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Merenung Semesta
Memecahkan “Unsolved Mysteries”

rajendra kartawiria
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Walau sedikit, manfaatkan waktu luang 
untuk merenung semesta

"(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah 
sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring 

dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi 
(seraya berkata): "Ya Tuhan kami, 

tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. 
Maha Suci Engkau, 

maka peliharalah kami dari siksa neraka." 
(QS Al Imran 3:191)

Untuk dapat yang terbaik, kita masuk langsung ke komunitas cosmologist
http://www.pbs.org/wnet/hawking/html/home.html

http://www.pbs.org/wnet/hawking/html/home.html
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Ternyata masih ada yang belum terpecahkan
“Unsloved Mysteries”

• Where Does Matter Come From ? 
• Is Time Travel Possible ? 
• Where Is the Missing Matter ? 
• An Inhabited Universe ? 
• An Eternity of Bubbles ? 
• Is There a Theory of Everything ? 
• What Is the Future of Cosmology ? 
http://www.pbs.org/wnet/hawking/mysteries/html/myst.html

Karena tidak ada larangan, jadi boleh dong kita bantu para cosmologist
memberi “Clue” dari jawaban misteri2 ini

http://www.pbs.org/wnet/hawking/mysteries/html/myst.html
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Tapi sebelumnya, kita relaksasi dulu ..
berwisata galaxy ..

Mungkin saat ini 
kita sedang asyik bekerja, 
disuatu sudut ruang, 

Melepas penat sejenak
Menerawang terbang keluar

Ahh.. 
Betapa kecil diri ini
di belantara ratusan gedung 
dan deru ribuan mesin produksi
diantara dinamika belasan juta jiwa
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Terbang terus mengangkasa

Duh indahnya planet bumiku

Jakarta hanyalah setitik kecil
Tidak terdengar hiruk pikuknya

Apalagi ruang kerjaku

Betapa kecilnya diri ini
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Mengembara melampaui batas 
Tata Surya

Disini dingin, gelap dan sunyi
Matahari yang menerangi bumi, tampak redup dan tak hangat lagi

Planet bumi hanya tampak sebagai titik, 
Gempa bumi dan tsunami tak terdengar
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Memandang Galaksi-ku

Matahari10,000 
tahun cahaya

Galaksiku diberi nama
Melky Way (Bima Sakti)
Bentuknya bagus

Banyak matahari lain
Disebut bintang
Ku hitun dulu jumlahnya
1, 2, 3, …
5743254, 5743255, 5743256, …
wah banyak, kata ilmuwan
jumlahnya 200 milyar bintang
Betapa bangganya

Matahariku tak terlihat

Apalagi ruang kerjaku
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Menatap Cluster Galaxy

Galaksi dengan 200 milyar bintang 
seperti Melky Way

Galaksiku yang hebat
Ternyata tidak sendirian
Ada banyak galaksi lain
Yang punya bintang lebih banyak

Semua bergerak dinamis

Dari sini …
Galaksiku sudah tak terlihat

Dimana ruang kerjaku ?

Maka Aku bersumpah 

dengan tempat beredarnya bintang-bintang 

(QS Al Waqi’ah 56:75)
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Jauh mengangkasa Galaxy globe

Dari sini
Galaksi yang bertaburan
Ternyata terlihat seperti
Setitik debu asap putih

Aku tak dapat menemukan
Galaksiku, matahariku,
Bumiku, ruang kerjaku

Oh Tuhan,
Ternyata diriku hanyalah 
Setitik debu semesta

Apa yang bisa aku 
sombongkan?
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Kulihat perjalanan ke ‘atas’ masih sangat panjang
Karena takut nyasar, balik lagi ke kantor ahh..

Bismillah, Enjoy the life
Alhamdulillah, Syukuri hasil 
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