarat. Buat apa dikau berwawasan luas, jika dadamu selalu was-was. Buat apa 
dikau ciptakan tekhnologi, jika dikau rajin menggertaki. Buat apa dikau bermegah di 
dunia, jika di kubur wal akhiratmu merana. Buat apa dikau miskin, bila kerjamu jadi 
pencuri. Lebih baik mari insyafi diri, instrosfeksi diri dan tahu diri, bahwa diri hanyalah 
insan ciptaan Ilahi. Dikau bukan manusia abadi, suatu sa’at dikau akan mati. Begitu kata 
para pujanggi. 

Sadarlah wahai dunia, dirimu dan segala yang dikau punya, bukanlah 
milikmu, tetapi milik Allah, Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan kita. Dikau hanya punya haq 
guna pakai, bukan haq milik. Dikau dan segala yang dikau punya, suatu saat kan diambil 
oleh pemilik sebenarnya. Dikala itu dikau kan kehabisan nafas (qo’it), dikaupun 
dikembalikan ke asal jadimu. Di kala itu mana kehebatanmu? Mana pangkatmu? Mana 
jabatanmu? Mana hartamu? Mana yang selama ini dikau banggakan itu? Tidak satupun 
yang dapat menolongmu dalam sepi senyap di kuburanmu. 
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Wahai Dunia!!!……. Wahai jagat raya !!!… Mari wujudkan perdamaian 
dunia, siapapun dikau, aku tak perduli, bumi ini bukan haus darah bung!!!……. Tapi 
bumi ini telah merindukan kedamaian insan-insan yang ada di atasnya. Pegunungan yang 
dulu rimbun, kini telah bugil, karena ulah tangan-tanganmu mencukurnya, ditanami 
dong!!!……. Dikau juga yang berkata bahwa di langit sana telah terjadi kebocoran, tapi 
dikau juga yang membakar ladang-ladang minyak arab, hanya karena dikau ingin miliki 
minyak-minyak yang tidak terbit di tanahmu, dikau sungguh rakus, hentikan menguasai 
sesuatu yang bukan haqmu, sebelum minyak-minyak di bumi ini membakar jasadmu. 
Sudah berapa negri dikau hancurkan? Sudah berapa mayat dikau biarkan 
bergelimpangan? Sudah berapa banyak darah dikau minum? Sudah berapa banyak ayah 
dikau penggal? Andai dikau adalah mereka, bagaimana perasaanmu? Ayah-ayah mereka 
dikau bunuh, apakah dikau tidak berfikir bagai mana nasib anak-anak yang tidak berdosa 
sepeninggal ayahnya? Bosnia dikau hancurkan, afganistan dikau luluh lantakkan, iraq dan 
iran dikau adu domba, lau dikau bumi hanguskan, demi agar senjatamu habis terjual. 
Dimanakah letak kemanusianmu???… 

Halo Dunia !!!……. Hidup ini sekejap, jangan dikau habiskan waktumu untuk 
mengadu domba sesama manusia, buat apa menfitnah suami atau istrimu sendir? 
Bukankah suami (istrimu) yang telah membuat hatimu berbunga-bunga selama ini? Buat 
apa jiran tetanggamu dikau musuhi? Bukankah tatkala dikau merana, jiran tetanggamu 
terlebih dulu menolongmu? Buat apa gurumu dikau benci? Bukankah gurumu yang telah 
mengajarkanmu dari tidak tahu menjadi tahu? Untuk apa dikau musuhi muridmu? 
Bukankah tanpa murid, dikau bukanlah seorang guru? Untuk apa dikau pukuli anakmu? 
Bukankah dikau telah bersusah payah mendapatkannya? Untuk apa dikau jadi pemabuk? 
penjudi? penzina? bukankah itu sama dengan dikau bunuh diri? Untuk apa dikau iri 
dengki pada sesama? bukankah iri dengki dapat membuatmu jadi dimusuhi? Apakah 
dikau tidak sadar, bahwa dunia ini punya hukum yang tidak dapat dijamah oleh 
pengadilan negeri, hukum itu bernama hukum alamiah, si tukang fitnah pasti akan 
difitnah, sipembunuh pasti akan dibunuh, yang berbuat baik pasti akan mendapat 
kebaikan, yang mema’afkan akan dima’afkan, yang dendam akan didendami, yang 
mencubit akan kena dicubit dan sebagainya. Begitulah seterusnya sampai dikau masuk ke 
liang lahat dan bila dikau bertaubat kepada Allah Zat Yang Maha Satu, dikau pasti 
mendapat keampunan dari Allah. Yaqinlah wahai dunia, Allah Maha Pema’af. Mari 
bertaubat, sebelum terlambat !!!……. Minta ampunlah pada Allah, pasti Allah 
mengampunimu. Minta ma’aflah pada dunia, pada jagat raya, dunia dan seisinya pasti 
mema’afkanmu. Mari berjabat tangan memelihara kedamaian dunia dan segera hentikan 
peperangan, karena peperangan itu merupakan pekerjaan sia-sia. Trim’s atas segalanya. 

 


