
“Dan mengapa mereka tidak memikirkan
tentang (kejadian) diri mereka?  Allah tidak
menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada
di antara keduanya melainkan dengan (tujuan)
yang benar dengan waktu yang ditentukan.
Dan sesungguhnya kebanyakan di antara
manusia benar-benar ingkar akan pertemuan
dengan Tuhannya.”

- Maksud surah ar-Rum : ayat 8
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Hanya padaMu ...

Alhamdulillahi Rabbilalamin.

engan nama Allah
Yang Maha Pengasih
lagi Maha Penyayang.

Segala puji dan syukur hanya
untukMu, Tuhan yang telah
mencipta makhluk dan alam.
Tuhan yang menganugerahkan
segala nikmat yang tidak terkira.

Ya Allah! Engkau yang telah memberikan nikmat hidup kepada kami.
Dengan nikmat tersebut kami masih bernafas untuk meneruskan tugas
dan kewajipan sebagai khalifahMu di bumi ini.  Sesungguhnya kami
mengakui, tiada Tuhan yang disembah melainkan Engkau dan Nabi
Muhammad s.a.w. adalah rasulMu.  Terimalah selawat dan salam kami
untuk baginda serta keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikut
baginda yang telah berjuang menyebarkan Islam kepada seluruh umat
manusia.

Subhanallah ...

Maha Suci Allah ... Kami sungguh kagum dan terpegun apabila
merenung keindahan alam ciptaanMu.  Semuanya mempunyai hikmah
dan rahsia yang tersurat dan yang tersirat.  Hanya Engkau sahaja yang
mengetahui segalanya.  Tiada siapapun yang dapat menandingi
Kekuasaan, Kebesaran dan KeagunganMu.  Engkau yang menghendaki
sesuatu kejadian berlaku.  Setiap fenomena yang berlaku di alam ini
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menimbulkan kesedaran dan keinsafan, supaya kami sentiasa mengingati
KebesaranMu. Kami merenungi fenomena yang telah berlaku kepada
diri kami sendiri, lalu kami akur dan reda terhadap ketentuanMu.  Kami
sujud di atas kebesaran dan keagunganMu.  Dengan melihat kepada
perubahan yang telah berlaku dari dahulu sehingga kini, maka
ternyatalah  firmanMu sangat benar.  Hanya orang yang berfikir sahaja
yang dapat mengambil iktibar dan pengajaran daripadanya.

Kami bersyukur kerana Engkau telah melanjutkan perjalanan usia
kehidupan kami.  Dari suatu peringkat  ke suatu peringkat.  Zaman
bayi dan kanak-kanak telah kami lalui dan harungi.  Semua itu kami
rasai dan tempuhi dalam masa yang begitu pantas sekali.  Suatu masa
dahulu kami belum mengerti dan memahami erti  kewajipan dan
tanggungjawab diri.  Kami hanya diajar dan menurut apa yang disuruh
oleh ayah, ibu dan keluarga.   Sekarang kami sudah menjadi remaja.
Baharulah kami sedari, bahawa dua zaman dalam pusingan kehidupan
manusia di dunia ini, sudah kami tempuhi.

Zaman remaja datang hanya sekali. Ia datang sekejap sahaja.  Kami
mesti merebut dan mengisi sesuatu yang baik untuk faedah masa hadapan
kami.  Banyak bidang ilmu pengetahuan dan kemahiran perlu dipelajari
dan diterokai, sebagai bekalan untuk persiapan di hari muka.  Kami
mesti mengetahui, kami mesti memahami, kami mesti mengamal dan
menghayati segala pengajaran yang kami perolehi dari guru, kami mesti
tekun belajar, berusaha sehingga berjaya.  Kami tidak mahu membuang
masa dengan sia-sia, kerana merugikan masa dan imej remaja  kami.
Apabila ilmu pengetahuan, kemahiran dan kepakaran diperolehi, kami
akan menggunakan untuk kepentingan bersama.  Kami akan
mengumpul wang dan harta secara halal,  melaksanakan amalan-amalan
baik supaya kami dapat berbakti kepada keluarga,  masyarakat, agama
dan negara. Itu adalah di antara kewajipan kami  untuk mengejar
keredaanMu ya Allah!  Di peringkat remaja  ini beberapa  perubahan
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fizikal, emosi dan minda telah kami rasa dan kami alami.  Perubahan
ketara telah berlaku terhadap fizikal kami.  Tubuh badan kami yang
dahulunya kecil kini sedang membesar.   Sesungguhnya perubahan itu
telah menyedarkan kami,  bahawa kami wajib memahami dan
melaksanakan kewajipan serta  tanggungjawab terhadap diri kami sendiri,
tanggungjawab kepadaMu, kepada keluarga,  masyarakat dan negara
kami.

Banyak perubahan kami lihat telah berlaku di persekitaran kami.
Usia ayah dan ibu yang semakin tua.  Datuk dan nenek yang dahulunya
tinggal bersama, sudah lama pergi meninggalkan kami.  Kami sedar
bahawa kehidupan kami juga akan menghadapi perubahan yang sama.
Lambat laun kami juga akan tua dan menghadapi mati.  Ini bererti
kami akan mengadapMu.  Apabila berlakunya Kiamat, semua manusia
akan dikumpulkan di Mahsyar.  Di sana ya Allah! Engkau akan
menghisab dan menghitung segala amalan yang telah kami lakukan
selama hidup di dunia ini.  Sesungguhnya ya Allah! Engkau akan
memberikan tempat pembalasan yang seadil-adilnya kepada kami.  Di
sanalah kami akan hidup buat selama-lamanya.  Semua peristiwa tersebut
adalah benar dan telah menjadi rukun iman yang wajib dipercayai oleh
setiap mukmin.  Dengan adanya pembalasan di hari akhirat,  pembalasan
nikmat dan azab serta tempat tinggal di Syurga dan di Neraka telah
menyedarkan,  bahawa kami mesti melaksanakan tanggungjawab kami
sebagai hambaMu semasa hidup di dunia ini.
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Apakah persediaan dan bekalan yang akan kami persembahkan
kepadaMu? Sesungguhnya kami takut dengan azabMu ya Allah!

Perkembangan teknologi moden telah menjadikan kehidupan
manusia semakin canggih dan mencabar.  Dunia menjadi semakin
sempit. Waktu berlalu begitu pantas.  Manusia asyik mengejar
kemewahan hidup.  Akidah dan  pegangan agama serta nilai akhlak
mulai terpinggir.  Di sana-sini banyak berlaku kerosakan, kemusnahan
dan kepasikan.  Kejahatan dan kemungkaran berlaku di mana-mana

Jadual lima belas tahap perjalanan usia yang lazim dilalui oleh sesetengah
manusia. Biarpun di tahap usia mana kita berada, yang penting
manfaatkanlah ia dengan sebaik-baiknya untuk mendapat keredaan Allah
s.w.t.

Masa/peringkat

Peringkat Pertama
KANAK-KANAK -

REMAJA

Peringkat Kedua
REMAJA -
DEWASA

Peringkat Ketiga
DEWASA -
MATANG

Peringkat Keempat
TUA

Peringkat Kelima
USIA LANJUT

Masa permulaan

Umur
0 - 7 tahun

Umur
21 - 28 tahun

Umur
42 - 49 tahun

Umur
63 - 70 tahun

Umur
84 - 91 tahun

Masa pertengahan

Umur
7 - 14 tahun

Umur
28 - 35 tahun

Umur
49 - 56 tahun

Umur
70 - 77 tahun

Umur
91 - 98 tahun

Masa peralihan

Umur
14 - 21 tahun

Umur
35 - 42 tahun

Umur
56 - 63 tahun

Umur
77 - 84 tahun

Umur
98 - 105 tahun +
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sahaja.  Namun bagi kami generasi remaja, mesti bijaksana mengharungi
cabaran dan pergolakan hidup yang penuh dengan kegawatan.  Hanya
keimanan dan ketaqwaan terhadapMu sahaja sebagai benteng
penyelamat kehidupan ummah yang penuh dengan kesesatan dan
kepalsuan.  Betapa beratnya ya Allah!  Kewajipan kami untuk
membanteras segala kemungkaran tersebut.  Tidak ada  makhluk yang
sanggup menerima dan menanggung segala kewajipan tersebut kecuali
kami, makhluk yang bergelar manusia.  Justeru itu  kami memohon
pertolonganMu ya Allah, agar memberikan kekuatan kepada kami
supaya segala kewajipan itu mampu kami laksanakan, sebagai tanda
pengabdian kami kepadaMu.

Ya Rab ...,

Ampunilah segala dosa kami, kami akui  banyak  ujian dan
halangan terpaksa kami tempuhi, banyak cabaran dan godaan yang telah
dan akan kami harungi.  Sesungguhnya kami selalu lupa dan lalai
terhadap Engkau. Kami seronok dilamun nikmat kemewahan hidup di
dunia ini.  Di suatu masa yang lain,  setelah kami ditimpa kesusahan
dan kemelaratan hidup, baharulah kami akan mengingatiMu.  Kami
memohon pertolonganMu.   Alangkah zalimnya kami terhadapMu wahai
Tuhan! Kami lupa mensyukuri nikmatMu.  Oleh itu kurniakanlah taufik
dan hidayahMu dalam sanubari kami.  Hidupkanlah peringatan ini
kepada minda dan jiwa kami, insafkanlah diri kami untuk berbakti
kepadaMu wahai Tuhan! Kami sedar bahawa kehidupan di dunia ini
hanya  tempat persinggahan sementara, tempat persediaan untuk
manusia melengkapkan amalan dirinya  menuju ke akhirat.  Jadikanlah
Islam sebagai pegangan dan perjuangan hidup kami, al-Quran dan
sunnah rasulMu menjadi panduan dan pegangan hidup kami.  Janganlah
jadikan diri kami daripada golongan orang  yang mendapat kerugian.
Kerugian hidup di dunia dan kerugian hidup di akhirat.  Sesungguhnya
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Lihatlah! Segala makhluk di alam ini sentiasa bertasbih
terhadap Keagungan dan Kebesaran Allah, Tuhan yang
menciptanya.  Alangkah zalimnya manusia, jika sekiranya
mereka lupa dan lalai terhadap Tuhannya.

Engkau Maha Mendengar dan Maha Mengetahui segala pengaduan dan
permohonan hamba-hambaMu.

Amin, Ya Rabbalalamin!
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Suatu ketika di alam rahim

alam menghadapi proses kehidupan ini,  kami telah melalui
beberapa alam.  Sebelum berada di alam rahim kami telah
berada di alam  roh.  Kami tidak  mengetahui dimanakah

alam roh.  Hanya Allah s.w.t. sahaja yang mengetahuinya.  Semasa berada
di sana, semua roh telah berjanji dan  mengakui bahawa Allah s.w.t.
adalah Tuhannya.  Tuhan yang mencipta mereka.  Kemudian roh tersebut
di tiupkan ke dalam janin yang  berada di alam rahim (kandungan ibu).
Apabila roh telah ditemukan dengan jasad, kami memulakan suatu
penghidupan di dunia yang fana ini. Semasa berada di dunia, kami
melalui beberapa zaman, sehingga sampai masa dan janji yang  ditetapkan
Allah s.w.t., roh itu akan kembali mengadap TuhanNya.  Ketika itu
jasad sudah tidak bergerak  lagi. Ia akan dihantar ke kubur dan menjadi
tanah.  Tetapi malangnya, sebahagian besar daripada kami telah lupa
dengan pengakuan yang telah dibuat dengan Tuhannya dahulu.
Kenyataan ini telah dijelaskan oleh al-Quran.

Mafhum firman Allah s.w.t :

“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-
anak Adam dari sulbi, mereka dan Allah mengambil kesaksian
terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah Aku ini
Tuhan kamu? ” Mereka menjawab: “Benar (Engkau Tuhan kami)
kami menjadi saksi.” (Kami lakukan yang demikian itu) agar di
hari kiamat kamu tidak mengatakan:  “Sesungguhnya kami (bani
Adam) adalah orang yang lengah terhadap ini (Keesaan Allah)”

Surah al-A’Raf : ayat 172

D
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Tahukah anda kehidupan di alam rahim?

Mafhum firman Allah s.w.t.

“Bahawa sesungguhnya, Kami (Allah) mencipta insan daripada
sulalah(sel) yang berasal daripada tanah,  kemudiannya menjadi
nutfah yang tersimpan di dalam rahim.  Selepas itu ia berubah
menjadi ‘alaqah dan seterusnya menjadi segumpal daging.  Dari
segumpal daging itu, Kami jadikan tulang belulang.  Lalu Kami
membalut tulang belulang tersebut dengan daging dan akhir sekali
Kami menjadikannya sebagai janin yang lengkap.  Maka Allah
Tuhan Yang Maha Suci.  Dia mampu mencipta insan sebagai
makhluk yang paling sempurna.”

Surah al-Mukminun : ayat 12-14

Semasa berada di dalam kandungan ibu, kami dipanggil janin.
Kejadian kami berasal daripada tanah, kemudian bertukar daripada air
benih ayah dan ibu kami.  Daripada air benih yang mengandungi berjuta-
juta sel sperma, kami berlumba-lumba untuk bertemu dengan ovum.
Kebiasaannya, satu sel sperma sahaja yang berjaya menembusi lapisan
ovum.  Hasil percantuman ini kemudiannya membentuk  sebuku darah.
Daripada sebuku darah menjadi seketul daging, kemudian menjadi
tulang belulang.  Daripada tulang belulang itu  dibalut pula oleh daging
sehingga sempurna ciptaan bentuknya.  Kami  bersyukur ke hadrat Allah
s.w.t. kerana memberikan kejayaan kepada kami.  Dengan kejayaan itu,
kami telah diberikan tempat untuk tinggal di alam rahim ibu.  Kami
berbangga kerana kami menjadi insan yang cemerlang daripada awal
kejadian lagi.  Daripada perlumbaan tersebut, kami  mengerti dan
menyedari bahawa  kehidupan ini adalah suatu perjuangan.
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Setelah kami berada selama lebih kurang empat bulan di dalam
kandungan rahim ibu, dengan izin Allah s.w.t. kami telah ditiupkan
roh.  Kami mula bergerak dan bernafas di dalam lengkungan kandungan
rahim ibu.   Kadang-kadang kami tidur.  Apabila terjaga kami bergerak
lagi.  Kami meronta-ronta apabila merasa kedudukan kami kurang selesa,
sehingga  ibu merasai terganggu.  Ketika itu kami tidak mengetahui
bagaimana beratnya ibu menjaga dan terpaksa membawa kami  yang
sedang berada di dalam kandungannya ke sana ke mari selama sembilan
bulan.  Namun ibu tetap gembira dan riang, walaupun kadang-kadang
ibu mengalami perubahan fizikal dan tekanan emosi.

Alam kehidupan kami di sini agak gelap, tidak secerah di dunia.
Namun kami merasa damai dan selesa.  Tidak ada manusia dan bahaya
yang mengganggu kami.  Sebaliknya ibu serta keluarga membelai kami
dengan manja dan menjaga kami dengan rapi.  Ibu sentiasa makan
makanan yang halal, berkhasiat serta mengandungi berbagai zat untuk
membina jasmani kami, supaya menjadi sihat dan lahir dengan
sempurna.   Pendek kata apa yang dimakan dan dirasai ibu, kami

 Lihatlah! Tanda-tanda Kekuasaan dan Kebesaran Allah - Perkembangan
janin semasa dalam kandungan ibu.
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berkongsi dari dalam bersama-sama.  Segala keinginan ibu, ayah  dan
keluarga turuti.  Ibu sentiasa disayangi oleh ahli keluarga, bahkan oleh
semua makhluk.  Ibu sentiasa berhati-hati, mengawal gerak-geri dan
tingkah laku serta percakapannya.   Banyak masa dihabiskan dengan
melaksanakan amalan-amalan kebajikan.   Kami medengar ayah dan
ibu membisikkan kalimah-kalimah suci untuk kami.   Kadang-kadang
kami terpegun mendengar ibu membaca al-Quran.  Ibu selalu membaca
ayat-ayat daripada surah Yusuf, surah Maryam, surah Al-Mukminun,
surah Luqman, surah Muhammad dan surah-surah lain.  Sungguh merdu
kami mendengar suara ibu ketika itu.  Selesai mendirikan kewajipan
solat, ayah dan ibu sering berdoa ... memohon kesejahteraan kami ...
mengharapkan agar kelahiran kami  menjadi anak yang soleh dan
solehah.   Alangkah tinggi dan besarnya harapan mereka terhadap kami.
Begitulah hari-hari seterusnya ... kami sentiasa berinteraksi dari dalam
kandungan dengan mereka.

Sungguhpun kehidupan kami di sini damai dan selesa, tetapi kami
tidak tahu dan melihat betapa sukar dan beratnya penderitaan ibu semasa
mengandungkan kami.  Kehidupan kami di alam rahim ini tidak lama
...  Hanya lebih kurang sembilan bulan sahaja. ... Kami terpaksa tunduk
dan patuh kepada perintah dan ketentuan Allah s.w.t. ...  Kami akan
keluar meninggalkan  alam rahim.  Kini masa yang ditunggu telah tiba
...  Ibu mulai merasa sakit ...  Ibu telah dimasukkan ke hospital.  Di
sana  ibu menanggung kesakitan ...  dengan penuh kesabaran, ibu
terpaksa  menyabung nyawanya  untuk melahirkan kami.  Ketika itu ...
ibu hanya mampu menyerahkan keselamatan nyawanya kepada Allah
s.w.t.  Dengan takdir dan izin Allah s.w.t., setelah mendapat bantuan
daripada doktor yang merawat, ibu pun selamatlah melahirkan kami ke
dunia. Oh! Alangkah besarnya pengorbanan ibu ... Tanpa pengorbanan
ibu nescaya kami tidak dapat menjengok dan menjejak kaki ke dunia
ini.  Hanya kata-kata  ini yang dapat kami abadikan untukmu ibu:
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“Ibu ...  Ibu ...  Ibu ...  Engkaulah wanita mulia.
Darjatmu tiga kali dibandingkan ayah...”

Ketika kami menjengukkan kepala ke dunia,  kami terus menangis.
Tangisan tersebut membawa berbagai erti kepada kami.  Kami merasa
terharu, sedih, terperanjat serta takut.  Perasaan terharu dan sedih kerana
kami terpaksa berpisah meninggalkan alam rahim.  Manakala perasaan
terperanjat dan takut apabila kami mulai merasa kehangatan hidup di
alam baru ...  Alam dunia yang akan kami harungi nanti.  Kami belum
mengetahui bagaimana kehidupan kami di dalamnya ...  Adakah kami
akan menjadi insan yang cemerlang?

Gambar hiasan : Cahaya mata adalah amanah Allah kepada ibu bapa.
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Hidup untuk beribadat

elahiran kami disambut dengan penuh kesyukuran dan
kegembiraan oleh ayah, ibu serta keluarga.  Selepas tubuh
kami dibersih dan dibalutkan dengan kain, lalu ayah

menatang kami ke dadanya.  Kami mendengar suara ayah melaungkan
kalimah azan dan iqamah ke telinga kami.  Alangkah suci dan indahnya
kalimah yang dilafazkan oleh ayah .... Kalimah yang bermaksud
mengagungkan  kebesaran Allah s.w.t.

Allah Yang Maha Besar ...,
Kami mengakui tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah.
Kami mengakui Nabi Muhammad s.a.w adalah Rasul Allah.
Marilah kita mendirikan solat
Marilah kita menuju kejayaan
Allah Yang Maha Besar
Tiada Tuhan  yang disembah  melainkan Allah

Itulah maksud kalimah pertama yang kami dengar setelah mata
kami celek  melihat dunia ini.  Maksud kalimah itu mengajak dan
memanggil kami supaya mengakui kebesaran Allah s.w.t. sebagai Tuhan
yang kami sembah.   Dari situ bermulalah  pengakuan kami yang pertama
sebagai hamba Allah s.w.t. di dunia ini.  Manakala kalimah-kalimah
syahadah sentiasa menjadi pengakuan kami sebagai seorang Islam.  Kami
berharap kalimah-kalimah syahadah tersebut akan dapat kami lafaz dan
ikrar dalam jiwa kami ketika terhentinya nafas dari badan ini.  Apabila
kami telah mengakui sebagai seorang Islam, maka kami telah diajak
supaya melaksanakan ibadat solat dan  berusaha untuk mengejar

K
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kebahagiaan dan kejayaan.  Semoga seruan itu menggerakkan kami
untuk menghayati perintah Allah s.w.t. di sepanjang kehidupan kami.

Ibu memeluk dan mencium kami dengan riang gembira.
Walaupun  dalam keadaan badannya yang lemah.  Kami merasai
sentuhan lembut dan belaian manja ibu.  Apabila kami lapar, kami akan
menangis.  Ibu akan menyusukan kami.  Ketika itu mata kami
bertentangan antara satu sama lain.  Mulai dari hari itu kami mengenali

Gambar hiasan : Rambut bayi digunting sebelum dicukur.
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bahawa dia adalah ibu kami. Hati terasa  senang apabila ibu menyentuh
dan mendakap tubuh kami.  Keluarga sentiasa memberikan perhatian
dan jagaan kepada kami.  Ayah mendaftarkan nama kami dengan nama
yang baik, agar ia membawa maksud dan pengertian yang baik di dalam
kehidupan kami kelak.  Seminggu selepas kelahiran kami, ayah dan ibu
telah mengadakan majlis akikah dengan menyembelih kambing.  Mereka
memasak,  menjemput dan menghidang makanan kepada kanak-kanak
serta tetamu yang hadir.  Tujuan majlis tersebut  adalah untuk meraikan
kesyukuran di atas kehadiran kami sebagai ahli keluarga mereka.  Selepas
dimandikan,  rambut  di kepala kami telah dicukur.  Kami dibedak,
dibuai dan didodoikan dengan nasyid dan selawat oleh para hadirin.
Semua amalan tersebut dilakukan agar apabila besar, kami akan
melaksanakan amalan dan tingkah laku yang baik di sepanjang
kehidupan kami kelak.

Di sepanjang usia tujuh tahun peringkat permulaan kanak-kanak,
ayah dan ibu sentiasa berdampingan dengan kami ...  Mereka bermain
bersama-sama dengan kami ...  Mereka tidak jemu melayan kerenah
kami yang keanak-anakan.  Inilah yang menyebabkan kami sangat sayang
kepada mereka.  Segala nasihat dan pengajaran mereka kami patuhi.

Ketika usia kami lima tahun, ayah dan ibu mengajar kami
membaca al-Quran dan mengenal huruf rumi.  Di samping itu ayah
dan ibu sentiasa membawa kami ke masjid, supaya kami dapat mengikuti
mereka mengerjakan solat berjemaah.  Setiap petang dan malam kami
mempelajari al-Quran daripada ayah dan ibu.  Kami telah berjaya
mengkhatamkannya semasa kami berada dalam darjah empat di sekolah
rendah.  Kami masih ingat, ayah dan Ibu telah mengadakan majlis
khatam al-Quran di rumah  kami.  Biarpun kami sudah
mengkhatamkannya, namun setiap hari kami sentiasa membacanya.
Kini kami berusaha untuk memahami dan menghayati isi kandungannya
dalam kehidupan seharian.  Kami bersyukur kerana mempunyai ayah
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dan ibu yang memahami erti  kewajipan serta tanggungjawab kepada
anak-anak.  Memang itulah suatu amanah Allah s.w.t. ke atas setiap ibu
bapa.

Mafhum firman Allah s.w.t:

“Wahai orang yang beriman, peliharalah diri dan keluarga kamu
daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan
batu; penjaganya malaikat-malaikat yang keras yang tidak
menderhakai perintah Allah  dan mereka selalu mengerjakan apa
yang diperintah”

Surah at-Tahrim: ayat 6

Kami memulakan persekolahan di sekolah rendah  selama enam
tahun. Di situ kami mula mengenali guru, rakan sebaya dan masyarakat
setempat.  Mereka terdiri daripada  berbagai bangsa dan agama.  Di
sekolah, guru  mengajar berbagai-bagai ilmu pengetahuan kepada kami
sehingga kami boleh membaca, menulis, mengira, menghafaz, memaham
dan melaksanakan banyak aktiviti persatuan.  Kami bergaul, bermain
dan berkawan dengan penuh mesra di bawah kawalan keluarga dan
guru.   Mereka mendidik kami untuk menjadi anak dan murid yang
baik serta bertanggungjawab.  Kami  bersyukur dan berterima kasih di
atas usaha dan bakti mereka yang telah mendidik dan mengajar kami
sehingga boleh mengenal dan membezakan  antara yang baik dengan
yang buruk.  Kami berdoa semoga Allah s.w.t. akan membalas segala
jasa dan bakti mereka kepada kami.

Hari berganti bulan, bulan berganti tahun.  Begitulah pantasnya
masa berlalu.  Usia perjalanan hidup kami semakin bertambah.
Kehidupan di zaman bayi dan di zaman  kanak-kanak telah kami
tinggalkan.  Hanya ibu  dan ayah sahaja yang merasai betapa sukar dan
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beratnya tanggungjawab mereka demi untuk memelihara dan mendidik
kami adik beradik yang mempunyai kerenah berbagai ragam.  Sungguh
besar pengorbanan mereka kepada kami.   Budi dan jasa mereka  tidak
dapat kami balas.  Hanya kami mampu berdoa ke hadrat Allah s.w.t:

“Ya Allah! Ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami,
berikanlah rahmatMu dan kasih sayangMu kepada mereka di dunia
dan di akhirat, sebagaimana mereka mengasihi kami sejak dari
kami kecil dahulu.”

Kini kami mengalami dan melihat perubahan serta  perkembangan
fizikal diri sendiri. Kami sentiasa diberi perhatian dan nasihat oleh ayah,
ibu dan keluarga.  Mereka mendekati kami dan menjadi tempat kami
mengadu. Segala masalah kami didengar, dibincang dan dikongsi
bersama.  Kami menghormati pandangan dan nasihat mereka, kerana
mereka orang yang berpengalaman.  Mereka juga pernah menghadapi
zaman remaja seperti kami.

Gambar hiasan : Kenangan silam semasa berada di sekolah rendah.
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Selepas enam tahun belajar di sekolah rendah, kami meneruskan
persekolahan ke Sekolah Menengah Agama.  Di sana kami mendapat
pendidikan agama yang sepenuhnya.  Waktu itu kami sekeluarga tinggal
di Sabah, kerana mengikut ayah yang berkhidmat dalam Angkatan
Tentera Malaysia. Kehidupan sebagai seorang pegawai tentera sentiasa
berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain.  Kami empat beradik
dilahirkan di negeri yang berlainan. Walau bagaimanapun kami tetap
anak Malaysia.  Kami akan tetap berusaha menyintai negara ini.  Kata
pepatah: “Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung.”

Meninggalkan kampung halaman kerana mencari rezeki atau
menuntut ilmu adalah suatu perjuangan yang mulia dalam Islam.  Kita
terpaksa menghadapi perpisahan dengan orang yang disayangi.  Kita
meninggalkan keluarga dan saudara mara, rakan-rakan dan kampung
halaman.  Kadang-kadang di sebalik perpindahan itu tersembunyi
beberapa rahsia atau hikmah yang hanya diketahui oleh Allah s.w.t.
sahaja.  Manusia hanya merancang, Allah s.w.t. sahaja yang
menentukannya.

Mafhum firman Allah s.w.t.:

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum
sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka
sendiri ....”

Surah ar-Ra’d : ayat 11

Allah s.w.t. mencipta manusia sebagai khalifahNya di muka bumi
ini.  Tugas sebagai khalifah ialah untuk mentadbir, menjaga dan
memakmurkan alam yang indah ini dengan sewajarnya, supaya dapat
mewujudkan suatu kehidupan yang indah, harmoni dan bahagia.  Tetapi
malangnya hari ini sesetengah manusia mengkhianati amanah Allah s.w.t.
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Mereka melakukan kerosakan, kemungkaran, menganiaya tumbuhan
dan haiwan serta melakukan penindasan terhadap golongan yang lemah.
Sedarkah kita bahawa kerosakan dan kemungkaran tersebut akan
mendatangkan kesan buruk kepada kehidupan kita di dunia ini?  Adakah
kita lupa dengan  pembalasan Allah s.w.t. pada hari kiamat kelak?

Selain daripada mentadbir dan memakmurkan alam ini, manusia
diperintah beribadat kepada Allah s.w.t.

Mafhum firman Allah s.w.t :

“Dan tidak Aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk
beribadat”

         Surah az-Zariyat : ayat 56

Mengapa manusia perlu beribadat?

Ibadat merupakan amalan yang berbentuk pengabdian dan
penghambaan diri kepada Tuhan Pencipta Alam.  Amalan tersebut
dilakukan dengan penuh rasa  tulus dan rendah diri.  Melalui amalan
ibadat, manusia dapat mengikat hubungan sebagai seorang hamba
dengan Allah s.w.t. secara terus menerus, tanpa melalui perantaraan
orang lain.  Konsep ibadat dalam Islam mempunyai skop bidang yang
luas.  Ia bukan hanya melaksanakan kewajipan yang diwajibkan oleh
Allah s.w.t. kepada kita seperti mendirikan solat, puasa, mengeluarkan
zakat dan mengerjakan haji sahaja, malahan ia merangkumi semua jenis
amalan kebajikan yang dilakukan dengan ikhlas semata-mata kerana
Allah s.w.t, serta berusaha menghindarkan diri dari kemungkaran.
Semuanya itu dianggap ibadat.
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Semasa perjanjian pertama manusia dengan Allah s.w.t.  di alam
roh,  mereka telah berjanji dan mengakui bahawa Allah s.w.t. sebagai
Tuhannya. Ini bererti manusia telah berjanji bahawa mereka hanya akan
mengabdikan diri mereka kepadaNya sahaja iaitu dengan melaksanakan
segala ibadat dan tanggungjawab yang telah ditetapkan ke atasnya.
Manusia adalah sebaik-baik makhluk ciptaan Allah s.w.t.

Mafhum firman Allah s.w.t:

“Sesungguhnya Kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian.”

Surah at-Tin : ayat 4

Lihatlah!  Betapa indah dan cantiknya kejadian diri kita sendiri.
Kedudukan kepala yang dianugerahkan akal fikiran terletak di atas.
Dijadikan dua mata untuk penglihatan, dua telinga untuk pendengaran,
hidung untuk bernafas dan menghidu, mulut untuk berbicara.  Manakala
dua anggota tangan untuk bekerja dan dua anggota kaki untuk berjalan
ke sana ke mari supaya dapat melaksanakan tugas seharian.  Keindahan
dan kecantikan yang dikurniakan Allah s.w.t. janganlah disalahertikan,
sehingga kita merasa megah, angkuh dan sombong.  Tetapi sebaliknya
semua anggota tersebut hendaklah dipelihara agar tidak disalahgunakan
ke arah yang boleh membinasakan.

Mafhum firman Allah s.w.t.:

“Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada
Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka
terhadap apa yang dahulu mereka usahakan”.

Surah Yasin : ayat 65
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Sesungguhnya semua anggota tubuh badan manusia akan menjadi
saksi dan bertanggungjawab untuk melaporkan segala perbuatan yang
telah dilakukan oleh tuannya kepada Allah s.w.t. di akhirat kelak.

Kehebatan manusia ditambah lagi dengan akal fikiran.  Melalui
akal, manusia boleh berfikir, menilai dan membuat keputusan untuk
melaksanakan perbuatan dan tindakannya.  Penilaian dan pemilihan
tersebut hendaklah berdasarkan kepada wahyu Allah s.w.t., kerana
pemikiran manusia masih lemah, terbatas serta mudah dipengaruhi oleh
hawa nafsu.

Gambar hiasan : Tolong menolong dan bekerjasama untuk menjaga
kebersihan adalah amalan terpuji.
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Di dalam Islam, setiap amal ibadat yang difardukan dan setiap
kemungkaran yang dilarang oleh Allah s.w.t. adalah bertujuan untuk
menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan hidup manusia di dunia dan
akhirat.  Justeru itu manusia wajib mematuhi perintah Allah s.w.t. dengan
melaksanakan sesuatu yang baik dan boleh mendatangkan faedah seperti
melaksanakan amal ibadat yang difardukan, berbakti kepada kedua ibu
bapa, menghormati dan membantu orang lain serta menjaga kebersihan
alam sekitar.  Manakala setiap kemungkaran dan kerosakan yang
dilakukan boleh mendatangkan keburukan, musibah dan azab Allah
s.w.t.  Dengan melaksanakan amal ibadat, manusia sentiasa mengingati
Kebesaran dan Kekuasaan Allah s.w.t.  Mereka akan kenal siapakah diri
mereka.  Dengan ini timbullah rasa kasih dan cinta kepada Allah s.w.t.
Apabila seseorang mencintai Allah s.w.t. bererti ia akan mentaati
perintahNya, menjauhi laranganNya dan mensyukuri rahmatNya.
Hidup dan matinya hanya untuk Allah s.w.t.  Dengan penyerahan ini,
tidak ada lagi kemungkaran dan kerosakan yang akan berlaku.  Kita
dapat menjalankan suatu kehidupan dalam negara yang aman dan
bahagia serta mendapat keredaan Allah s.w.t. di akhirat.
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Kehidupan di dunia hanya
sementara.

Pantun di bawah ini sering  kita dengar dan boleh menjadi pengajaran
kepada  kita semua.

Dunia ini pinjam-pinjaman
Akhirat juga yang berkekalan

Jasa yang baik jadi sanjungan
Amal ibadat menjadi bekalan

Pantun di atas menjelaskan kepada kita , bahawa kehidupan
manusia di dunia ini hanyalah sebagai tempat persinggahan sementara,
sebelum mereka menuju ke alam akhirat.  Begitu juga dengan segala
kemewahan, kesenangan dan keseronokan hidup yang Allah s.w.t.
kurniakan, adalah sebagai mainan hidup yang hanya sementara dan akan
lenyap di suatu hari nanti.  Walaupun Islam menggalakkan umatnya
untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia, tetapi Islam mengingatkan
kita supaya jangan terpedaya, leka dan lalai dengan  apa yang ada di
dunia ini, kerana kenikmatan di syurga Allah s.w.t. adalah lebih nikmat
lagi berkekalan.

Mafhum firman Allah s.w.t:

“Semua yang ada di bumi itu akan binasa.  Dan tetap kekal Wajah
Tuhanmu Yang Mempunyai  Kebesaran dan Kemuliaan”

Surah ar-Rahman : ayat 26-27
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Ajal maut adalah ditentukan oleh Allah s.w.t.  Manusia mengetahui
bahawa kematian itu akan datang pada bila-bila masa.  Walau
bagaimanapun, ada di kalangan kita yang tidak menyedari bahawa
semakin hari kehidupan kita berlalu, semakin hampir kita dengan
kematian.    Sesungguhnya kematian itu  tidak mengenal tua muda,
kecil besar,  orang sihat atau orang sakit.  Tiada siapapun yang akan
hidup lama di bumi ini.

Mafhum firman Allah s.w.t:

“Dan Allah yang mencipta kamu (dari tiada kepada ada),
kemudian Ia menyempurnakan tempoh umur kamu, (maka ada
di antara kamu yang disegerakan matinya), dan ada pula di antara
kamu yang dikembalikan kepada peringkat umur yang lemah
(peringkat tua kebudak-budakan), sehingga menjadi ia tidak ingat
akan sesuatu yang telah diketahuinya.  Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Kuasa.”

Surah An Nahl : ayat 70

Justeru itu kematian sepatutnya memberikan pengajaran kepada
manusia, agar kita menggunakan masa sepenuhnya,  tanpa membazir
usia walau sedetik.  Ini menjadikan kita tidak akan menangguhkan kerja
atau kewajipan yang difardukan kepada kita.  Mari kita nikmati dan hayati
di antara seni kata lagu ini :

Datang masanya insaflah diri
Selimut putih pembalut badan
Tinggal semua yang dikasihi
Berbaktilah hidup sepanjang zaman
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Kematian adalah suatu keadaan dimana roh akan berpisah
daripada badan.  Roh yang berasal daripada Allah s.w.t. akan kembali
kepadaNya. Manakala badan yang berasal daripada tanah, akan
dikuburkan ke dalamnya.  Sebelum mati manusia akan menghadapi
sakratul maut.  Di saat inilah kita akan menghadapi kesakitan yang
tidak dapat digambarkan.  Kita akan menghadapi ujian Allah s.w.t. yang
paling getir,  untuk menentukan sama ada kita akan menghadapi husnul
khatimah (berkesudahan dengan baik) atau su-ul khatimah
(berkesudahan dengan buruk). Justeru  itu setiap kali selepas solat,  umat
Islam hendaklah berdoa memohon kepada Allah s.w.t.  supaya  kita
dimatikan dalam keadaan yang baik, dapat menyebut dua kalimah
syahadah  serta dipermudahkan menghadapi sakratul maut.

“Wahai Tuhan kami!  Akhirilah kehidupan kami dengan kesudahan
yang baik.   Janganlah berikan kami kesudahan yang buruk.  Wahai
Tuhan kami!  Permudahkanlah kami menghadapi sakratul maut
dan lepaskanlah kami daripada api neraka.”

Setelah manusia mati, jenazah mereka wajib dimandi, dikafan,
disembahyang dan dikebumikan.  Kemudian  mereka akan melalui suatu
kehidupan di alam barzakh atau alam kubur.  Di dalam kubur manusia
akan menghadapi pertanyaan daripada dua malaikat  iaitu Munkar dan
Nakir.  Di sana mereka akan menerima nikmat dan siksa kubur.
Semuanya itu bergantung kepada amalan semasa hidup di dunia ini.
Manusia tidak dapat mengetahui berapa lamakah mereka berada di alam
kubur.
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Setelah berlakunya Kiamat, manusia akan dihidupkan kembali.
Mereka menuju ke suatu alam yang lain iaitu ke akhirat.  Semua manusia
akan dihimpunkan di Mahsyar.  Di sana segala amalan manusia akan
dihitung, ditimbang serta diberikan pembalasan yang sewajarnya.

Mafhum firman Allah s.w.t:

“(Allah) yang mencipta mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu,
siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya dan Dia
Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.”

Surah al-Mulk : ayat 2

Gambar hiasan : Jenazah sedang dimandikan.  Peliharalah segala
keaibannya.
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Kemudian manusia akan melalui sirat (titian) bagi menentukan
dimanakah tempat ia tinggal  sama ada di syurga atau di neraka.  Di
sanalah tempat kehidupan yang kekal buat selama-lamanya.

Mengingatkan  kematian dapat menimbulkan keinsafan kepada
kami tentang siapakah diri serta  apakah peranan dan ke manakah kami
akan pergi.   Walaupun kami tidak mahu kematian itu berlaku di
kalangan keluarga kami,  lebih-lebih lagi kepada orang yang kami sayangi.
Tetapi apakan daya,  itu semua sudah ditakdirkan.  Kami sebagai hamba
hanya patuh dan sujud dengan ketetapanNya itu.

7 Disember 1989, merupakan tarikh yang tidak dapat kami
lupakan.  Tarikh tersebut merupakan saat  pemergian ayah ke
rahmatullah.  Ayah menjadi tempat pergantungan hidup kami
sekeluarga.  Peristiwa itu berlaku ketika ayah sedang menjalankan tugas
operasi pendamai dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Zaire,
Afrika selama enam bulan.  Masih terbayang lagi kesedihan kami
sekeluarga ketika menghantar ayah di Lapangan Terbang Subang.  Kami
melihat ibu, datuk dan nenek menitiskan air mata sambil memeluk dan
bersalaman dengan ayah.  Ayah sempat memeluk kami adik beradik
sambil berpesan supaya jangan nakal dan mesti belajar bersungguh-
sungguh.

Pesanan ayah itu masih terngiang-ngiang di telinga kami.

Kata ayah : “ayah harap anak-anak ayah akan mendengar dan
mematuhi segala cakap ibu, datuk dan nenek.  Belajar-
lah bersungguh-sungguh.  Ayah mahu anak-anak ayah
menjadi orang yang berilmu dan berjaya.  Sesungguhnya
ilmu sangat penting di dalam kehidupan kita.  Ia
menjadi cahaya yang menyinari kegelapan dan
kejahilan.”
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Seorang demi seorang,  kami adik beradik memeluk ayah.  Sambil
menahan perasaan terharu dan sebak di dada, kami membisikkan kata
dan janji kepada ayah :

“ Ayah! ... Insya Allah, Hasnul dan adik-adik akan menjadi anak
yang baik.  Hasnul berjanji akan belajar bersungguh-sungguh.
Hasnul dan keluarga mendoakan keselamatan dan kesejahteraan
ayah.  Maafkanlah kesalahan Hasnul dan adik-adik.  Semoga kita
akan berjumpa lagi.”

Setelah itu kami mendengar ayah berpesan kepada ibu supaya menjaga
dan mendidik kami dengan baik.  Rupa-rupanya pesanan ayah itu adalah
amanat terakhir buat kami sekeluarga.

Selepas tiga bulan ayah berada di luar negara ...

Pagi itu udara sungguh sejuk.  Ibu mengejutkan kami supaya bangun
mengerjakan solat Subuh.  Selesai mengerjakan solat Subuh, ibu
mengemas rumah dan menyediakan sarapan pagi kami.  Sementara itu
kami sedang meneliti buku-buku pelajaran yang akan dipelajari di
sekolah pada waktu tengah hari nanti.  Tiba-tiba terdengar suara orang
memberi salam daripada luar.  Kami menjawab salam tersebut serta
meluru ke hadapan untuk melihat siapakah yang datang.  Kami
terperanjat  dan terus memanggil ibu kerana dua orang pegawai tentera
dari Kementerian Pertahanan datang ke rumah kami.  Mereka membawa
waran makluman tentang kematian ayah. Pada mulanya kami tidak
percaya dengan berita tersebut.  Ibu menghubungi semula Kementerian
Pertahanan untuk mengesahkan lagi berita tersebut.    Bagi kami hanya
mampu berdoa:

“Sesungguhnya dari Allah kita datang dan kepadaNya jua kita
kembali”
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Ibu menghubungi datuk dan nenek di Alor Setar mengenai berita
kematian ayah.  Ia meminta  supaya  mereka menunggu  kepulangan
kami  bersama-sama dengan jenazah ayah dari luar negeri yang akan
tiba dalam masa dua hari lagi.

Dari Kota Kinabalu kami menaiki pesawat MAS untuk ke
Lapangan Terbang Subang Selangor.  Kami menanti ketibaan jenazah
ayah dari Zaire Afrika. Kami melihat keranda yang diisi jenazah ayah
berselimutkan bendera negara telah diusung masuk ke pesawat Tentera
Udara Diraja Malaysia untuk dihantar ke Alor Setar.  Disanalah tempat
ayah akan disemadikan.  Perasaan kami sungguh hiba dan terharu ketika
mengiringi jenazah ayah.  Kami hanya mampu membaca ayat-ayat suci
al-Quran untuk disedekahkan kepada roh ayah.

Setibanya di Lapangan Terbang Tentera Udara Diraja Malaysia
Kepala Batas, jenazah ayah diusung turun dari pesawat tersebut oleh
beberapa orang pegawai tentera ke sebuah kenderaan angkatan tentera
yang telah menanti kami sekeluarga.  Kami melihat ramai sanak saudara
dan rakan-rakan ayah telah menanti ketibaan kami di situ.  Datuk dan
nenek memeluk ibu dan kami adik beradik.  Begitu juga sanak saudara
yang lain.  Mereka bersimpati dengan nasib kami.  Mereka turut merasa
sedih dan mengucapkan takziah kepada kami sekeluarga.  Hanya Allah
s.w.t. sahaja yang mengetahui betapa pilu dan terharunya hati kami
ketika itu.  Jenazah ayah dibawa terus ke masjid untuk disembahyangkan.
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Apabila keranda dibuka, kami melihat wajah dan tubuh ayah
terbujur kaku.  Dalam menahan perasaan sebak,  hati kecil kami berkata:

“Ayah! ...  Kami berbangga mempunyai seorang ayah yang berani,
sanggup berkorban kerana menjalankan tugas sebagai misi
pendamai antara bangsa. Kami akan belajar bersungguh-sungguh.
Ayah jangan bimbang.  Kami akan menjaga ibu. Semoga roh ayah
akan aman dan damai kembali mengadap Allah s.w.t. dan
ditempatkan bersama-sama golongan solihin.”

Dahi ayah yang sejuk dan kaku kami kucup.  Kami tatap dengan
penuh kesayuan buat kali terakhir.  Kami bersama-sama mendirikan
solat jenazah berjemaah dengan imam masjid tersebut.  Ramai rakan

Gambar hiasan : Jenazah diusung ke tanah perkuburan.
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ayah dari angkatan tentera membantu menguruskan pengkebumian
jenazah ayah.    Setelah jenazah ayah diturunkan ke dalam liang lahad,
kami mendengar imam membacakan doa ketika memasukkan tanah ke
dalamnya.  Setelah selesai tanah ditimbus, kami menyiram air mawar di
atas pusara ayah.  Air mata kami menitis lagi apabila mendengar maksud
kalimah talqin yang  dibacakan, sambil tangan kami semua menadahkan
doa ke hadrat Allah s.w.t:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Maha Suci Allah Tuhan Yang Maha Gagah, Maha Tunggal,
Maha Kuasa dan Maha Kekal  Abadi.  Allah telah berkuasa
memati dan membinasakan hambaNya untuk menilai
kedudukan amal bakti, siapakah di antara kamu yang lebih
berjasa.  Sesungguhnya amal usaha kamu itu kelak (pada hari
akhirat) akan diperlihatkan.

Segala sesuatu pasti akan binasa, kecuali zat Allah, Tuhan yang
Maha Esa.  Segala amalan kamu semasa hidup akan
dibicarakan

Setiap yang bernyawa pasti akan mati.  Sesungguhnya  balasan
pahala kamu akan disempurnakan pada hari akhirat nanti.
Sesiapa yang dapat mengelakkan dirinya daripada Neraka,
maka dia adalah orang yang berjaya.  Sesungguhnya kehidupan
di dunia ini hanya sementara dan  penuh tipu daya.

Daripada tanah kamu dijadikan, untuk mencari ganjaran dan
pahala.  Ke dalam tanah kamu akan dikembalikan untuk
menjadi habuan ulat dan cacing.  Ingatlah, daripada dalam
tanah ini, suatu ketika kelak kamu akan dibangkitkan.
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Dengan nama Allah,  dengan Keagungan Allah,  bermula
daripada Allah,  berbalik kepada Allah dan atas agama
Muhammad rasulullah, inilah dia kiamat iaitu suatu yang telah
dijanjikan oleh Allah dan Rasul itu adalah benar.  Sesungguhnya
kiamat itu berlaku tempikan yang sekali sahaja, maka dengan
tiba-tiba manusia itu semuanya mati.

Wahai hamba Allah, ..... anak kepada .....,
Selamat tinggal buat selama-lamanya. Kami serahkan kamu
kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Semoga kamu dikurniakan rahmat Allah, Sekarang kamu telah
berada di alam barzakh.  Oleh yang demikian, janganlah kamu
lupa ikatan janji taat setiamu yang ada semasa kamu
meninggalkan kami untuk menuju ke alam Akhirat.  Pengakuan
itu: “bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah,
Nabi Muhammad itu pesuruh Allah.”

Apabila tiba dua malaikat sebagai wakil daripada Allah untuk
menyoal kamu dan orang lain yang telah mati seperti kamu,
maka janganlah kamu terkejut atau gerun, kerana kedua-
duanya itu sama seperti kamu.  Mereka adalah makhluk Allah.
Apabila kedua-duanya bertanyakan kamu: “Siapa Tuhan kamu?
Siapa Nabi kamu?  Apa agama kamu?  Apakah ikutan kamu?
Apakah kiblat kamu?  Siapakah dia saudara kamu?  Apakah
keyakinan kamu semasa kamu mati?”

Maka  kamu jawablah:  “Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku,
Islam agamaku, al-Quran ikutanku, Baitullah kiblatku, orang-
orang Islam adalah saudaraku.  Aku telah hidup, malah
telahpun mati, tetapi aku tetap dengan pengakuan bahawa tiada
Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa
Muhammad itu pesuruh Allah.”
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Peganglah wahai hamba Allah dengan keterangan ini.
Ketahuilah! bahawa sesungguhnya engkau akan tetap tinggal
di alam barzakh, sehingga ke suatu masa apabila sekalian
penghuni kubur dibangkitkan kerana dibicarakan di hadapan
Tuhan.

Ketahuilah wahai hamba Allah, bahawa sesungguhnya mati
itu benar, masuk ke liang  kubur benar, soalan Munkar dan
Nakir adalah benar.  Bangkit semula daripada kubur adalah
benar; Perbicaraan kerana mengira amalan baik dan buruk
adalah benar.  Meniti sirat untuk menentukan ke syurga atau
ke neraka adalah benar. Syurga adalah benar.  Neraka adalah
benar.  Sesungguhnya hari Kiamat tetap akan tiba tanpa ragu-
ragu lagi.  Maka Allah akan menghidupkan sekalian manusia.

Semoga Allah tetapkan kamu dengan perkataan yang benar.
Wahai Jiwa yang tenang dan tenteram, kembalilah kamu kepada
Tuhanmu dalam keadaan meredai dan diredai.  Masuklah
kamu ke dalam golongan hamba-hambaKu yang soleh dan
masuklah kamu ke dalam syurgaKu.”

Selesai talqin dan doa dibacakan, kami  terus mengaminkannya.

Berat rasanya kaki kami untuk melangkah pulang meninggalkan
pusara ayah.  Apapun keadaan, ayah pasti kami tinggalkan.  Dalam
menghayun langkah longlai,  kami berazam akan belajar bersungguh-
sungguh,  berusaha sehingga berjaya.  Semoga kejayaan kami menjadi
pendorong kepada adik-adik.  Kami berjanji untuk membela nasib ibu.
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Setelah pemergian ayah, ibu terpaksa mengambil alih tugas
menyara, mendidik dan mengasuh kami empat beradik.  Atas kehendak
datuk dan nenek, ibu pulang semula ke kampung di Semenanjung.
Mereka mengajak ibu dan kami tinggal bersama-sama.  Sekurang-
kurangnya datuk dan nenek boleh menjaga dan melihat kami apabila
ibu bekerja.  Datuk dan nenek sangat sayang kepada kami.  Apalagi
kami anak yatim.

Dua bulan kami sekeluarga masih dalam kesedihan.  Seolah-olah
hidup kami sekeluarga tidak bermaya lagi.  Datuk dan nenek sentiasa
memberikan nasihat dan semangat kepada kami supaya tabah menghadapi
kehidupan ini.  Kata datuk :

“Yang pergi tidak usah diratapi, redailah pemergiannya, kerana
Allah s.w.t lebih menyayanginya, iringilah ia  dengan doa, semoga
rohnya dicucuri rahmat.  Suatu masa nanti kita semua akan
menyusul pula.  Bagi kita yang hidup perlu meneruskan kehidupan,
kita perlu berjuang dan berbakti  kepada keluarga, agama  dan
negara.”

Nasihat datuk dan nenek itu dapat meringankan sedikit tekanan
kesedihan di jiwa kami sekeluarga.  Hanya doa dan tahlil yang selalu
kami iringkan bersama selepas menunaikan solat Maghrib secara
berjemaah.   Kami pohonkan doa kepada Allah s.w.t. supaya diberikan
kesabaran, ketabahan, ketenangan jiwa, pertunjuk dan hidayah ke jalan
yang benar, agar kami dapat meneruskan lagi kehidupan ini.
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Bermodalkan sedikit wang simpanan, serta bertawakal kepada
Allah s.w.t. ibu membuka gerai kecil di hadapan rumah datuk.  Dengan
bantuan datuk, ibu menjual nasi lemak, kuih-muih dan minuman.
Sementara itu Pak Uda (adik ayah) telah berusaha menghantar kami
meneruskan persekolahan  di Sekolah Menengah Seri Desa.  Di sana
kami belajar sehingga tamat tingkatan lima.  Kami bersyukur kerana
mempunyai seorang ibu yang baik,  penyayang,  sabar,  rajin dan gigih.
Sejak pukul empat pagi, ibu sudah bangun serta menyediakan bahan-
bahan masakan untuk jualan di gerainya.    Selepas selesai menunaikan
solat Subuh,  ibu mengemas rumah dan menyediakan sarapan kami
sekeluarga.  Sementara menunggu kedatangan bas,  kami sempat
membantu ibu membungkus nasi lemak,   kuih-muih dan
menjualkannya kepada pelanggan.  Melalui hasil  jualan itu ibu dapat
menambah pendapatan untuk menyara kehidupan kami sekeluarga.
Kami bersyukur di atas rezeki jualan ibu yang semakin hari semakin
bertambah.   Dua tahun kemudian ibu berjaya membuka kedai jualan
barang-barang runcit untuk keperluan penduduk Pekan Seri Desa.

Kami kasihan melihat ibu yang terpaksa melakukan semua kerja
rumah. Ibu tidak ada masa untuk berehat dan bersembang-sembang
seperti sesetengah kaum ibu yang lain.  Ibu tidak mempunyai masa
untuk bertandang ke rumah jiran.  Banyak masa ibu habiskan bersama
dengan kami. Jauh malam baharulah ibu tidur.  Itupun setelah mengajar
adik-adik  mengaji al-Quran dan mempastikan kami anak-anaknya
selesai membuat kerja sekolah.  Kami sentiasa mengingati pesanan ibu:

“Umat Islam mesti mendirikan solat dan membaca al-Quran.  Solat
itu tiang agama.  Manakala al-Quran pula adalah kitab panduan
hidup umat Islam.  Ia akan datang memberikan syafaat di akhirat
kelak.  Kalau al-Quran tidak dibaca, pintu hati akan tertutup.
Rumah kita pula tidak berseri.”
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Banyak didikan dan nasihat yang telah ibu berikan kepada kami
anak-anaknya.  Ketika kami membantu ibu di kedai, ibu mengajar kami
supaya menimbang barang kepada pelanggan dengan betul.  Kata ibu:

“Islam melarang umatnya menipu orang lain. Keuntungan yang
diperolehi secara menipu adalah haram. Hidup kita serta keluarga
tidak berkat. Apabila mati mendapat azab siksa di Akhirat.”

Ibu sentiasa mengingatkan kami supaya berjimat cermat dalam
perbelanjaan harian di sekolah. Kami sedar betapa sukarnya ibu bekerja
untuk mendapatkan wang bagi menyara kehidupan kami sekeluarga.
Didikan agama dari guru di sekolah dapat menjadikan diri ini seorang
yang tabah,  sabar dan berpada dengan apa yang dikurniakan oleh Allah
s.w.t.   Dalam meniti usia remaja ini,  kami merasa bangga dan bersyukur
di atas kejayaan yang dikurniakan Allah s.w.t.  Berkat doa ibu, kami
adik  beradik telah berjaya melanjutkan pelajaran hingga ke menara
gading.

Kini ... lapan tahun sudah berlalu pemergian ayah.  Pusara ayah
tetap kami kunjungi.  Hanya sedekah jariah, bekalan doa dan air mawar
yang mampu kami titipkan selagi hayat kami di kandung badan.  Semoga
roh ayah sentiasa bahagia, aman damai dicucuri rahmat dan dimasukkan
ke dalam golongan solihin.  Ketika ini kami anak-anak ayah sedang
remaja ...  Ayah tentu merasa puas dan berbangga dengan kesetiaan ibu.
Pemergian ayah telah mengajar kami erti sebuah kehidupan.  Kehidupan
sebuah keluarga tanpa manusia bergelar ayah.  Segala kepayahan terpaksa
ditanggung oleh ibu kami, seorang ibu tunggal yang cekal dan tabah
mengharungi segala ujian.  Percayalah Ayah ... kami sayang pada ibu,
kami akan membantu dan membalas jasanya. Kami bersyukur kerana
ibu, datuk dan nenek  telah berjaya mendidik kami, walaupun ayah
tiada lagi di sisi kami.
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Gambar hiasan : Kubur .... disinilah kita akan disemadikan.  Bagi
mengelakkan dari azab kubur kita hendaklah:
Memelihara solat,  membanyakkan sedekah,  membaca
al-Quran,  melakukan amal kebajikan,  bercakap
benar,  melaksanakan amanah,  menjauhkan dari
mengumpat dan elakkan dari kencing berdiri.

Ayah! ... Biarpun di mana kami berada, ingatan kami pada ayah
tetap bersemadi di jiwa kami, seolah-olah memberikan semangat dan
dorongan kepada kami untuk meneruskan lagi cita-cita kami yang
pernah ayah impikan di suatu masa dahulu.  Kami anak-anak ayah
sentiasa ingat bahawa kehidupan di dunia ini hanya sementara sahaja.
Suatu masa nanti kami juga akan mengadap Ilahi.  Di sana kita akan
bersua kembali.
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K

Perjuangan yang
belum berakhir

Kala berkayuh menuju pantai ...
Kerap bersua ragam halangan ...

Tidak semua hasratkan sampai ...
Kadang terbantut di tengah jalan

Tapi bila kaki telah melangkah
Namun sebelum sampai jangan berhenti

Walaupun tiang layar bergerak patah
Namun sebelum sampai jangan berhenti

ehidupan sebagai seorang pelajar amat menyeronokkan
kami.  Walaupun banyak halangan dan keperitan hidup
yang kami lalui bersama keluarga, namun ianya tidak

pernah menjadi halangan kepada kami mengejar cita-cita untuk menjadi
pelajar yang berjaya. Satu demi satu ujian dan peperiksaan telah kami
duduki.  Bermula dengan Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah,
sehinggalah Sijil Pelajaran Malaysia,  kedua-duanya kami memperolehi
kejayaan yang cemerlang.  Kejayaan kami  mengharumkan lagi nama
Seri Desa.  Semua warga Seri Desa turut bergembira.  Mereka gembira
kerana berpuas hati dengan usaha gigih  dan bakti suci yang mereka
gembelingkan bersama-sama dahulu, membuahkan  hasil yang berkualiti
dan mendapat  keberkatan Ilahi.  Ketika Seri Desa mengadakan Majlis
Hari Ucapan dan Penyampaian Hadiah Tahunannya, kami telah
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dijemput sebagai penerima anugerah pelajar cemerlang.  Sehingga kini
nama kami telah diabadikan di suatu papan tanda Senarai Nama Pelajar
Cemerlang Seri Desa. Dengan kejayaan tersebut,  kami telah ditawarkan
biasiswa  untuk melanjutkan pelajaran ke United Kingdom, di London
dalam jurusan undang-undang.  Semoga kejayaan kami akan  menjadi
pendorong kepada semua adik-adik yang masih berada di bangku
persekolahan.

Sungguh berat rasa hati untuk meninggalkan  keluarga dan
kampung halaman yang tercinta. Lebih-lebih lagi ibu yang tersayang.
Selama ini tidak  terlintas di hati kami untuk belajar ke luar negeri,
kerana di negara kita juga  sudah  banyak  universiti tempatan yang
mempunyai sama taraf kelulusannya seperti di luar negeri.  Tetapi demi
untuk merebut peluang yang  telah disediakan oleh pihak kerajaan,  demi
untuk menebus jasa ibu,  masa depan ummah  dan negara,  demi untuk
menunaikan amanat  ayah,  justeru itu,  kami dengan penuh azam serta
bertawakal kepada Allah s.w.t.,  bertekad untuk melanjutkan pelajaran
ke luar negeri.  Kami mesti merebut peluang keemasan ini dengan
sepenuhnya.  Kami terpaksa tinggalkan mereka buat sementara ...  Kami
sedar bahawa setiap  perjuangan memerlukan pengorbanan ...  Kami
sentiasa berdoa ke hadrat Ilahi.

“Wahai Tuhan kami!  Jadikanlah pemergian kami untuk menuntut
ilmu diredai  olehMu, lanjutkan usia kami, berkatilah segala usaha
kami, lindungilah kami daripada melakukan kemungkaranMu,
pertemukanlah kembali kami dengan keluarga dan negara yang
kami cintai.”

Sebelum berangkat ke London, kami mengikuti Kursus A-Level
di sebuah institusi pengajian tinggi di Kuala Lumpur selama setahun.
Semasa mengikuti kursus tersebut kami diberikan taklimat mengenai
kursus yang akan ditawarkan.  Pengajaran Bahasa Inggeris, kuliah serta
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ceramah agama, dan kursus motivasi yang dianjurkan oleh Biro Tata
Negara dan Kementerian Pendidikan Malaysia, adalah bertujuan untuk
menyampaikan maklumat  sebagai  persediaan awal kepada kami, supaya
kami tidak menghadapi suatu kejutan budaya semasa kami berada di
luar negara nanti.  Inilah kali pertama kami berpisah  jauh daripada
kawalan keluarga.  Pengalaman awal ini  telah mengajar kami supaya
berusaha menambahkan pengetahuan dan kemahiran berkomunikasi.
Melalui kuliah dan ceramah agama, kami dapat menguatkan akidah,
keimanan  dan ketaqwaan kami kepada Allah s.w.t.  Di samping itu,
kursus motivasi yang begitu lasak,  dengan kawalan disiplinnya yang
rapi dapat  membantu ke arah pemantapan  jatidiri kami sebagai warga
negara Malaysia.  Semua program dan aktiviti yang penuh mencabar
itu adalah untuk menguji kekuatan fizikal,  intelek dan rohani supaya
kami  boleh  berdikari apabila berada di perantauan nanti.

Gambar hiasan : Aktiviti lasak mampu menguji daya ketahanan mental
dan fizikal.
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“Kota London adalah sebuah kota raya kosmopolitan di dunia.”

Itulah yang kami dengar dan pernah kami khayalkan dalam fikiran kami
sebelum ini.  Pertama kali menjejak kaki di kota tersebut, kami sungguh
kagum dengan kemajuan dan pembangunan negaranya.  Kini kami
menyaksi dengan sendiri tentang  pergolakan sosial dan keruntuhan
akhlak yang berlaku di sebalik kehebatan pembangunan kota raya
tersebut.   Penduduknya terdiri daripada berbagai bangsa yang sebilangan
besarnya beragama Kristian.  Di samping itu  pula  terdapat warga negara
asing yang datang daripada negara Arab, Pakistan, India, dan Bangladesh
bermastautin di sana.  Sebahagian besar warga negara asing ini adalah
beragama Islam. Kehidupan Masyarakat dan budaya hidup di kota
London jauh berbeza dengan kehidupan masyarakat dan budaya hidup
di tanah air kami.  Kata Pepatah: “Hujan emas di negeri orang, hujan
batu di negeri sendiri. Lebih baik di negeri sendiri.”

Bersama ini kami ingin menyampaikan pesanan kepada para
remaja budiman yang sedang berada di tanah air :

“Bukan semua budaya hidup di barat itu boleh kita contohi,
sebaliknya kita perlu berhati-hati, memilih dan menilainya, kerana
ada di antaranya yang bercanggah dan bertentangan  dengan nilai-
nilai murni dan budaya hidup  kita sebagai muslim.”

Walaupun sebilangan besar penduduk kota London beragama
Kristian, tetapi mereka tidak berpegang dengan ajaran agama tersebut.
Urusan agama terpisah dalam aktiviti kehidupan mereka.  Ia tidak boleh
dicampur tangan oleh orang lain, kecuali paderi dan gereja sahaja.  Anak
remaja lelaki dan perempuan sudah tidak menghiraukan lagi nilai-nilai
murni.   Ibu bapa tidak boleh lagi mencampuri urusan hidup anak
remajanya.   Mereka bebas daripada kongkongan keluarga.  Tiada siapa
yang boleh menghalang kemahuan mereka.  Cara mereka berpakaian
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yang tidak senonoh dan menjolok mata, pergaulan dan seks bebas
berlaku di mana-mana sahaja.  Perlakuan homoseksual, lesbian menjadi
amalan hidup mereka.  Mereka tidak merasai malu walaupun di hadapan
khalayak ramai. Kesalahan-kesalahan jenayah lain seperti mencuri,
membunuh dan penggunaan senjata api berlaku sewenang-wenangnya,
seolah-olah pihak berkuasa tidak mempunyai kuasa untuk mencegah
perbuatan tersebut.    Keadaan ini menjadikan kami takut dan sentiasa
berwaspada apabila keluar ke kota London.  Bagi mereka agama dan
nilai-nilai moral sudah tidak  sesuai lagi.  Di sana-sini terdapat pub-pub
hiburan yang sentiasa menanti pelanggannya. Merokok, meminum arak,
menagih dadah adalah perkara lumrah di khalayak ramai.

Media massa juga berperanan untuk menarik dan mengajak
penduduk Kota London supaya turut bersama menggayakan cara hidup
masa kini.  Di sana sini akhbar, majalah dan media elektronik seperti
televisyen dan  video  sentiasa memapar dan menyiarkan gambar-gambar
lucah yang menggambarkan ajakan syaitan supaya mengikut jejak
langkahnya.  Kini terbuktilah kebenaran seperti mana kenyataan seorang
penceramah dalam kursus motivasi yang selalu kami hadiri.  Katanya:

“Dalam kehidupan masyarakat barat yang begitu hebat,
pembangunan negaranya  yang begitu canggih, manusia
mengamalkan gaya hidup mewah, senang dan bebas.  Mereka
mengamalkan konsep “born to be free”.  Hidup hanya untuk
kebebasan,  berpeleseran,  agama terpinggir,  nilai-nilai moral sudah
runtuh dan akhirnya terhakislah jatidiri yang anda miliki.  Di
sana anda hidup sebatang kara,  jauh dari kawalan keluarga.
Seandainya anda tidak memiliki daya juang, ketahanan akidah
dan iman, maka anda akan sesat,  jatidiri  anda semakin luntur.
Lama-kelamaan anda juga akan hanyut bersama-sama di dalam
arus tersebut.”
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Kami merasa benci terhadap kemungkaran tersebut.  Kami
berusaha untuk mencegahnya.  Kami sentiasa memelihara diri, menjaga
adab sopan dan tingkah laku kami sebagai seorang muslim.  Kami
bersyukur dan merasa bangga kerana penduduk di tanah air kita sentiasa
berpegang teguh kepada nilai-nilai agama dan moral.  Biarpun
pembangunan negara kita tidak sehebat seperti mana pembangunan di
kota London, namun pembangunan rohani dan nilai moral umat Islam
masih utuh, kesejahteraan dan keselamatan masyarakat masih terkawal
dan sistem perundangan negara berkuat kuasa dengan sepenuhnya.
Kami merasa hairan,  di tengah-tengah kota London yang tersergam
begitu indah, di sana sini masih ada pengemis dan penganggur yang
tidak ada rumah kediaman.  Mereka ini diberikan perbelanjaan oleh
kerajaan.

Setiap kali selepas solat kami berdoa ke hadrat Ilahi agar kami
dilindungi daripada kemungkaran.

“Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa kami, kurniakanlah
kesabaran kepada kami,  tetapkanlah iman dan pendirian kami,
berikanlah kejayaan kepada kami.”

Kini ... tiga tahun kami berada di kota London. Kota yang banyak
memperlihat dan mengajar kami pelbagai pergolakan dan cabaran hidup
yang hebat.  Semuanya itu untuk menguji sejauh mana keimanan,
ketaqwaan dan riaksi kami semasa berada di perantauan.  Walau
bagaimanapun kami sentiasa mengingati pesanan Nabi Muhammad
s.a.w.  kepada umatnya supaya berpegang teguh kepada ajaran Islam.
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Mafhum sabda Rasulullah s.a.w:

“Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara.  Jika kamu berpegang
kepada kedua-duanya, kamu tidak akan sesat.  Dua perkara itu
ialah al-Quran dan Sunnahku.”

Riwayat Ibn-Majah

Biarpun Kota London boleh menawan hati sesetengah warga
negara asing untuk bermastautin di sana, namun bagi kami tetap akan
pulang untuk berbakti kepada tanah air kami sendiri.  Kami sedar,
kerajaan telah banyak menghabiskan perbelanjaan untuk membiayai
pengajian kami semasa berada di luar negara.  Kami tidak sepatutnya
menggunakan wang perbelanjaan tersebut dengan berpoya-poya,
berseronok-seronok dengan melancung ke sana ke mari.  Kami
menyedari bahawa Islam melarang umatnya yang bersikap sedemikian
kerana boleh merugikan negara dan mengkufuri nikmat Allah s.w.t.

Gambar hiasan : Kota London, kota yang mengajar kami erti cabaran.
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Pesanan ibu dan keluarga di kampung sentiasa kami ingati.  Budi bahasa
dan adab sopan kami peliharai.  Kami tidak mengabaikan kewajipan
solat fardu. Kami sentiasa membaca al-Quran dan memahami
terjemahannya.  Seminggu sekali kami mengadakan usrah, ceramah dan
majlis tahlil bersama-sama dengan pelajar muslim yang lain. Kami
bergerak mengikut kawasan tempat kediaman.  Dengan cara inilah kami
dapat mengeratkan hubungan silatul rahim di antara satu sama lain.
Di samping itu juga kami dapat berjemaah, berbincang dan berkenal-
kenalan.  Apalagi apabila mengingati diri kami yang hidup di perantauan.
Kami merasai seolah-olah hidup dalam satu keluarga, walupun kami
dari negeri yang berlainan.  Aktiviti ini kami anjurkan sebagai suatu
kewajipan kami bersama untuk menggalakkan pelajar-pelajar Islam
memahami dan menghayati ajaran Islam yang murni.

Mafhum firman Allah s.w.t:

“Dan hendaklah ada di antara kamu golongan umat yang menyeru
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah
dari yang mungkar.  Mereka adalah orang yang beruntung.”

Surah Ali-Imran : ayat 104

Walaupun dalam kesibukan mengejar waktu,  namun ingatan dan
kerinduan kami tetap membara kepada tanah air dan keluarga tersayang.
Hanya potret kenangan bersama keluarga yang dapat kami tatap sebagai
penawar rindu di sanubari kami.  Khabar berita serta pesanan dari
keluarga akan menjadi perangsang dan penggerak semangat kami untuk
terus berusaha, bertekun sehingga berjaya. Ungkapan salam dan doa
keluarga di tanah air sentiasa menjadi penghubung kasih kami kepada
mereka.
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Kami sedar bahawa di sepanjang kehidupan ini, banyak lagi ilmu
pengetahuan yang belum kami terokai dan perolehi.  Justeru itu, banyak
pula rintangan dan halangan yang akan kami tempohi.  Namun kami
berharap, semuanya itu akan menambah pengalaman dan semangat kami
untuk terus berjaya dan berbakti di dalam hidup.  Memandangkan ilmu
pengetahuan itu sangat penting dalam kehidupan setiap individu, maka
Islam mewajibkan setiap umatnya supaya menuntut ilmu tanpa mengira
usia dan di mana berada.  Sesungguhnya menuntut ilmu adalah suatu
perjuangan dan ibadat yang murni.  Perjuangan murni ini perlu kami
teruskan.   Ia tidak akan berakhir selagi nafas ini belum terhenti.

Gambar hiasan : Biarpun di mana berada, keimanan dan jatidiri mesti dipelihara.
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Sekolahku duniaku

Sekolah Seri Desa kini jadi sanjungan
Ramai pelajarnya lelaki perempuan
Di situ tempat kami semua belajar
Rajin dan taat  tekun serta sabar

S
eni kata lagu di atas mengingatkan kembali nostalgia indah
semasa kami di bangku persekolahan.  Seri Desa adalah
sebuah sekolah yang sentiasa mengusik kenangan silam kepada

kami.  Di situ tempat kami sama-sama belajar dan sama-sama aktif.
Biarpun kami mempunyai cita-cita yang berlainan,  namun kami tetap
sama-sama berusaha dengan tekun sehingga berjaya.  “BERILMU
BERDISIPLIN DAN BERBAKTI” menjadi moto perjuangan warga

Gambar hiasan : Sekolah - Institusi pendidikan yang diharapkan dapat
melahirkan warganegara yang baik.
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Seri Desa.  Sehingga kini Seri Desa telah berjaya mengeluarkan ramai
cendekiawan dan ilmuwan dalam pelbagai bidang.   Pelajarnya lelaki
dan perempuan yang terdiri daripada keturunan Melayu, Cina dan India
berjumlah hampir 2,700 orang dengan tenaga pengajarnya berjumlah
110 orang, di bawah pentadbiran beberapa orang pengetua yang silih
berganti.  Oleh kerana bilangan pelajarnya sangat ramai, Seri Desa
terpaksa mengadakan dua sidang.  Sidang pagi terdiri daripada tingkatan
tiga,  empat,  lima dan enam.  Manakala sidang petang terdiri daripada
tingkatan peralihan, satu dan dua.  Pada ketika itu, Seri Desa mempunyai
keunikan jika dibandingkan dengan sekolah menengah harian biasa yang
lain,  kerana ia mempunyai tiga aliran; aliran Sains, Sastera dan Agama.

Hari pertama ...  Apabila menjejaki kaki ke Seri Desa masih
terbayang dalam memori ingatan saya. Hari itu tanggal 15 Februari
1990,  usia saya baru 14 tahun.  Saya ditempatkan di tingkatan dua
Suria.  Walaupun saya baru berada di Seri Desa,  tetapi hati saya merasa
gembira.  Saya telah mengenali guru kelas, Puan Atikah dan beberapa
orang rakan sekelas.  Saya tidak menyangka perkenalan dengan rakan-
rakan, telah menjalinkan hubungan yang sungguh akrab sehingga kami
tamat tingkatan lima di Seri Desa.  Fahmi seorang pelajar yang rajin
dan gigih, kini sedang menghabiskan pengajian dalam bidang
kedoktoran di Dublin, Ireland.  Ashraf yang baik budi bahasanya kini
telah tamat mengikuti kursus kejuruteraan di Universiti Teknologi
Malaysia.  Farah yang pintar dalam Matematik telah berjaya
menghabiskan pengajian di bidang perakaunan di Universiti Malaya.
Hannah pula berada di Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan
Malaysia.  Ia bercita-cita untuk membuat Ijazah Sarjana dalam bidang
pendidikan.  Mei Ling yang gemar berbaju kurung dan Chee Keong
yang meminati permainan Ping Pong,  kini telah tamat mengikuti kursus
perniagaan di sebuah kolej swasta.  Mutthu, seorang rakan kami yang
pendiam telah meneruskan pengajiannya di Univesiti Pertanian Malaysia
dalam bidang ekonomi.  Kini sudah empat tahun kami tidak bertemu.
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Masing-masing pergi membawa haluan hidup untuk sampai ke destinasi
yang telah dicita-citakan dahulu.  Walau bagaimanapun kami tetap
berhubung antara satu sama lain untuk mengetahui perkembangan diri
masing-masing.

Perhubungan mesra di kalangan warga Seri Desa sungguh menarik
hati kami.  Suasana persekitarannya yang luas, bersih, ceria dan tenteram,
menjamin kehidupan warganya hidup dalam harmoni.  Kepimpinan
dan kewibawaan pengetua-pengetua yang menjalankan pentadbiran di
situ,  sama ada pengetua lelaki atau perempuan amat terserlah.  Mereka
berdedikasi,  berfikiran terbuka,   bersikap peramah,  penyayang,  bertolak
ansur dan memberikan layanan mesra serta prihatin terhadap kebajikan
sekolah dan warganya.  Semua ibu bapa,  guru dan pelajar Seri Desa
menghormati dan menyayangi mereka.  Nama-nama Tuan Haji
Mohammad, Puan Hajjah Azmah dan Tuan Haji Abdul Aziz masih
segar lagi dalam ingatan kami.  Mereka pengetua-pengetua  yang aktif.
Berbagai kegiatan telah mereka jalankan.  Semuanya mempunyai hasrat
dan matlamat untuk memaju dan mempertingkatkan pencapaian serta
kecemerlangan Seri Desa.

Tenaga pengajarnya sama ada lelaki atau perempuan yang terdiri
daripada Melayu, Cina dan India  sama-sama berganding bahu.  Mereka
sama-sama bekerja dalam satu pasukan.  Mereka sama-sama menjadi
tenaga penggerak.  Mereka mengatur, menyusun dan melaksanakan
berbagai strategi untuk meningkatkan prestasi pencapaian cemerlang
pelajar Seri Desa.  Mereka sama-sama berusaha mengharumkan nama
sekolah tersebut.  Cik Raihanah yang mengajar Sejarah, guru muda
yang manis serta peramah orangnya.  Puan Nurul Huda,  ustazah yang
penyayang dan lemah lembut, nasihat dan pujukannya bagaikan seorang
ibu.  Encik Azhari,  guru Pendidikan Jasmani yang kacak dan aktif.
Puan Chia  guru Geografi yang fasih berbahasa Melayu dan suka
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membuat kelakar, sehingga kami tidak kering gusi dibuatnya.  Puan
Aidiah guru Matematik dan Komputer yang sangat kreatif.  En.
Manokar, walaupun nampak garang, tetapi hatinya baik.  Ustaz Zaki,
guru Bahasa Arab yang menjadi guru disiplin  sentiasa mengawal dan
menasihati kami.  Mereka masing-masing mempunyai keistimewaan
dan kebolehan dalam bidang pelajaran yang mereka sampaikan kepada
kami.  Mereka telah berjaya menambat hati kami.  Segala masalah kami
dikongsi bersama dengan mereka.  Malahan,   mereka telah mengenali
dan memahami latar belakang keluarga kami yang terdiri dari berbagai
ragam kehidupan.  Mereka pernah mengunjungi rumah kami dan
mengenali keluarga kami.  Mereka menganggap kami seperti adik-adik
dan anak-anak mereka.  Mereka sangat menyayangi kami. Lantaran kasih
sayang dan prihatin mereka kepada kami,  maka sewajarnya pula kami
membalas kasih sayang  mereka.  Justeru itu kami menghormati mereka.
Kami sama-sama berazam, berjanji untuk berusaha dan belajar
bersungguh-sungguh. Kami patuhi segala peraturan dan disiplin sekolah.
Kami tidak mahu menimbulkan masalah kepada orang lain.  Kami
membantu guru melaksanakan program dan aktiviti sekolah.  Kami
sama-sama berusaha menjaga nama baik keluarga dan imej Seri Desa.

Setiap hari Jumaat semua putera Seri Desa yang beragama Islam
memakai ‘Pakaian Melayu’, bersamping ungu jalur kuning.  Apabila
waktu tengah hari kami  bersama guru akan berjalan dalam perbarisan
menuju ke masjid yang berdekatan.  Di masjid kami niat beriktikaf dan
mengerjakan solat sunat tahiyatul masjid.  Kami mendengar khutbah
jumaat dengan penuh teliti.  Setiap minggu satu kumpulan putera Seri
Desa akan ditugaskan  mencatat isi-isi kandungan dan pengajaran
khutbah Jumaat untuk disampaikan semasa dalam perhimpunan pagi
pada setiap hari Isnin di hadapan semua pelajar Seri Desa.
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Semua rancangan dan aktiviti sekolah dijalankan oleh guru kami
dengan penuh ikhlas untuk mempertingkatkan prestasi akademik Seri
Desa.   Setiap minggu kelas tambahan dan bimbingan akan dijalankan.
Setiap mata pelajaran mempunyai jadual untuk perbincangan
berkumpulan.   Seminar Teknik Menjawab Soalan PMR,  SPM dan
STPM,  khemah ibadat,  kursus kepimpinan dan motivasi pelajar
mendapat sambutan yang menggalakkan di kalangan pelajar.  Di bidang
kokurikulum,  kami bergiat aktif pada setiap  hari Sabtu di bawah
kawalan guru penasihat masing-masing.  Kami merancang aktiviti
persatuan dan melaksanakannya  dengan sepenuh hati.  Penglibatan
kami dalam setiap aktiviti persatuan diambil kira oleh guru penasihat
persatuan kami.  Melalui aktiviti dalam persatuan inilah kami dapat
melatih dan membina kepimpinan diri kami pada masa hadapan. Kami
dilatih untuk menjalankan mesyuarat, melaksanakan tanggungjawab
seperti  menjalankan tugas sebagai pengerusi,  setiausaha,  bendahari,
ahli jawatankuasa dan mengetahui hak-hak individu.  Mereka yang telah
memberikan perkhidmatan cemerlang dalam aktiviti kokurikulum akan
dianugerahkan sijil penghargaan sekolah.  Selain daripada itu kami juga
diberikan tugas untuk mengawal keceriaan kawasan “zon angkat”.  Secara
tidak langsung aktiviti ini dapat membantu dan menambahkan lagi
keceriaan kawasan Seri Desa.  Zon angkat  yang terindah akan diberikan
markah dan diumumkan  dalam perhimpunan pada setiap  minggu.
Aktiviti seperti ini menarik minat kami untuk berlumba-lumba
mencantikkan kawasan masing-masing.
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Bagi mengatasi masalah disiplin dan salah laku pelajar,  pihak
sekolah telah membekalkan buku peraturan dan undang-undang sekolah
kepada setiap pelajar dengan bayaran sebanyak RM 0.50.  Buku tersebut
menerangkan  perkara-perkara berikut:

a) Struktur Organisasi Sekolah
b) Pelan kedudukan bangunan sekolah
c) Waktu persekolahan, sidang pagi dan sidang petang.
d) Aktiviti kokurikulum.
e) Peraturan dan disiplin sekolah yang mesti dipatuhi oleh

pelajar semasa berada di sekolah
f ) Salah laku pelajar yang boleh diambil tindakan  oleh pihak

sekolah.
g) Hukuman dan tindakan

Gambar hiasan : Kemahiran komputer sangat penting dalam era
pembangunan teknologi maklumat.
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Semua pelajar dikehendaki membaca dan memahami buku
peraturan tersebut  dalam sesi perbincangan bersama dengan guru.  Di
samping itu pihak sekolah telah berusaha  mempamerkan peraturan
dan undang-undang sekolah di beberapa sudut kawasan yang menjadi
laluan utama pelajar.  Di sana-sini ada papan tanda yang bertulis amalan-
amalan nilai murni bagi menggalakkan warga sekolah melaksanakannya.
Ada pula papan tanda yang bertulis salah laku yang boleh merosakkan
bagi mencegah pelajar daripada melakukannya.  Semua peraturan dan
peringatan tersebut sentiasa mengingat dan menyedarkan kami tentang
tugas dan tanggungjawab kami sebagai seorang pelajar.  Kami berusaha
untuk membuat yang terbaik dan menjauhkan diri daripada melakukan
salah laku  yang boleh menjejaskan imej diri, keluarga  dan sekolah
kami.

Ada beberapa aktiviti yang sangat menyeronokkan kami di Seri
Desa.   Aktiviti itu dijadikan sebagai aktiviti tahunan Seri Desa.  Pihak
sekolah telah mengadakan jualan pesta ria untuk menambahkan lagi
pungutan wang tabung kebajikan Seri Desa.  Aktiviti ini melibatkan
bersama ibu bapa dan  agensi-agensi tempatan seperti Perkhidmatan
Polis,  Biro Narkotik Anti Dadah,  Klinik Kesihatan,  Pasukan Bomba
dan Persatuan Bekas Pelajar.   Semua agensi-agensi tersebut telah
memberikan maklumat dan panduan kepada kami tentang peranan dan
tanggungjawab mereka dalam memberikan kerjasama kepada pihak
sekolah.  Mereka juga memberikan ceramah kerjaya kepada kami.
Penerangan mengenai peraturan dan keselamatan jalan raya, bagaimana
mencegah dan memadam kebakaran,  latihan anjing mengesan dadah,
bahaya dadah,  pemeriksaan kesihatan secara percuma telah dijalankan
di hari tersebut.  Kami warga Seri Desa mendapat perkhidmatan yang
sungguh berfaedah.  Manakala pelajar Seri Desa pula mengambil
bahagian dalam berbagai pameran, persembahan dan jualan hasil
kreativiti yang telah disediakan.  Hadiah akan diberikan kepada tingkatan
yang memperolehi jualan terbanyak dan gerai yang ceria.   Kami sering
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berusaha dan bekerjasama untuk mendapat hadiah tersebut supaya kami
dapat mengharumkan nama guru dan tingkatan  kami.

Seminggu sebelum peperiksaan awam bermula, pihak sekolah akan
mengadakan majlis munajat.  Majlis ini dihadiri oleh semua warga Seri
Desa yang akan menduduki peperiksaan.  Tuan Haji Aziz,  Pengetua
Seri Desa akan mengetuai majlis ini untuk membaca surah Yasin,  tahlil
dan solat hajat bersama-sama dengan Ustaz Zaki.  Biasanya majlis ini
dibuat pada malam Jumaat di Dewan Musalla Seri Desa.  Ini adalah
strategi terakhir sebagai bekalan, usaha dan tawakal kami kepada Allah
s.w.t.  Kami mohonkan taufik serta hidayah daripadaNya. Semoga semua
pelajar Seri Desa yang menduduki peperiksaan akan mencapai kejayaan
yang cemerlang.

Mafhum firman Allah s.w.t:

“Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu tentang Aku,
maka (jawablah),  bahawasanya Aku adalah dekat.  Aku
mengabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila ia memohon
kepadaKu .”

Surah al-Baqarah: ayat 186

Aktiviti Penghayatan Bulan Ramadan, sambutan hari-hari
kebesaran Islam seperti sambutan Maal Hijrah, Maulidul Rasul, Israk
dan Mikraj  masih dalam ingatan kami.  Pada ketika itu pelajar Seri
Desa  akan melukis dan   menggantung poster sempena hari-hari tersebut
untuk dipamer dan dipertandingkan.  Setiap kali apabila Jabatan
Pendidikan Negeri mengadakan aktiviti dan pertandingan antara
sekolah-sekolah, Seri Desa selalu mendapat tempat pertama, kedua dan
ketiga.  Seri Desa tidak pernah tewas.  Inilah yang menyebabkan Seri
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Desa sentiasa menjadi sebutan di kalangan  masyarakat dan Jabatan
Pendidikan Negeri.

Kini Seri Desa telah mencapai kecemerlangan prestasi yang begitu
menggalakkan dalam masa sepuluh tahun berturut-turut.  Ini adalah
berkat dari kegigihan dan kerjasama yang padu di kalangan semua
warganya.   Pada tahun ini warga Seri Desa akan menyambut Jubli
Perak penubuhan sekolah mereka.  Nama Seri Desa sentiasa kami
abadikan dalam memori indah.

Walaupun Seri Desa telah lama kami tinggalkan, namun
perkembangan semasanya akan tetap kami ikuti.  Kini kami telah berjaya
menubuhkan Persatuan Bekas Pelajar Sekolah Menengah Seri Desa.
Melaluinya kami dapat menyumbangkan bakti dan khidmat untuk
membantu adik-adik yang masih di bangku persekolahan.  Hanya itulah
sumbangan dan jasa yang dapat kami taburkan sebagai mengenang
jasanya kepada kami pada suatu masa dahulu.  Semoga sekolah kami,
Seri Desa akan berjaya menerima anugerah  sekolah harapan negara.
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Siapa Aku

    Aku adalah manusia biasa
   Asalnya daripada tanah jua
 Apa tujuan aku berada?
Menyambung tugas di maya pada

   Siapa aku? ...
Aku adalah hamba Allah Yang Maha Satu
  Aku mempunyai perjuangan yang jitu
   Menegakkan Islam itulah hasratku
   Untuk kembali kepada Yang Satu

   Siapa aku? ...
    Aku adalah Abdullah
     Tugasku abdi kepadaNya
  Sepenuh hati ikhlas jiwa
 Supaya kembali membawa pahala

     Siapa aku? ...
      Aku adalah pewaris syurga
      Jannatul Firdaus sedia terbuka
       Solatku setiap masa
       Perjuanganku tidak sia-sia

   Siapa aku? ...
    Daripada mana aku? ...
   Ke manakah aku? ...
Akan kembali kepada Yang Satu

Inna lillahi wainna ilaihi rajiun ...
  Tamatlah usia hidupku

 Jah bt. Awang Hamat
Setapak, Kuala Lumpur.
Mei, 1998.
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KATA PENGANTAR
KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA

ementerian Pendidikan Malaysia melalui Bahagian
Dakwah dan Kepimpinan, Jabatan Pendidikan Islam dan
Moral bertanggungjawab untuk merancang dan

melaksanakan program pengukuhan nilai Islam dan nilai murni kepada
semua pelajar di sekolah-sekolah.  Salah satu cara untuk menjayakan
fungsi ini ialah dengan menerbitkan bahan-bahan bacaan yang sesuai,
relevan dan kemas kini untuk menjadi tatapan dan rujukan kepada para
pelajar melalui buku kecil yang dikenali sebagai risalah dakwah.

Dalam menghadapi arus perkembangan dunia yang semakin
global dan canggih, suasana dan budaya hidup semakin bergolak dan
mencabar.  Perkembangan teknologi maklumat dan media cetak boleh
mempengaruhi kehidupan pelajar. Kebanyakan  bahan bacaan yang
beredar di pasaran, yang menjadi tatapan pelajar dan remaja masa kini
kurang menekankan aspek pembentukan aqidah, sahsiah dan  moral
serta minda yang sihat.  Kita bimbang  pengaruh tidak sihat itu akan
meresap ke jiwa pelajar yang sedang mekar.  Kita menaruh keyakinan,
pergolakan dan cabaran itu hanya dapat ditangani, jika sekiranya generasi
pelajar memiliki kekuatan aqidah dan keimanan yang mantap, daya
juang serta jati diri yang kental.  Jika ini dapat dimiliki mereka  tidak
mudah terpengaruh dengan budaya hidup yang bertentangan dengan
nilai Islam dan nilai murni.

Risalah dakwah yang bertajuk “Mengapa Saya Dilahirkan?”
merupakan risalah yang ketiga yang dapat diterbitkan.  Ia membicarakan
tentang asal kejadian manusia, ke manakah mereka akan pergi dan
apakah peranan mereka?  Risalah ini bukan sahaja dapat menyemai
budaya membaca di kalangan pelajar terhadap bahan-bahan bacaan

K



dakwah, bahkan dapat menimbulkan kefahaman, kesedaran dan
penghayatan kepada ajaran Islam.  Usaha ini dapat menyumbang  ke
arah pembentukan aqidah, sahsiah, kepimpinan dan minda yang sihat
di kalangan pelajar.

Saya berharap risalah dakwah seperti ini dapat diolah dan
dipersembahkan dengan  menarik, meransang dan berkesan kepada
pelajar.  Di samping itu, pihak sekolah hendaklah menyebarkannya seluas
mungkin dan menggalakkan pelajar untuk membaca dan menghayati
pengajarannya.

Akhir kata, saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada Bahagian
Dakwah dan Kepimpinan, Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, kerana
telah berjaya menerbitkan risalah dakwah ini buat kali ketiganya.  Saya
berdoa ke hadrat Allah s.w.t. supaya risalah dakwah ini memberi manfaat
dan pengajaran kepada semua pembacanya.

Wallah-u a’lam.

(DATO’ DR. ABDUL SHUKOR BIN ABDULLAH)
Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia.
Kementerian Pendidikan Malaysia.
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