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BAB 3 

KONSEP WAHDATUL ADYAN HAZRAT INAYAT KHAN 

3.1 Sejarah Munculnya Wahdat Al-Adyân 

Wahdat al-Adyan merupakan ajaran yang lahirdan berkembang dari tradisi 

tasawuf pada masa kebangkitan Islam di TimurTengah hingga Eropa yakni pada 

awal abad ke-11, beberapa sufijugamengajarkan dan mengembangkan konsep ini. 

Wahdat al-Adyan lahir dari ajaran-ajaran tasawuf (Islam). Dengan demikian, 

kita dapat melihatbahwa akar dari tren harmonisasi agama-agama telah jauh lebih 

dulu diperkenalkan oleh dunia Islam, terlebih lagi bila kita mengacu pada Piagam 

Madinah pada masa Nabi SAW. Khazanah intelektualitas inilah yang kini terpendam 

dan terlupakan, padahal bila kita lebih jauh mengkaji ajaran-ajaran tasawuf, kita 

akan menemukan sikap kerendahan hati, keramahan,keterbukaan, saling menghargai 

dalam beragama tanpa harus mencampur ajaran agama dan keyakinan diantara 

agama-agama. Kiranya inilah yang dilakukan oleh para sufi terdahulu dengan 

penghayatan keimanan yang dipenuhi rasa cinta dan tulus dalam memahami ajaran-

ajaran agama. 

Dunia tasawuf dikenal banyak memiliki konsep tentang al-wahdat (kesatuan), 

seperti wahdat d-wujud, wahdat al-syuhud, wahdat al-ummah, dan wahdat al-

Adyan.Berdasarkan hasil rangkuman Ahmad Amin. Salah satu ajaran al-wahdat 

tersebut adalah wahdat al-Adyan (kesatuan agama-agama), yang banyak ditanggapi 

pro maupun kontra oleh berbagai kalangan, sejak zaman dahulu sampai 

sekarang.Orang yang dianggap pertama kali menyodorkan wahdat al-Adyan ini 

adalah al-Hallaj. Sebagai konsep yangcukup menarik, pada perkembangan 

berikutnya banyak diikuti oleh parapemikir lain, seperti Ibn 'Arabi, Jalaluddin Rumi 

dan Hazrat Inayat Khan. 

Konsep ini diperkirakan berawal dari penjabaran formulasi kalimat tauhid: La 

Ilaha Illa Allah, yang mempunyai implikasi sangat dalam bagi kehidupan umat 

Islam, sebab kalimat ini merangkum secara universal bagaimana seharusnya manusia 

hidup memandang dirinya dan alam semesta dalam kaitan-nya dengan Yang Mutlak 

(Tuhan). Segala sesuatu dipandang sebagai wujud dari karya Tuhan dan fenomena 

kebesaran-Nya. sehingga pada umumnya ajaran tasawuf memandang bahwa 

keanekaragaman agama didunia hanya sekadar bentuk, sedangkan hakikatnya sama, 
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karena semuanya mempunyai sumber yang sama dan bertujuan untuk menyembah 

Zat yang sama pula, yakni Tuhan Pencipta alam semesta.
62

 

3.2 Pengertian Wahdat Al-Adyân 

Sebelum melangkah ke pengertian bahasa dan Istilah Wahdatal Adyan 

alangkah lebih baik penulis menekankan bahwasanya suatu pemikiran atau 

pandangan tidak terlepas dari pengaruh sosial-kultural yang melatar belakangi 

kehidupanya.Artinya pemikiran bukan lah murni datang dari opininya melainkan 

keadaan, faktor yang dilaluinya. Kenyataan ini juga berlaku pada pemikir yang 

bercita-cita untuk menanamkan cinta dan kebijaksanaan seperti tokoh Tasawuf  

Inayat.          

Secara etimologis Wahdatal Adyan terdiri dari dua kata, yaitu ‖Wahdat‖ dalam 

bahasa Arab yang berarti kesatuan dan ”adyan” yang berarti agama-agama (jamak 

dari kata al-Din : agama).Dalam kamus al-Mu‘jam al-Falsafi, kata Wahdat 

dipertentangkan dengan pengertian al-Katsirah ―banyak‖ yang berarti keadaan 

sesuatu yang tidak terbagi.
63

Dalam pengertian lain, kata ―Wahdat‖ lazim berarti 

―kesatuan, kesamaan, keesaan‖,
64

 sedangkan kesatuan diartikan pula dengan ―perihal 

satu, keesaan‖ dengan sifat tunggal atau keseutuhan. 

Hal yang dibicarakan, ajaran konsep Wahdat al-Adyanyaitu kesatuan agama-

agama. Secara bahasa ―Wahdat” dalam bahasa arab berarti Kesatuan  dan“Adyan” 

yang berarti agama- agama (jamak dari kata al-din: agama) sedangkan menurut 

istilah bahwasanya hakikat semua agama satu dalam tujuan hanya kepada Tuhan 

semata. Cuman perbedaanya terletak hanya pada zahirnya saja seperti bentuk 

ibadahnya, nama, bukan pada tujuanya sehinga tidak menghalangi setiap agama 

masing-masing untuk beribadah kapada Tuhan.
65

  

Dalam terminologinya, Wahdat al-Adyân berarti bahwa pada hakikatnya 

semua agama adalah satu dalam tujuannya kepada Tuhan YME, perbedaan antara 

agama-agama hanya terletak pada nama, bentuk dan cara ibadah, bukan pada 

tujuannya, karena tujuan tersebut berlaku sama yakni hanya kepada Tuhan semata, 
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sehingga perbedaan itu tidak menghalangi para penganut masing-masing agama 

untuk sampai kepada tujuan yang sama;
66

 

Wahdat al Adyân mengakui dan menghargai tradisi-tradisi keagamaan dan 

kepercayaan lain sebagai tradisi yang sederajat menjadi sebuah tuntutan. Tak 

ada lagi tradisi yang menjadi ―anak tunggal‖ dengan segala privelese yang 

dimilikinya. Setiap tradisi keagamaan dan kepercayaan berdiri sama tinggi dan 

duduk sama rendah, karenanya memiliki hak hidup yang sama. 

 

Wahdat al-Adyân mengajarkan bahwa pada hakikatnya agama-agama 

bertujuan sama dan mengabdi kepada Tuhan yang sama pula. Perbedaan yang ada 

hanya bentuk luar dan namanya saja.Jadi, agama apapun dapat dipahami setara 

karena sumbernya satu, yakni Tuhan.Wahdatal-Adyân menyalahkan orang yang 

menyalahkan agama orang lain sekaligus ia mengajarkan agar seseorang patuh dan 

konsisten pada ajaran masing-masing. Oleh karena itu konsep ini sama sekali tidak 

mengarahkan pada upaya menyatukan agama-agama.
67

 

Konsep Wahdat al-Adyân sebenarnya tidak baru karena sudah dikenal dalam 

tradisi sufistik masa lalu, namun konsep ini menarik untuk ditilik kembali. Wahdat 

al-Adyân (kesatuan agama), demikian konsep tersebut dinamai, mengajarkan bahwa 

pada hakikatnya semua agama bertujuan sama dan mengabdi kepada Tuhan yang 

sama pula. Perbedaan yang ada hanyalah pada aspek lahiriah yakni penampilan-

penampilan dan tata cara dalam melakukan ibadah dan mendekatkan diri kepada 

Tuhan. 

Dapat dikatehui istilah Wahdat Al-Adyân muncul dari kaum sufi yang 

disandarkan kepada Abu al-Mughits al-Husayn ibn  al-Mansur al-Baydawi al-

Hallaj(244 H- 309 H), Dia berpendapat bahwa Tuhan menyibukkan setiap penganut 

agama bukan atas pilihanya tetapi dipilihkan untuknya maka dari itu tidak pantas 

bagi seseorang mencela atas kajahatan agama yang dianutnya atau menilai 

bahwsanya agama itu atas pilihanya. al-Hallaj mengatakan ketahui lah bahwa agama 

Yahudi, Nasrani, Islam dan agama lainya adalah gelar nama yang berbeda akan 

tetapi tujuan dan maksudnya sama.
68

 Termaktub juga dalam syairnya yang berbunyi: 
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―aku memikirkan agama- agama dengan sungguh-sungguh, 

Kemudian sampailah pada kesimpulan , Bahwa ia mempunyai 

banyak sekali cabang, Maka jangan sekali-kali mengajak 

seseorang kepada suatu agama, Karena sesungguhnya itu akan 

menghalangi Untuk sampai pada tujuan yang kokoh. Tetapi 

ajaklah melihat asal/sumber segala kemulian dan makna, Maka 

dia akan memahaminya‖
69

 

 

Dalam syair ini bahwsanya Wahdat al-Adyân memandang bahwa sumber 

agama adalah satu yakni Tuhan.yang mana agama sebagai bungkusnya saja. 

Pandangan al-Hallaj  terhadap konsep Wahdatal-Adyânberdasarkan Tauhid dengan 

makna keesaan Tuhan secara Mutlak walaupun tak dapat diterima dengan logika 

namun Wahdatal-Adyân ia jadikan landasan untuk mempersilakan kehadiran konsep 

Tuhan yang beraneka ragam. Baginya Tuhan itu Satu, Unit, Sendiri. Jadi tidak perlu 

Tuhan itu disifati oleh siapapun karena akan membatasinya. Oleh karena itu 

penyembahan melalui konsep monoteisme dan politeisme tak masalah bagi 

Tuhan.karena perbedaan itu berdasarkan dari logikanya saja. 

Dalam konsep ini tidak ada lagi superioritas dan inferioritas agama karena 

berasal dari satu sumber yakni Tuhan.Agama adalah serangkaian kesadaran manusia 

tentang eksistensi sesuatu yang telah menjadi pedoman hidup yang bersumber dari 

Tuhan. Dan agama yang adalah kesadaran itu sendiri berupa kewajiban-kewajiban 

yang harus dipenuhi dan larangan-larangan yang harus dihindari, sehingga apa yang 

menjadi pilihan benar-benar merupakan kesadaran atas kehendaknya sendiri bukan 

atas dasar keterpaksaan. Inilah agama, tidak ada paksaan dalam beragama, karena 

agama adalah sebuah keyakinan dari sederetan pengetahuan yang membentuk 

kesadaran yang tak terelakkan.agama merupakan sumber ideologi yang diberikan 

Tuhan pencipta alam semesta beserta isinya sebagai ideologi-pedoman hidupuntuk 

manusia melalui para utusan-Nya. 

Penjabaran konsep ini juga  berlanjut yang di sandarkan kepada  Ibn 

‗Arabi(560-638 H/ 1165-1240 M) karena beliau pemegang konsep Wahdat al-

Wujudyang memberikan dasar filosofisnya dalam memahami Tuhan dan alam, 

menurutnya bahwa Wujud hakiki hanyalah satu yakni Tuhan walaupun seperti itu 

Tuhan menampakan dirinya dalam bentuk tak terbatas pada alam dengan maksud 

pembuktian bahwasanya ia satu. 
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Pernyataan Wahdat al-AdyanIbn ‗Arabi ia lukiskan dalam syairnya yang 

berbunyi  

―sungguh hatiku telah menerima berbagai bentuk, tempat 

penggembalaan bagi kijang dan biara bagi pendeta, rumah bagi 

berhala, dan ka‘bah bagi yang berthawaf, sabak bagi Taurat, dan 

Mushaf bagi Al-Quran, saya beragama dengan agama cinta. cinta 

itulah agama dan imanku‖.
70

 

 

Ungkapan syair diatas membuat hal yang sama dalam pandangan Inayatia 

berkata cinta dan kebjakasanaan yang bisa sampai pada Wahdat al-Adyan karena 

menurutnya  agama- agama yang banyak dan berbeda satu sama lain tetapi hanya 

dalam bentuknya saja, seperti air yang selalu mengambil bentuk ketika sesuai 

dengan tempat yang ditempatinya, sama halnya tak ubah air yang berubah menjadi  

sungai, danau, laut, arus atau kolam dan ini sama dengan agama: kebenaran esensial 

adalah satu, tetapi aspeknya yang berbeda. Orang yang berkelahi karena bentuk 

luarnya akan selalu berkelahi akan tetapi apabila mangakui kebenaran batiniah dia 

tidak akan berselisih paham. oleh sebab itu semua penganut agama akan bisa 

diharmoniskan.
71

 

Pemikiran Inayat untuk menyatukan paham agama- agama sangat diupayakan 

karena pengembaraannya membuat ia belajar dari dunia timur dan barat beliau 

mengeluarkan karya hal ini disebabkan pertama, menuntut manusia untuk 

berpartisipasi dalam dunia demokrasi. Kedua kesadaran global yang menghacurkan 

provinsialisme, ketiga kesadaran akan adanya ketidak adilan ekonomi dan sosial dan 

ini perlu tindakan penanganan, keempat kekerasan besar- besaran dan perlu 

penanganan konflik secara damai, kelima materialisme yang memerlukan budaya 

tandingan untuk menyederhanakan kehidupan dan nilai kemanusia, keenam 

induvidualisme berlebihan yang memunculkan masyrakat bebas dan bertanggung 

jawab, ketujuh etnosentrisme, rasisme dan kepekaan terhadap budaya lain, 

memerlukan martabat manusia yang asasi bagi setiap pribadi, kedelapan feminisme 

yang berlebihan.
72
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Sebab yang terjadi diatas alasan yang melatar belakangi Inayat untuk 

menumbuhkan rasa  percaya diri terhadap apa yang dianut setiap agama sehingga ia 

memberikan dasar penyatuan agar manusia tetap menimbulkan hati yang bersih 

dalam menghadapi semua masalah ditambah lagi ketidak puasan suatu kelompok 

terhadap agama sehingga ia mencari alternatif untuk meninggalkan agama dengan 

membuat kebaikan yang baru dalam artian terbebas dari hukum Tuhan. 

Berdasarkan konsep Inayatdalam persoalan seperti ini yang menjadi 

pertanyaan adalah apakah Tuhan memberikan banyak agama atau satu 

agama?Semua agama yang namanya berbeda-beda: Islam, Yahudi, Kristen, dan 

lainnya hanyalah perbedaan nama, namun hakikatnya satu jua .Semua agama yang 

namanya berbeda-beda adalah jalan menuju Allah.Orang yang memilih agama atau 

lahir dalam lingkungan keluarga yang menganut salah satu agama, bukan atas 

kehendaknya sendiri, tetapi telah ditentukan atau sudah ditakdirkan Allah. Dan 

begitu juga ibadah (ritual) yang berbeda warna dan cara, isinya hanya satu ialah 

untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak perlu seorang mencela agama lain 

karena agama itu semua benar karena berasal dari Allah. 

Wahdatal-Adyân mengajarkan bahwa pada hakikatnya semua agama bertujuan 

sama dan mengabdi kepada Tuhan yang sama pula. Perbedaan yang ada hanyalah 

pada aspek lahiriah yakni penampilan-penampilan dan tata cara dalam melakukan 

ibadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam konsep ini tidak ada lagi 

superioritas dan inferioritas agama karena berasal dari satu sumber yakni Allah 

SWT. 

3.3 Pemikiran Wahdat Al-Adyân 

3.3.1 Konsep Wahdat Al-Adyan Hasan al-Bashri 

Hasan al-Bashri hidup pada masa klasik. Di masa itu terjadi kericuhan 

dalam sistem sosial politik dan merosotnya moral. Dengan melihat gaya hidup 

yang profan dan bergelimang harta yang menjadi tabiat umat Islam terutama para 

pembesar negeri dan hartawan serta sikap hidup yang sekuler dan glamour dari 

keluarga penguasa ketika itu, mendorong Hasan al-Bashri untuk melakukan 

gerakan zuhud. Protes tersamar ia lakukan dengan gaya hidup murni etis, 

pendalaman kehidupan spiritual dengan motivasi etikal. Setting politik dan 

kultural itulah yang melahirkan gagasan zuhud Hasan al-Bashri yang berusaha 

hawa nafsunya untuk tidak terpengaruh oleh gerlapnya kemewahan 
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dunia.
73

Gerakan tasawuf pada saat itu dikarenakan adanya latar belakang sosio-

politik, kultur dan ekonomi. 

Al-Hasan bin Abi Al-Hasan Abu Sa‘id, dilahirkan di Madinah pada tahun 21 

H/ 642 M
74

tetapi dibesarkan di Wadi al-Qura. Ayahnya adalah budak milik Zaid 

bin Tsabit Al-Anshari r.a dan ibunya adalah budak milik Ummu Salamah r.a, istri 

Nabi Saw. 

Setahun sesudah perang Shiffin dia pindah ke Bashrah dan menetap disana 

sampai ia meninggal tahun 110 H. Setelah ia menjadi warga Bashrah, ia 

membuka pengajian di sana karena keprihatinannya melihat gaya hidup dan 

kehidupan masyarakat yang telah terpengaruh oleh duniawi sebagai salah satu 

ekses dari kemakmuran ekonomi yang dicapai negeri-negeri Islam pada masa itu. 

Gerakan itulah yang menyebabkan Hasan al-Bashri kelak menjadi orang yang 

sangat berperan dalam pertumbuhan kehidupan sufi di Bashrah. 

Beliau mendapatkan ajaran tasawuf dari Huzaifah bin Al-Yaman,
75

 sehingga 

ajaran itu melekat pada dirinya, baik sikap maupun perilaku pada kehidupan 

sehari-hari. Di antara ajarannya yang terpenting adalah zuhud serta khauf dan 

raja‘. Dan kemudian beliau dikenal sebagai Ulama Sufi dan juga Zuhud.
76

 Dengan 

gigih dan gayanya yang retorik, beliau mampu membawa kaum muslim pada 

garis agama dan kemudian muncullah kehidupan sufistik. 

Dasar pendirian yang paling utama adalah Zuhud terhadap kehidupan dunia, 

sehingga ia menolak segala kesenangan dan kenikmatan dunia. Hasan Al Bashri 

mangumpamakan dunia ini seperti ular, terasa mulus kalau disentuh tangan, tetapi 

racunnya dapat mematikan. Oleh sebab itu, dunia ini harus dijauhi dan 

kemegahan serta kenikmatan dunia harus ditolak. Karena dunia bisa membuat kita 

berpaling dari kebenaran dan membuat kita selalu memikirkannya. 

Prinsip kedua ajaran Hasan Al Bashri adalah Khauf dan Raja', dengan 

pengertian merasa takut kepada siksa Allah karena berbuat dosa dan sering 

melalaikan perintah Allah. Merasa kekurangan dirinya dalam mengabdi kepada 

Allah, timbullah rasa was-was dan takut, khawatir mendapat murka dari Allah. 
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Dengan adanya rasa takut itu pula menjadi motivasi tersendiri bagi seseorang 

untuk mempertinggi kualitas dan kadar pengabdian kepada Allah. Sedangkan 

sikap raja' adalah mengharap akan ampunan Allah dan karunia-Nya. Oleh karena 

itu prinsip-prinsip ajaran ini adalah mengandung sikap kesiapan untuk melakukan 

muhasabah agar selalu mamikirkan kehidupan yang hakiki dan abadi. 

3.3.2 Konsep Wahdat Al-Adyan Imam Abu Hamid Al-Ghazali 

Masa di mana Al-Ghazali hidup adalah masa yang secara umum sedang 

mengalami kemunduran, terutama aspek intelektual dan moral yang parah. 

Apabila dirunut dari rentang perjalanan sejarah Islam, maka kendatipun masa 

hidup al-Ghazali masih berada dalam periode klasik (650-1250 M), namun sudah 

masuk ke dalam masa kemunduran atau jelasnya masa disintegrasi (1000-1250 

M).
77

 Secara politis kekuatan pemerintahan Islam yang ketika itu di bawah 

kekuatan Abbasiyah sudah sangat lemah dan mundur karena terjadinya konflik-

konflik internal yang berkepanjangan dan tak kunjung terselesaikan. Di samping 

kerajaan Abbasiyah mengalami masa disintegrasi di bidang politik dan 

kebudayaan juga mendapatkan serangan keras dari golongan Syi‘ah. Mulai dari 

pemberontakan kaum Zanj, Qaramitah dan Hasysyasin sampai pada intrik-intrik 

yang dilancarkan oleh Bani Buwaihi yang berfaham Syi‘ah pula.
78

 

Keadaan masyarakat Islam sebelum Al-Ghazali lahir sudah mengalami 

kemunduran dan kelemahan. Di bidang sosial politik, kerajaan Abbasiyah yang 

merupakan lambang bagi persatuan umat telah sedemikian rapuh yang menurut 

Montgomery Watt disebabkan karena tiga faktor: 1). Lemahnya sistem kontrol 

dan kendali sesudah makin luasnya wilayah kerajaan, 2). Makin meningkatnya 

ketergantungan kerajaan pada tentara bayaran dan 3). Sistem manajemen 

keuangan yang tidak efisien.
79

 

Di bidang kebudayaan dan peradaban, meski pernah mengalami zaman 

keemasan pada masa sebelumnya, kini mengalami kemunduran, bahkan nyaris 

kehilangan kepribadiannya. Demikian pula dalam bidang ilmu-ilmu agam Islam 

dirasakan oleh Al-Ghazali telah mati dalam jiwa umat Islam sehingga perlu 

dihidupkan kembali. 

                                                             
77

Harun Nasution. Pembaharuan dalam Islam. (Jakarta: Bulan Bintang, 1975) ,11 
78

Amin Syukur dan Masharudin. Intelektualisme Tasawuf. (Semarang: Lembkota,2002) 119 
79

W.  Mongomery Watt. The Majesty that Was Islam. Diterjemahkan oleh Hartono 

Hadikusumo..Kejayaan Islam. (Yogyakarta: Tiara Wacana,1990) 165-166 



37 
 

Pokok pemikiran al-Ghazali adalah al-Kasyf wa al-Ma‟rifah. Yang 

dimaksud dengan kasyf oleh al-Ghazali adalah cahaya yang dihunjamkan ke 

dalam hati hamba, sehingga hati dapat melihat dan merasakan sesuatu 

dengan „ain al-yaqin. Kasyf adalah sumber kedua bagi ma‘rifah yang terbesar 

setelah wahyu. Ma‟rifah adalah kondisi (hal) yang bermuara dari upaya-upaya 

mujahadat dan menghapus sifat-sifat yang jelek, pemutusan semua hubungan 

dengan makhluk, serta penghadapan inti/ hakikat cita-cita kepada Allah yang 

dilakukan oleh seseorang. 

Ma‘rifah, menurut al-Gazali berarti ilmu yang tidak menerima keraguan 

yaitu ‖pengetahuan‖ yang mantap dan mapan, yang tak tergoyahkan oleh 

siapapun dan apapun, karena ia adalah pengetahuan yang telah mencapai tingkat 

haqq al-yaqin. 

Obyek ma‘rifah dalam ajaran tasawuf al-Gazali tidak hanya terbatas pada 

pengenalan tentang Tuhan, tetapi juga mencakup pengenalan tentang segala 

hukum-hukum-Nya yang terdapat pada semua makhluk. Lebih jauh, dapat pula 

diartikan bahwa orang yang telah mencapai tingkat ma‘rifah (al-„arif) mampu 

mengenal hukum-hukum Allah atau sunnah-Nya yang hanya tampak pada 

orang-orang tertentu. 

Pengetahuan ma‟rifah akan dapat dicapai dengan hati/ kalbu yang bersih 

karena hati yang bersihlah yang dapat menerima nur (nubuwah) dari Tuhan 

untuk mengenal sesuatu dalam makna yang sebenarnya (hakikatnya). Diawali 

dengan fana, seorang sufi memasuki alam mukasyafah (terbukanya hijab antara 

manusia dengan Tuhan) dan alam musyahadah (penyaksian langsung), sehingga 

dalam kondisi kesadaran tertentu mereka dapat melihat dengan mata hatinya 

(„ain al-bashirah).
80

 

3.3.3 Konsep Wahdat al-Adyan al- Hallaj 

Husain ibn Mansur al-Hallaj atau biasa disebut dengan Al-Hallaj adalah 

salah seorang ulama sufi yang dilahirkan di kota Thur yang bercorak Arab di 

kawasan Baidhah, Iran Tenggara, pada tanggal 26 Maret 866M. Ia merupakan 

seorang keturuna Persia. Kakeknya adalah seorang penganut Zoroaster dan 

ayahnya memeluk islam. Al-Hallaj merupakan syekh sufi abad ke-9 dan ke-10 
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yang paling terkenal. Ia terkenal karena berkata: ―Akulah Kebenaran‖, ucapan 

yang membuatnya dieksekusi secara brutal.
81

 

Paham ini berisi keyakinan bahwa manusia dapat bersatu dengan Tuhan. 

Penganut paham kesatuan Wujud ini mengambil dalil Al Quran yang dianggap 

mendukung penyatuan antara ruh manusia dengan Ruh Allah dalam penciptaan 

manusia pertama, Nabi Adam AS: ―…Maka apabila telah Kusempurnakan 

kejadiannya dan Kutiupkan kepadanya roh Ku; maka hendaklah kamu 

tersungkur dengan bersujud kepadanya‖.
82

 

Sehingga ruh manusia dan Ruh Allah dapat dikatakan bersatu dalam sholat 

karena sholat adalah me-mi‘rajkan ruh manusia kepada Ruh Allah Azza wa Jalla 

. Atas dasar pengaruh ‗penyatuan‘ inilah maka kezuhudan dalam sufi dianggap 

bukan sebagai kewajiban tetapi lebih kepada tuntutan bathin karena hanya 

dengan meninggalkan/ tidak mementingkan dunia lah kecintaan kepada Allah 

semakin meningkat yang akan bepengaruh kepada ‗penyatuan‘ yang lebih 

mendalam. 

Wahdat al-Wujud mempunyai pengertian secara awam yaitu; bersatunya 

Tuhan dengan manusia yang telah mencapai hakiki atau dipercaya telah 

suci.Pengertian sebenarnya adalah merupakan penggambaran bahwa Tuhan-lah 

yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Allah adalah sang Khalik, Dia-

lah yang telah menciptakan manusia, Dia-lah Tuhan dan kita adalah 

bayangannya.
83

 

Perseteruan pendapat konsep Wahdat al-Wujud terjadi pada kaum Syi‘ah 

Isma‘iliyah pada masa Al Hallaj.Al Hallaj yang hidup di masa itu, dia 

mengucapkan kata yang sangat menggemparkan: Ana Al-Haqq berarti Akulah 

kebenaran.Dia kemudian dianggap mendukung kaum syi‘ah.Hal ini juga berarti 

permasalahan yang timbul dari perselisihan antara ilmu syariat, ilmu ma‘rifat, 

dan kekuasaan atau politik. Semua yang terjadi adalah karena kesalahan 

pemahaman. 

Terbunuhnya Al Hallaj bukan karena ucapannya tetapi karena politik.Tetapi 

merupakan kesalahan Al Hallaj yang mengucapkan dan mengajarkan konsep 

Wahdat al-Wujud (Ana Al-Haqq) kepada murid-muridnya.Bahwa hal tersebut 
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adalah ilmu yang sangat pribadi dan hanya dimengerti oleh orang yang 

menerimanya.Selain itu, Al Haqq merupakan sifat-sifat Allah. 

Wahdat al-Wujud mempunyai pengertian secara awam yaitu; bersatunya 

Tuhan dengan manusia yang telah mencapai hakiki atau dipercaya telah 

suci.Pengertian sebenarnya adalah merupakan penggambaran bahwa Tuhan-lah 

yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Allah adalah sang Khalik, Dia-

lah yang telah menciptakan manusia, Dia-lah Tuhan dan kita adalah 

bayangannya.
84

 

Ajaran Wahdat Al-Adyân ini merupakan untaian dari ajaran al-Hallaj yang 

lain, yaitu teori Hulul dan Nur Muhammad Terutama dengan Nur Muhammad, 

Wahdat al-Adyân memiliki kaitan langsung, karena menurut al-Hallaj, Nur 

Muhammad merupakan jalan hidayah (petunjuk) dari semua nabi. Oleh karena 

itu, agama yang dibawa oleh para nabi pada prinsipnya sama. Apalagi dalam 

keyakinan al-Hallaj, semua nabi merupakan "emanasi wujud", sebagaimana 

terumus dalam teori Hulul-nya. Oleh karena itu, pada dasarnya agama-agama 

berasal dari dan akan kembali kepada pokok yang satu, karena memancar dari 

cahaya yang satu.
85

 

Berangkat dari teori al-Hulul, al-Hallaj memaparkan pandangannya tentang 

eksistensi alam semesta melalui teori Nur Muhammad atau al-Haqiqah al-

Muhammadiyah. Pandangannya tentang Hulul ini berlanjut lebih jauh dan lebih 

luas kepada teori emanasi yakni haqiqah yang dihubungkan dan 

berkesinambungan dari Allah (menjadikan) kepada Nur-Nya (Nur Muhammad) 

untuk dipancarkan (kepada) menjadi alam semesta. Nur muhammad menjadi 

logos dan perantara bagi alam semesta.
86
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Bagi al-Hallaj, Nabi Muhammad memiliki dua hakikat yaitu qadim dan 

hadts.Haqiqat qadimah merupakan nur al-Azali yang telah ada sebelum 

terjadinya alam semesta.Hakikat inilah yang menjadi sumber ilmu dan ‗irfan 

(wisdom) serta sebagai titik tolak munculnya para nabi dan para wali 

Allah.Sedangkan haqiqat haditsah adalah eksistensinya (Muhammad dalam 

wujud manusia) yang menjadi nabi dan rasul, meskipun kemunculannya berasal 

dari yang azali.
87

 

Kemudian dari teorinya tentang Nur muhammad, maka ia mengembangkan 

pemahaman tentang Wahdat al-Adyân. Kesatuan agama terjadi karena adanya 

kesatuan kenabian, dalam hal ini para nabi dihubungkan oleh pengetahuan (al-

Aql Awwal) yakni Nur Muhammad, sehingga Nur Muhammad melampaui 

seluruh ―aql‖ pengetahuan para nabi yang berasal (bersumber) dari ruh-nya yang 

qadim. Konsep Nur Muhammad atau haqiqat al-Muhammadiyah dalam tasawuf 

adalah nama bagi sifat-sifat Tuhan yang dapat diwujudkan oleh manusia pada 

dirinya. Nur Muhammad bukan makhluk tetapi sifat-sifat yang ada pada Allah 

dan belum berada pada manusia.Sifat-sifat Allah yang ada pada manusia dan 

hilang sifat-sifat kemanusiaannya disebut Insan Kamil.Nur Muhammad dalam 

teori penciptaan menempati posisi kausa prima yang berarti sifat-sifat Allah 

itulah yang menyebabkan terciptanya alam semesta dengan segala isinya.Dengan 

demikian sifat-sifat Allah ini tampak dengan alam yang dengannya manusia 

mengenal Allah.Dalam tajalli Allah mempunyai maksud dengan ciptaan-Nya, 

sedangkan dalam emanasi Allah menciptakan alam ini tanpa maksud.
88

 

Melalui konsep Nur Muhammad ini berkembang Wahdat al-Adyân. Dalam 

tasawuf kedudukan Nur Muhammad sebagai jalan menuju Tuhan, sehingga dapat 

pula dikatakan bahwa melalui Nur Muhammad maka akan ada kesatuan kenabian 

yang secara inheren berarti kesatuan kitab suci, kesatuan umat, dan kesatuan 

agama yang menjadi jalan menuju Allah. Ajaran-ajaran al-Hallaj, khususnya 

yang berbicara tentang tasawuf ada tiga, yaitu (1) 'penjelmaan Tuhan ke dalam 

diri manusia (Hulul / infussion); (2) asal usul kejadian alam semesta dari Nur 

Muhammad (cahaya Muhammad); dari ajarannya tentang Hululdan Nur 

                                                                                                                                                                            
pemurniannya terhadap Tuhan (dan kenabian Isa,as), walaupun untuk kemudian menjadi absurd dan 

mengarah pada kemusyrikan 
87

 Sahabuddin, Menyibak Tabir Nur Muhammad, (Jakarta : Renaisan, 2004), Cet.,1 25 
88

Ibid, 96-97 



41 
 

Muhammad inilah al-Hallaj mencetuskan, – (3) konsep kesatuan agama (wahdat 

al-adyan). 

Hulul atau Infusion.Hulul secara etimologis berasal dari kata ‖hall-yahull-

Hulul‖ berarti berhenti atau diam. Menurut Abu Manshur al-Hallaj dalam 

tasawuf filosofis menyatakan bahwa Hulul adalah pengalaman spiritual seorang 

sufi sehingga ia dekat dengan Allah, lalu Allah memilih kemudian menempati 

dan menjelma padangya. Konsep Hulul dibangun diatas landasan teori lahut dan 

nasut.Lahut berasal dari perkataan ilah yang berarti tuhan, sedangkan lahut 

berarti sifat ketuhanan.Nasut berasal dari perkataan nas yang berarti manusia; 

sedangkan nasut berarti sifat kemanusiaan.Al-Hallaj mengambil teori Hulul dari 

kaum Nasrani yang menyatakan bahwa Allah memilih tubuh Nabi Isa, 

menempati, dan menjelma pada diri Isa putra Maryam.Nabi Isa menjadi Tuhan, 

karena nilai kemanusiannya telah hilang.Hulul Allah pada diri Nabi Isa bersifat 

fundamental dan permanen.Sedangkan Hulul Allah pada diri al-Hallaj bersifat 

sementara; melibatkan emosi dan spiritual; tidak fundamental dan permanen.Al-

Hallaj tidak menjadi Tuhan dan tidak menyatakan Tuhan, kecuali ucapan yang 

tidak disadarinya (syathahat).Al-Hallaj tidak kehilangan nilai kemanusiannya.Ia 

hanya tidak menyadarinya selama syathahat. Adapun tazkiyat al-nafs adalah 

langkah untuk membersihkan jiwamelalui tahapan mawamat hingga merasakan 

kedekatan dengan Allah dan mengalami al-fana ‗an al-nafs.Out put dari tazkiyat 

al-nafs adalah lahut manusia menjadi bening, sehingga bisa menerima hulul dari 

nasut Allah.
89

 

Nur Muhammad. Konsep Nur Muhammad ini merupakan ajaran al-Hallaj 

yang kedua.Menurutnya, Nur Muhammad adalah cahaya purba yang melewati 

nabi satu ke nabi yang lain, dan berlanjut sampai kepada para imam/ wali, yang 
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merupakan rantai pentahbisan (silsilah). Al-Hallaj merujukkan ajarannya pada 

Al-Qur'an surat alNur: 35, yang terjemahnya sebagai berikut:  

"Allah (pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi.Perumpamaan cahaya 

Allah adalah seperti lubang yang tak tembus, yang didalamny aada pelita 

besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang 

bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon 

yang banyak berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah 

timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat (nya), yang minyaknya saja 

hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di eras 

cahaya (berlapislapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya, siapa saja 

yang Dia kehendaki". 

 

Menurut al-Hallaj, Muhammad memiliki dua hakikat, yakni pertama 

hakikat cahaya azali yang telah ada sebelum adanya se-gala sesuatu dan menjadi 

landasan ilmu serta ma'rifat.Kedua, hakikat yang baru dalam kedudukannya 

sebagai seorang nabi, pada ruang dan waktutertentu.Cahaya yang pertama itulah 

yang menjadi landasan semua para nabi dan para imam/ wali yang lahir 

sesudahnya. 

Wahdat al-Adyân.Yang menarik dan patut direnungkan, dalam pandangan 

a1-Hallaj, tidak ada perbedaan hakikat antara monoteisme dan politeisme. Dia 

berkata: "Kufur (ingkar Tuhan) dan iman itu hanya berbeda dari segi namanya, 

bukan dari segi hakikatnya, karena antara keduanya tidak ada perbedaan". Selain 

itu, al-Hallaj juga menyalahkan orang yang menyalahkan agama orang lain.
90

 

Pandangan al-Hallaj tegas, bahwa pada dasarnya beragama apapun adalah 

Islam.Ia menuliskan dalam syairnya:  

"Aku memikirkan agama-agama dengan sungguh-sungguh, kemudian 

sampailah pada kesimpulan bahwa ia mernpunyai banyak sekali cabang. 

Maka jangan sekali-kali rnengajak seseorang kepada suatu agama, karena 

sesungguhnya itu akan menghalangi untuk sampai padatujuan yang kokoh. 

Tetapi ajaklah melihat asal/sumber segaia kemuliaan dan makna, maka dia 

akan memahaminya‖.
91

 

Dalam syair yang lain al-Hallaj berbicara:  

"If the Well-Guided was pleased with indirect information how shall he 

who searches the route not suffice himself with an indirect trace. From the 

Burning Bush, on the side of Sinai what he heard speak from the Bush was 

not the Bush nor its seed, but Allah. And my role is like this Bush".
92
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Faham wahdat al-Adyan al-Hallaj dilandaskan pada pandangannya tentang 

tauhid.Memang, banyak orang sulit memahami jalan pikiran ini, karena 

tampaknya ada sesuatu yang kontradiktif. Bagaimana mungkin dapat terjadi, 

tauhid yang menghendaki konsep keesaan Tuhan secara mutlak, oleh al-Hallaj 

dijadikan landasan konsep wahdat al-Adyan yang 'mempersilakan' kehadiran 

konsep ketuhanan yang beraneka ragarn.  

Bagi al-Hallaj, Tuhan itu Satu, Unik, Sendiri, dan terbukti Satu. Dalam 

syairnya al-Hallaj menulis: 

"He is Allah the Living. Ailah is One, Unique, Alone and Testified as One. 

Both the One and the profession of Unity of the One are in Him and from 

Him. From Him comes the distance that separates others from His Unity. 

The knowledge of Tawhid is an autonomous abstract cognizance".
93

 

 

Baginya, Tuhan tidak bisa disifati apa pun. Penyifatan terhadap-Nya hanya 

akan membatasi-Nya. Selengkapnya al-Hallaj berkata:  

"Ourdemontrative allusion presents a definition. Now, as regards this 

definition, the unicity of God cannot be an exception (to the general rules); 

however, every definition is a limitation, and the attributes of a limitation 

apply to a limited object; on the other hand, the object of the attestation that 

God is one has no limitation".
94

 

 

Maka, konsep Tuhan yang satu harus dipahami secara unik, karena Tuhan 

adalah kesatuan yang mutlak dari keseluruhan.Oleh karena itu, menurut al-

Hallaj, penyembahan melalui konsep monoteisme atau politeisme tak masalah 

bagi Tuhan.Pada dasarnya keduanya hanya berkaitan dengan logika, yakni antara 

yang satu dan yang banyak. Dari situ juga ditelusuri akan dijumpai kepercayaan-

kepercayaan yang apabila ditafsirkan akan mengarah kepada satu Tuhan. 

Bagi al-Hallaj, pada dasarnya agama-agama berasal dari dan akan kembali 

kepada pokok yang satu, karena memancar dari cahaya yang satu. Pandangan al-

Hallaj tegas bahwa pada dasarnya agama yang dipeluk oleh seseorang 

merupakan hasil pilihan dan kehendak Tuhan bukan sepenuhnya pilihan manusia 

sendiri.Dan hal ini merupakan konsekuensi dari kesadaran diri atas ‗kehadiran‘ 

Tuhan di setiap tempat dalam semua agama.Menurutnya, penyembahan melalui 

konsep monoteisme atau politeisme tak masalah bagi Tuhan karena pada 
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dasarnya hanya berkaitan dengan logika, yakni yang satu dan yang banyak. Dari 

situ, jika ditelusuri akan dijumpai kepercayaan-kepercayaan yang apabila 

ditafsirkan akan mengarah kepada satu Tuhan. 

Konsep al-Hallaj ini, memaknai pluralisme lebih sebagai upaya bagaimana 

memahami dan menghormati sebuah perbedaan bukan mempermasalahkan 

perbedaan. Namun bukan berarti konsep ini menghendaki usaha penyatuan 

agama (sinkretis) atau pencampuradukan agama-agama atau mempersalahkan 

melompat-lompat dari satu agama ke agama yang lain, justru konsep ini 

menghendaki sesesorang memeluk dengan konsekuen agama yang diyakininya 

tanpa embel-embel dan pemberian label (stereotype) negatif terhadap agama 

yang lain. Wahdat al-Adyan mengandaikan terciptanya sebuah iklim 

keberagamaan yang saling terbuka satu sama lain, saling belajar, mengedepankan 

sikap inklusifitas untuk kemudian di wujudkan dalam tindakan dan aksi yang 

jelas. 

3.3.4 Konsep Wahdat al-Adyan Ibn ’Arabi 

Secara historis, jalan kehidupan sufi kelahiran Mursiah 17Ramadhan 560 H 

ini dapat dibagi menjadi dua fase. Pertama,fase keberadaannya di Andalusia 

(560-597 H).Kedua, fasekeberadaannya dalam perjalanan mencari dan 

memperluas ilmupengetahuan, hingga meninggal (597-638 H).Di fase pertama, 

Ibnu Arabi berada di bawah system pemerintahan monarkis Dinasti Muwahiddin 

(al-Mohad) yangsedang dipimpin oleh Khalifah Abu Ya‘qub Yusuf bin 

AbdulMu‘min (551-580 H) lalu Khalifah Ya‘qub bin Yusuf Al-Manshur (580-

595 H). Corak pemerintahan yang monarkis menstabilitaskan politikdalam 

negeri, dan memberikan kesempatan hidup dan pendidikanyang lebih nyaman 

dan baik bagi rakyat.Ibnu ‗Arabi selakurakyat Dinasti Muwahiddin pun 

mendapatkan anugerah nikmatserupa itu.Ia memiliki basis ilmu pengetahuan 

dan tradisi pemikiran Islam yang luas dan konprehensif, setelah berguru 

padadua syeikh lebih.
95

 

Media Zainul Bahri telah menalaah  konsep Wahdat Al-Adyân  Ibn ‘Arabi 

yang dikatakan sebagai pembuka untuk kesatuan agama dengan dalil kita 

sebenarnya bersama Tuhan Yang Esa yakni Allah SWT. Artinya Media Zainul 
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Bahri tidak mengatakan seorang pencetus konsep kesatuan Agama- Agama 

adalah Ibn Arabi tetapi orang yang paham tetang kesatuan Agama maka dari itu 

beliau menjelaskan ada beberapa term yang mesti dilakukan oleh manusia yang 

mempunyai syariat dan keyakinan.      

 Yakni dengan Tajjalipenampakan diri Tuhan yang bersifat absolut dalam 

bentuk alam yang bersifat terbatas. Istilah ini berasal dari 

kata tajalla atau yatajalla, yang artinya ―menyatakan diri‖.beranjak dari 

pandangan bahwa Allah Swt dalam kesendirian-Nya (sebelum ada alam) ingin 

melihat diri-Nya di luar diri-Nya. Karena itu, dijadikan-Nya alam ini. Dengan 

demikian, alam ini merupakan cermin bagi Allah Swt. Ketika Ia ingin melihat 

diri-Nya, Ia melihat pada alam. Dalam versi lain diterangkan, yakni dengan 

merujuk pada Hadis Qudsi kanzun makhfiyyan (Harta karun yang tersembunyi), 

bahwa Tuhan berkehendak untuk diketahui, maka Ia pun menampakkan Diri-

Nya dalam bentuk tajali. Proses penampakan diri Tuhan itu diuraikan oleh Ibn 

‘Arabi. Menurutnya, Zat Tuhan yang mujarrad dan transendental itu bertajali 

dalam tiga martabat melalui sifat dan asma (nama)-Nya, yang pada akhirnya 

muncul dalam berbagai Wujud konkret-empiris. Ketiga martabat itu 

adalah martabat ahadiyah, martabat wahidiyah, dan martabat tajalli syuhudi.
96

 Pada martabat ahadiyah, Wujud Tuhan merupakan Zat Mutlak 

lagi mujarrad, tidak bernama dan tidak bersifat. Karena itu, Ia tidak dapat 

dipahami ataupun dikhayalkan. Pada martabat ini Tuhan—sering diistilahkan al-

Haq oleh Ibn ‘Arabi—berada dalam keadaan murni bagaikan kabut yang gelap 

(fi al-‟amâ‟); tidak sesudah, tidak sebelum, tidak terikat, tidak terpisah, tidak ada 

atas, tidak ada bawah, tidak mempunyai nama, tidak musammâ (dinamai). Pada 

martabat ini, al-Haq tidak dapat dikomunikasikan oleh siapa pun dan tidak dapat 

diketahui.  

Martabat wahidiyah adalah penampakan pertama (ta‟ayyun awwali) atau 

disebut juga martabat tajali zat pada sifat atau faydh al-aqdas (emanasi paling 

suci). Dalam aras ini, zat yang mujarrad itu bermanifestasi melalui sifat dan 

asma-Nya. Dengan manifestasi atau tajali ini, zat tersebut dinamakan Allah, 

Pengumpul dan Pengikat Sifat dan Nama yang Mahasempurna (al-asma al-

husna, Allah). Akan tetapi, sifat dan nama itu sendiri identik dengan zat. Di sini 
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kita berhadapan dengan zat Allah yang Esa, tetapi Ia mengandung di dalam diri-

Nya berbagai bentuk potensial dari hakikat alam semesta atau entitas permanen 

(al-‟a‟yan tsabitah). 

Martabat tajalli syuhudi disebut juga faidh al-muqaddas(emanasi suci) 

dan ta‟ayyun tsani (entifikasi kedua, atau penampakan diri peringkat kedua). 

Pada martabat ini Allah Swt bertajali melalu asma dan sifat-Nya dalam 

kenyataan empiris atau alam kasatmata. Dengan kata lain, melalui 

firman kun(jadilah), maka entitas permanen secara aktual menjelma dalam 

berbagai citra atau bentuk alam semesta. Dengan demikian, alam ini tidak lain 

adalah kumpulan fenomena empiris yang merupakan lokus atau mazhar tajali al-

Haq. Alam yang menjadi wadah manifestasi itu sendiri merupakan Wujud atau 

bentuk yang tidak ada akhirnya. Ia tidak lain laksana ‟aradh atau aksiden (sifat 

yang datang kemudian) dan jauhar (substansi) dalam istilah ilmu kalam. Selama 

ada substansi, maka aksiden akan tetap ada. Begitu pula dalam tasawuf. Menurut 

Ibn ‘Arabi, selama ada Allah, maka alam akan tetap ada, ia hanya muncul dan 

tenggelam tanpa akhir. 

Walaupun keterangan diatas adalah  konsep Wahdat al-WujudIbn ‘Arabi 

akan tetapi Zainul Bahri mengatakan ada kaitan dengan paham kesatuan Agama- 

Agama yang mana Tajjali itu mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang 

sempurna dalam memahami / perespon keberadaan atau kecintaan terhadap 

Tuhan yakni Allah. Dan juga mengajarkan kita untuk meningkatkan 

pengetahuan dalam mengkaji ketuhanan serta persepsi yang telah dipunyai 

sehingga sampai pada tujuan yang sebenar-benarnya maksudnya setiap manusia 

mempunyai konsep tersendiri( syariat) dalam memahami Tuhan seperti Agama  

yang dibawakan Nabi.
97

 

Timbul pertanyaan apakah setiap penganut Agama mengakui Allah sebagai 

Tuhan yang Esa? Menurut para tokoh Seyyed Hossein Nasr, Nurcholish Madjid 

mengatakan ini lah yang mesti diperjuangkan kita ini sebagai satu umat yang 

Tunggal dalam hal untuk titik temu atau titik penyatu antara umat manusia yang 

mesti dilakukan doktrin system kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 

Pengakuan Keesaan Tuhan itu mesti berimplikasi terhadap banyak manusia 

dan beragam Nabi kerana Allah sebagai Tuhan yang tak terbatas menciptakan 
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apa yang ada dunia yang beragam ini, kita hidup dipenuhi dengan 

Keanekaragaman yang tidak menghendaki perpecahan konflik namun 

perdamaian karena Allah suka dengan keindahan dan keagungan. Kitahidup 

dalam aturan Tuhan ada dua hal yang mesti kita lakukan pertama, manusia 

harus mencari kedalaman keagungan Tuhan dalam konteks hubungan-Nya 

dengan Alam (manusia). Kedua manusia harus cerdas mengelola keragaman dan 

perbedaan untuk tujuan-tujuan positif bagi keberlangsungan hidup mulia. 

Bertajallinya Tuhan merupakan suatu proses untuk manusia yang 

melahirkan keyakinan atau akidah tentang Tuhan dalam hati manusia. 

Dikarnakan manusia adalah manifestasi tempat yang Esa menampakkan dirinya 

dalam dan pada wilayah fenomena tertentu hal ini tergantung pada kesiapan atau 

daya yang ia punya sehingga mempunyai akidah kepada Tuhan. Bagaimana 

dengan sebagian manusia yang hidup tanpa keyakinan terhadap Tuhan tentu ini 

dapat dikatakan  dia sendiri yang membatasi pengetahuan yang diberikan Tuhan 

sehingga ia menutupi dirinya dan bukan suatu kesalahan, sebab ini 

keanekaragaman Tuhan mempunyai jalan tersendiri untuk ciptaanya dan Dia 

tidak terikat oleh sesuatu apapun. 

Ibn‘Arabi menjelaskan keanekaragaman keyakinan yang berhubungan 

dengan pengetahuan dan sebab akibat tepatnya berimplikasi terhadap syariat 

pertama, perbedaan Syariat disebabkan oleh perbedaan relasi ketuhanan. 

Artinya Tuhan memilki kehendak dalam menyampaikan Wahyu(syari‘at) 

kepada nabi dan itu berkesinambungan dengan nabi  lainya sehingga melahirkan 

secara khusus yang pasti sama dalam seluruh aspeknya kedua, perbedaan relasi 

ketuhanan disebabkan oleh perbedaan keadaan-keadaan  ketiga, perbedaan 

keadaan terjadi disebabkan perbedaan waktu atau musim keempat, waktu 

berbeda karena perbedaan gerakan-gerakan kelima, gerakan berbeda disebabkan 

perbedaan kadar perhatian Tuhan terhadap gerekan-gerakan yang memyebabkan 

mahkluk menjadi eksis. Keenam kadar perhatian berbeda disebabkan berbeda 

tujuan ketujuh, tujuan berbeda disebabkan perbedaan tajalli kedelapan, 

perbedaan Tajalli terjadi disebabkan perbedaan syariat. 

Dari delapan penjelasan keanekaragaman yang intinya padangan tajalli 

setiap kelompok memiliki tentang Tuhan yang berbeda. Jika Tuhan 

menanmpakan diri-Nya kepada mereka dalam bentuk berbeda dari yang 
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diyakininya mereka menolak. Sebaliknya, jika ia manampakan diri-Nya sesuai 

dengan pandangan atau keyakinan mereka tentang-Nya, mereka akan menerima 

atau mengakuinya. Dalam hal diatas syari‘at yang tunggal lah yang mesti 

diketahui yaitu wahyu Tuhan, yang memberi kabar kepada nabi dengan 

berkelanjutan maka pada giliran yang terahkir mengatakan bahwa dengan 

syari‘at Nabi Muhammad SAW jalan  terbaik, mudah, dan dipenuhi dengan 

kebahagiaan menuju Tuhan. Maka dari itu kata Din(agama) dibagi dua datang 

dari Allah dan dari ciptaan, Disebutkan oleh Ibnu ‗Arabi adalah ketundukan dan 

kepatuhan, sedangkan hukum disyariatkan oleh Allah. 

Ibn al-‘Arabi berkata: Tuhan kepercayaan adalah ciptaan bagi yang 

mempersepsikannya. Dia adalah ciptaannya. Karena itu, pujiannya kepada apa 

yang dipercayainya kepada dirinya sendiri. Itulah sebabnya ia mencela 

kepercayaan orang lain. Jika ia menyadari (persoalan yang sebenarnya), tentu ia 

tidak akan berbuat demikian. Tidak diragukan bahwa pemilik objek 

penyembahan khusus itu adalah bodoh tentang itu karena penolakannya 

terhadap apa yang dipercayai orang lain tentang Allah. Jika ia mengetahui apa 

yang dikatakan oleh al-Junayd, ―warna air adalah warna bejana yang 

ditempatinya,‖ ia akan membenarkan apa yang dipercayai orang yang 

mempunyai kepercayaan dan mengakui Tuhan dalam setiap bentuk.
98

 

Bagi Ibn al-Arabi, orang yang menyalahkan kepercayaan orang lain tentang 

Tuhan adalah orang yang bodoh. Pasalnya, Tuhan dalam kepercayannya sendiri, 

sebagaimana dalam kepercayaan-kepercayaan yang disalahkannya itu, bukanlah 

Tuhan sebagaimana Dia sebenarnya.Tuhan sebagaimana Dia sebenarnya tidak 

dapat diketahui. Ini sama dengan ―mengetahui Tuhan yang tidak dapat 

diketahui‖ (to know the Unknowable God). Orang seperti itu mengakui hanya 

Tuhan dalam bentuk kepercayaannya atau kerpercayaan kelompoknya sendiri 

dan mengingkari Tuhan dalam bentuk-bentuk kepercayaan lain. Padahal, Tuhan 

yang menampakkan diri-Nya dalam semua bentuk kepercayaan yang berbeda-

beda itu adalah satu dan sama.
99

 

 

                                                             
98

 Kautsar Azhari Noer, Tasawuf Perenial, Kearifan Kritis Kaum Sufi, (Jakarta : PT. Serambi Ilmu 

Semesta, 2003), Cet.3, 36-38 
99

 Ibid 



49 
 

3.3.5 Konsep Wahdat al-Adyan Nurcholish Madjid 

Menurut Nurcholis Madjid rangkaian tauhid adalah faham tertentu tentang 

hakikat dan martabat manusia.Bertauhid (mengimani ke-Maha Esaan Tuhan) 

adalah jalan hidup yang dapat mempertahankan ketinggian martabat manusia 

karena semangat tauhid itu dengan sendirinya atau seharusnya membawa 

dampak pembebasan. Yaitu pembebasan dari suatu yang akan membawa kepada 

pengingkaran harkat kemanusiaan itu sendiri. Dengan komitmen tauhid yang 

dimulai dari adanya keyakinan dan kesadaran bahwa Tuhan Yang Maha Esa 

berada diatas manusia, maka dari sini muncullah keinsyafan akan keterbatasan 

dan kelemahan yang selanjutnya melahirkan sikap kemanusiaan sehingga tidak 

meninggikan posisi manusia dan tidak mendudukkannya pada posisi yang lemah. 

Dan melalui peresapan yang mendalam terhadap ke-Maha Esa-an Tuhan (tauhid) 

ini, akan melahirkan kehidupan yang penuh moral, yang akan termanifestasi 

bukanhanya pada aspek sosio-ekonomi tapi juga dalam aspek sosio-politiknya 

dengan sikap penegakan keadilan diantara sesama manusia.
100

 

Pengakuan terhadap pluralisme atau keragaman agama dalam alqur‘an, 

banyak ditemukan dalam terminologi yang merujuk kepada komunitas agama 

yang berbeda seperti ahl al-kitab utu al-Kitab, utu nashiban min al-Kitab, 

ataytum al-Kitab, al-ladzina Hadu, al-nashara, al-Shabi‘in, al-majusi dan yang 

lainnya. Al-qur‘an disamping membenarkan, mengakui keberadaan, eksistensi 

agama-agama lain, juga memberikan kebebasan untuk menjalankan ajaran 

agamanya masingmasing.Ini adalah sebuah konsep yang secara sosiologis dan 

kultural menghargai keragaman, tetapi sekaligus secara teologis mempersatukan 

keragaman tersebut dalam satu umat yang memiliki kitab suci Ilahi.memang 

pada dasarnya tiga agama samawi yaitu Yahudi, Kristen dan Islam adalah 

bersudara, masih terikat hubungan kekeluargaan yaitu sama-sama berasal dari 

nabi Ibrahim as. 

Kita tahu bahwa salah satu pokok keimanan dalam Islam ialah percaya 

kepada para nabi dan rasul.Al-Quran menyebutkan bahwa Allah telah 

mengirimkan nabi dan rasul untuk setiap golongan umat manusia.Sebagaimana 

ayat yang tertera diatas. Nabi Muhammad SAW pernah menjelaskan (dalam 
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hadis yang diriwayatkan olah Ahmad, bahwa berkata kepada abu dzar) bahwa 

jumlah keseluruhan nabi dimuka bumisepanjang masa ada 124.000 orang dan 

dari kalangan mereka itu 315 adalah rasul.
101

 

Para nabi dan rasul itu diutus dengan bahasa kaumnya masing-masing (QS. 

14 : 4), namun semuanya dengan tujuan yang sama yakni mengajak umat 

manusia untuk menempuh jalan kebenaran, dengan inti pengakuan adanya Tuhan 

Yang Maha Esa dan kewajiban manusia untuk menghambakan diri kepada-Nya 

(QS. 21 :25). Selain ajaran tauhid (mengesakan Tuhan), para rasul juga 

menyerukan perlawanan kepada thagut yakni kekuasaan/kekuatan jahat dan 

zalim (QS. 16 :36). Kaum beriman harus mempercayai nabi dan rasul tersebut 

tanpa membeda-bedakan seseorangpun diantara mereka dengan sikap berserah 

diri karena para nabi dan rasul adalah orang-orang yang berserah diri kepada 

Tuhan (QS. 2:136) dan (QS. 3:84). 

Inti agama dari semua rasul adalah sama : (QS. 42:13), dan umat serta 

agama agama seluruhnya adalah umat dan agama yang tunggal (QS. 21:92 dan 

QS. 23:52). Sementara din atau agama itu sama kepada setiap golongan dari 

kalangan umat manusia dan Allah menetapkan syir‘ah atau syari‘ah (jalan) dan 

minhaj (cara) yang berbeda-beda, sebab Allah tidak menghendaki umat manusia 

itu satu dan sama. Allah menhendaki agar mereka saling berlomba-lomba 

menuju kebaikan. Seluruh umat manusia akan kembali kepada-Nya kelak, dan 

Dialah yang akan membeberkan hakikat perbedaan antara manusia itu (QS. 

5:48). 

Konsep Ahli Kitab merupakan kemajuan yang luar biasa dalam sejarah 

agama-agama sepanjang zaman. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa 

keunggulan konsep-konsep alQuran dan sunnah perlu dipahami secara 

komprehensif dan dalam kaitan sistemiknya yang lengkap. Konsep Ahli Kitab 

sebagaimana halnya dengan ajaran prinsipil lainnya yang memerlukan 

penjabaran operasionaldan praktis dalam konteks ruang dan waktu.
102

Dalam 
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konteks penjabaran tersebut ditujukan guna memberikan respon yang tepat 

terhadap kaum Ahli kitab sepanjang waktu.Hal ini sesuai dengan pernyataan al-

Quran (QS. 42:15) tentang perintah bersikap (umat Islam) kepada Ahli Kitab. 

Istilah Ahlul Kitab sendiri berasal dari dua kata bahasa Arab yang tersusun 

dalam bentuk Idhafah yaitu ahlu dan Al-kitab. Ahlu berarti pemilik , ahli, 

sedangkan Al- kitab berarti kitab suci. Jadi, Ahlul Kitab berarti, ―Pemilik Kitab 

Suci‖, yakni para umat nabi yang diturunkan kepada mereka kitab suci (wahyu 

Allah).
103

 

Pluralisme dan wahdat al-adyan tentang batas toleransi beragama dalam hal 

ini (ahlul-kitab) adalah adanya pengakuan atau penerimaan terhadap kitab-kitab 

suci beserta ajaran-ajaran kebenaran/kebaikannya serta pengakuan atau 

penerimaan terhadap para pembawa risalah (agama) / yang kita yakini sebagai 

nabi atau rasul.Lebih jauh lagi dalam hal akidah, mengapa ahlul kitab yang 

sebenarnya tidak diserukan masuk Islam dikarenakan dalam kitabsuci mereka 

telah disampaikan ajaran untuk menyembah Tuhan yang Esa.Sementara dalam 

hal penyembahan kepada Tuhan, maka hanya Tuhan lah yang mengetahui. 

Dilatarbelakangi oleh beragamnya agama yang berkembang di Indonesia, 

Nurcholis Madjid mencoba untuk mengungkapkan gagasan pluralismenya. Di 

tengah kemajemukan, heterogenitas dan keragaman agama di Indonesia ini, 

Nurcholis Madjid mencoba untuk menegaskan bahwa setiap agama harus terbuka 

terhadap setiap kebenaran agama yang lain; atau setidaknya mengakui adanya 

kebenaran di dalam agama lain. Ini diungkapkannya dalam tulisannya berjudul 

―Klaim Kebenaran‖:―Kita bisa merefleksikan: Apa yang bisa terjadi, jika agama 

menjadi tertutup dan penuh kefanatikan, lalu mengklaim kebenaran sendiri dan 

‗mengirim ke neraka‘ agama yang lain. Inilah yang menimbulkan problem, yang 

disebut dalam studi agama-agama sebagai ‗masalah klaim kebenaran‘ (the 

problem of truth claim).
104

 

Mendasarkan diri pada Al-Quran, Nurcholis Madjid mencoba mengkaji 

masalah klaim kebenaran ini secara lebih mendalam. Tanpa bermaksud 

mereduksi kebenaran yang diyakini oleh masing-masing agama, Nurcholis 

Madjid melihat kembali unsur-unsur yang telah ada dalam masing-masing 
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agama, terutama agama Islam, yakni toleransi, kebebasan, keterbukaan, 

kewajaran, keadilan dan kejujuran. Landasan berbagai prinsip itu tertuang dalam 

berbagai nuktah ajaran Kitab Suci, bahwa Kebenaran Universal yang adalah 

tunggal, memungkinkan adanya manifestasi lahirnya keberagaman. Kebenaran 

Universal, sebagai kesatuan asal umat manusia, inilah yang menjadi tujuan setiap 

manusia yang beraneka ragam. Ia mendasarkan diri pada firman berikut: 

―Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka 

Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi 

peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk 

memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka 

perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah 

didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka 

keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri.Maka 

Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang 

hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendakNya.Dan Allah selalu 

memberi petunjuk orang yang dikehendakiNya kepada jalan yang lurus‖ (QS. 

Al-Baqarah/2:213).  

Pokok pangkal Kebenaran Universal yang tunggal itu ialah paham 

Ketuhanan Yang Maha Esa atau Tauhid.Manusia sejak dari semula 

keberadaannya menganut Tawhid yang dilambangkan dalam diri dan keyakinan 

Adam, yang oleh agama-agama Semitik (Yahudi, Kristen dan Islam) 

menganggapnya sebagai manusia pertama, nabi dan bahkan rasul pertama. 

Kesatuan asal dan Kebenaran Universal ini pada akhirnya mendasari pengakuan 

akan adanya pluralisme, di mana masing-masing agama tak bisa mengklaim 

kebenaran bagi agamanya sendiri. 

Nurcholis Madjid mengakui bahwa berdasarkan paham Tawhid tersebut Al-

Quran mengakui adanya kemajemukan keagamaan (religious plurality). 

Kemajemukan keagamaan ini menandaskan pengertian dasar bahwa semua 

agama diberi kebebasan untuk hidup, dengan resiko yang akan ditanggung oleh 

para pengikut agama masing-masing, baik secara pribadi maupun kelompok. 

Sikap ini mengandaikan adanya harapan kepada semua agama yang ada, yakni 

karena semua agama itu pada mulanya berlandaskan kepada prinsip yang sama 

yaitu keharusan manusia untuk berserah diri kepada Yang Maha Esa, maka 
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agama-agama itu akan menemukan kebenaran asalnya sendiri, sehingga semua 

akan bertumpu pada satu ―titik pertemuan‖ atau ―kalimah sawa.
105

 

Di atas telah disebutkan bahwa sikap tidak kita sembah kecuali Allah, 

sebagaimana tertuang dalam QS 3:64, menjadi dasar pencarian titik temu agama-

agama. Dalam Islam, sikap ini disebut sebagai al-islam dalam arti sikap 

penyerahan diri kepada Allah. Ajaran al-islam ini menjadi inti dan saripati semua 

agama para nabi dan rasul, sebagaimana ditegaskan oleh Ibn Taymiyyah:
106

 

Oleh karena pangkal agama, yaitu al-islam, itu satu, meskipun syariatnya 

bermacam-macam, maka Nabi s.a.w. bersabda dalam hadits shahih, ―Kami, 

golongkan para nabi, agama kami adalah satu,‖ dan ―Para nabi itu semuanya 

bersaudara, tunggal ayah lain ibu,‖ dan ―Yang paling berhak kepada Isa putera 

Maryam adalah aku.‖ 

Bagi Nurcholis Madjid, sikap al-islam merupakan satu-satunya sikap 

keagamaan yang benar, dan sikap selain al-islam merupakan sikap yang salah. 

Muhammad Asad, salah seorang penafsir al-Quran menegaskan demikian: ―Dan 

barangsiapa menganut agama selain al-islam maka tidak akan diterima 

daripadanya, dan di akhirat dia akan termasuk mereka yang menyesal.‖ 

Sejalan dengan pengertian al-islam di atas, A.Yusuf Ali, sebagaimana 

dikutip oleh Nurcholis Madjid, memberi komentar atas QS 3: 85berikut ini: 

―Posisi seorang Muslim sudah jelas.Ia tidak mengaku mempunyai agama 

yang khusus untuk dirinya sendiri.Islam bukanlah sebuah sekte atau sebuah 

agama etnis. Dalam pandangan Islam, semua agama adalah satu (sama), 

karena Kebenaran adalah satu (sama). Ia adalah agama yang diajarkan oleh 

semua nabi terdahulu. Ia adalah kebenaran yang dikabarkan oleh semua 

kitab suci yang diwahyukan. Dalam esensinya, ia bertumpu kepada 

kesadaran akan Kehendak dan Rencana Tuhan serta sikap pasrah sukarela 

kepada Rencana dan Kehendak itu. Jika ada seseorang yang menghendaki 

agama selain hal serupa itu, maka ia tidak jujur kepada naturnya sendiri, 

sebagaimana ia tidak jujur kepada Kehendak dan Rencana Tuhan. Orang 

seperti itu tidak bisa diharap mendapat petunjuk, karena ia telah dengan 

sengaja meninggalkan petunjuk itu‖. 

 

Dari beberapa hal di atas, kita semakin melihat bagaimana Nurcholis 

Madjid mendasarkan pemikiran tentang pluralismenya.Bagi Nurcholis Madjid, 

‘klaim kebenaran‘ tidak dibenarkan. Semua orang dapat memperoleh 
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keselamatan asalkan dia beriman kepada Allah, kepada Hari Kemudian, dan 

berbuat baik, tanpa memandang apakah ia keturunan Nabi Ibrahim atau bukan. 

Dari pengertian ini, adanya kemajemukan agama diakui keberadaannya tanpa 

memandang agamanya sebagai yang paling benar. 

Sejalan dengan gagasan kemajemukan tersebut, Nurcholis Madjid juga 

mendasarkan pemikirannya tentang pluralisme pada konsep Islam tentang 

kebebasan beragama yang tertuang dalam Al-Quran: ―Tidak boleh ada paksaan 

dalam agama. Sungguh telah nyata (berbeda) kebenaran dari 

kesesatan.Barangsiapa menolak tirani dan percaya kepada Allah, maka sungguh 

ia telah berpegang dengan tali yang kukuh, yang tidak akan lepas, Allah Maha 

Pendengar dan Maha Mengetahui‖ (QS.al-Baqarah 2:256).
107

 

Baginya, iman kepada Allah dan menentang tirani mempunyai prinsip logis 

dengan prinsip kebebasan beragama. Oleh karena itu, kebebasan beragama 

merupakan satu prinsip yang membuka pada suatu keterbukaan, dengan 

menyediakan ruang bagi agama lain. Ia merujuk pula kehidupan Nabi 

Muhammad yang menghadapi pluralitas agama saat ia hijrah ke Madinah.[9] 

Nabi Muhammad memberi contoh bagaimana mewujudkan salah satu cita-cita 

Islam dalam kehidupannya, yaitu persaudaraan umat manusia dalam iman kepada 

Allah. Oleh karenanya, Nurcholis Madjid menekankan bahwa semua orang, 

khususnya umat muslim membawa sebanyak mungkin manusia ke jalan Allah 

tanpa pemaksaan untuk menerima kebenaran dalam agamanya.Kaum beriman 

diperintahkan untuk menerima pluralitas masyarakat manusia sebagai kenyataan, 

sekaligus tantangan. 

Pluralisme masyarakat di Indonesia menjadi dasar pijak pola pemikiran 

teologi pluralisme Nurcholis Madjid.Berhadapan dengan pluralisme masyarakat 

Indonesia, agama merupakan salah satu faktor dari pluralisme ini. Tentang 

pluralisme dalam masyarakat Indonesia ini, Nurcholis Madjid mengungkapkan: 

―Salah satu ciri menonjol negeri kita adalah keanekaragaman, baik secara 

fisik maupun sosial budaya. Indonesia adalah negeri dengan heterogenitas 

tertinggi di muka bumi, berdasarkan kenyataan bahwa ia terdiri dari 13.000 

pulau, besar kecil, dihuni dan tidak dihuni (atau, menurut perkiraan Angkatan 
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Laut kita, 17.000 pulau). Dengan kelompok kesukuan dan bahasa daerahnya 

masing-masing yang jumlahnya mencapai ratusan, secara sosial-budaya negeri 

kita juga sangat heterogen.Demikian pula dari segi keagamaan. Sekalipun Islam 

merupakan agama terbesar di Indonesia, namun ia mengenal perbedaan intensitas 

pemahaman dan pelaksanaan yang besar dari daerah ke daerah. Selain Islam, 

empat di antara agama-agama besar di dunia diwakili di negeri kita: Protestan, 

Katholik, Hindu dan Budha.‖
108

 

Bagi Nurcholis Madjid, sehubungan dengan heterogenitas dalam 

masyarakat Indonesia ini diperlukan sebuah titik temu antarkelompok yang dapat 

menyatukan dalam bingkai negara nasional, di mana terdapat kebebasan dalam 

mengembangkan keanekaragamannya untuk mengambil peran aktif dalam usaha-

usaha mengembangkan masyarakat dan bangsa.Diskriminasi dalam masyarakat 

tidak dibenarkan karena setiap anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban 

yang sama. 

Dalam hal ini, menurut Nurcholis Madjid, Pancasila sebagai dasar negara 

merupakan salah satu bagian dari kalimah sawa atau titik temu antarkelompok 

masyarakat di Indonesia.Titik temu ini bukan sekedar bagaimana menyembah 

Tuhan Yang Maha Esa, melainkan mencari jalan keluar dan kompromi dalam 

konteks pluralitas yang bisa menjadi acuan untuk bersikap.Pancasila sebagai titik 

temu antar kelompok di Indonesia, oleh Nurcholis Madjid diungkapkan berikut: 

Perkara ―kalimat persamaan‖ atau common platform bangsa ini, yaitu 

Pancasila dengan kelengkapan konstitusionalnya, kiranya sekarang sudah tidak 

ada masalah, antara lain berkat sikap-sikap yang tepat dari berbagai organisasi 

keislaman semisal NU dan Muhammadiyah. Hanya perlu kita ingat kembali 

bahwa masalah-masalah sekarang adalah bagaimana mengisi dan menjalankan 

Pancasila dan UUD 45 secara lebih baik dan konsisten.Mengingat bahwa 

Pancasila adalah sebuah ideologi terbuka, maka berarti terbuka lebar kesempatan 

semua kelompok sosial guna mengambil bagian secara positif dalam pengisian 

dan pelaksanaannya.
109
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3.4 Konsep Wahdat al-Adyan Hazrat Inayat Khan 

Inayat menjelaskan dasar konsep Wahdat al-Adyan dalam keilmuan sufisme 

yang mana istilah ini menunjukkan makna bahwa orang-orang yang tertarik pada 

pengetahuan sebelah dalam, dan orang-orang yang berupaya mencari jalan atau 

praktik-praktik amalan yang dapat mengatarkanya pada kesadaran dan 

pencerahan hati. Pengertian Sufisme diperdalam oleh Syekh Ahmad Zorruq(1494 

M) mengatakan‖ pengetahuan yang dapat dan meluruskan hati serta membuatnya 

istimewa bagi Allah, mempergunakan pengetahuan tentang jalan Islam secara 

khusus tentang Hukum yang kemudian mengaitkan pengetahuan tersebut guna 

meningkatkan kualitas perbuatan serta memelihara diri dalam batas-batasan 

hukum Islam dengan harapan Muncul kearifan pada dirinya‖
110

 

Pengamalan ilmu sufisme membawa Inayat memberikan pencerahan kepada 

semua penganut agama dengan memberikan solusi konflik, seperti yang terjadi 

pada sezamanya, kekering ruh spritual, kemiskinan, hidup dalam keyakinan yang 

meragukan, negara yang serakah, keegoisan kelompok, ketidakmampuan 

masyarakat menyikapi keadaan yang kritis, dan kemajuan dunia dalam teknologi. 

Inayat melakukan dakwah semampunya, walaupun sulit memberikan 

kesatuan terhadap agama-agama namun beliau melakukan dengan konsep 

Sufisme yakni ―Hati, Cinta, Kebijaksanaan,‖ hal ini terbantu ketika beberapa 

tokoh memberikan pandangan mengenai agama. Menurut Elizabeth K. 

Nottingham agama adalah membantu manusia mengaji lebih dalam tentang 

dirinya dan mengukur keberadaan alam semesta, agama dapat memberikan 

kebenaran terhadap orang yang kejam kepada orang lain sehingga agama 

membantu manusia dari kesenjangan sosial juga dapat membangkitkan batin 

yang paling sempurna dari perasaan takut dan ngeri.
111

 

Pengertian agama dilanjutkan lagi oleh Arnold Toynbe yang mengatakan 

agama merupakan jawaban atas pernyataan-pernyataan yang tidak tuntas dijawab 

ilmu teknologi, filsafat. Pada ahkirnya membuat manusia selalu beriktiar untuk 
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mencari jalan yang terbaik yang artinya agama sebagai penuntun, pedoman hidup 

untuk sampai kepada sang pencipta.
112

 

Apa sebabnya ketika manusia yang dulunya yakin terhadap Tuhan menjadi 

hilang,ada beberapa penyabab latar belakang hal tersebut terjadi yakni perang 

dunia I yang membuat  penganut agama frustasi terhadap apa yang terjadi 

sehingga tidak yakin terhadap Tuhan yang dianutnya dan ia mengklaim bahwa 

agama adalah faktor dari perperangan. 

Oleh sebab itu Inayat memberikan solusi terbaik untuk kesatuan agama- 

agama agar bisa memahami satu sama lain juga untuk menenangkan kegundahan 

hati yang pernah menimpa perasaan manusia, maka dari itu hal yang perlu 

dilakukan individual agama dengan keyakinan hati atau sering disebut ―agama 

hati(alamiah)‖ kalau manusia mau melaksanakan menghidupkan hati dengan 

mencari kebenaran bersama Tuhan maka tidak akan ada lagi perperangan terjadi 

antar umat beragama.
113

 

3.4.1 Agama Hati 

Setiap penganut agama tidak terlepas dari apa yang disembah dengan 

keyakinan yang kuat apapun ia lakukan akan tetapi setiap individual 

berkeyakinan berbeda mengklaim bahwa agamanya yang paling benar. sehingga 

pengamalan yang diperintahkan agama membuat seseorang menjadi lebih baik 

seakan-akan tidak ada ruang untuk agama lain mengajarkan yang baik. Dalam hal 

ini Inayat mengatakan tidak ada hak manusia menghukum keyakinan orang karna 

itu bukan wilayahnya sebab Tuhan bukan milik suatu agama tetapi semua agama 

berdasarkan hubungan manusia dengan Tuhan dan kebenaran yang membawanya 

lebih dekat pada Tuhan, yang menjadikan ideal setiap jiwa.
114

 

Inayat yakin dengan kebenaran maka kita bisa menghormati kepercayaan 

setiap penganut agama sehingga persaudaraan bisa dijaga yang mana ini 

merupakan inti dari agama dalam hal ini Inayat mengatakan sufisme adalah 

agama hati dengan maksud keyakinan dengan menghidupkan hati sehingga 

sampai pada Tujuan makna bertemu dengan Tuhan.apa yang mesti dilakukan 

manusia dalam menghidupkan hati atau tanda dari lunaknya Hati, pertama 

mengenal Tuhan dari diri manusia serta mengenal hubungan orang dengan kita 
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baik pikiran, perkataan dan tindakan. Dengan menghidupkan hati yang cinta pada 

Tuhan membawanya menjadi berperasaan yang memikirkan kehidupan dunia dan 

ahkirat.kedua mempunyai perasaan yang dalam terhadap orang lain dalam artian 

menghormati, menghargai, baik dia tidak ada bersama kita atau pun tidak. Ketiga 

kesadaran, bahswanya cinta yang muncul adalah bimbingan dari Tuhan dengan 

perasaan manusia terhadap Tuhan membuat ia menerangi jalan yang 

ditempuhnya.
115

Sebagaimana pesan Sufi Inayat. 

‖ Hati adalah gerbang Tuhan; begitu anda mengetuknya 

jawabanya langsung datang. Kunci menuju ke semua 

kebahagiaan adalah cinta Tuhan ―
116

 

awal menuju hati adalah keterbukaan pikiran dengan perasaan sebab ini lah 

fakultas menuju manusia yang sempurna. Hati merupakan cerminan dari setiap 

perasaan yang terpantul dalam Wujud fisik manusia. Hal ini telah dibuktikan oleh 

para ilmuan yang mana mendidik seorang anak harus lah dengan hati sedangkan 

ahli mistik mengatakan selain hati sebagai permulaan manusia ia juga permulaan 

ruh yang membuat manusia menjadi pribadi sehingga kedalaman ruh itulah yang 

dalam realita disebut hati. Ini merupakan relung yang terdalam dari keberadaan 

hati manusia.
117

         

 Persoalan rasa, kesadaran hati, kurang dilakukan oleh manusia,ia lebih 

mementingkan persoalan keintelektual dan sentimental dibandingkan dengan rasa. 

perlu diketahui ketika seorang lebih mementingkan intelektual dengan menutup 

rasa yang ada dihatinya maka kecarahan hati akan tetutup secara otomatis, baik 

itu hubungan manusia dan Tuhan. sesuai dengan firman yang diambil oleh Inayat  

didalam injil yesus kritus berkata ―Tuhan adalah cinta‖ bukan intelektual. Jadi 

dengan  menghidupkan hati cinta akan muncul terhadap Tuhan serta kebaikan 

terus berjalan sesuai dengan perintah yang dicintai, walaupun banyak ujian, 

cobaan yang menimpa dengan kesabaran, hati akan tercerahkan serta 

menimbulkan cinta sehingga membuat manusia berkomunikasi dengan mahkluk 

dan Tuhan. ada beberapa prinsip dasar yang membangunkan hati yakni pikiran, 

memori, nalar dan ego atau lebih tepat dikenal dengan nama Akal. Kemampuan 
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akal yang membuka permukaan sampai kepada kedalaman hati, ilmu yang 

membuat hati menjadi bercahaya sampai pada penemuan kebenaran Tuhan.
118

 

Dalam hal kebenaran seperti dikatakan zakir naik, Yesus Kritus a.s berkata 

dalam gospel Yohanes 8:32 yang berbunyi‖ carilah kebenaran dan kebenaran 

akan membebaskanmu.‖
119

 Dapat dipahami dengan mencari kebenaran setiap 

penganut agama bisa terbebas dari pemikiran manusia artinya agama bukan 

pangkal dari perpecahan tetapi kesatuan maka dari itu Inayat menyebutkan 

dengan ―agama hati‖ manusia akan sadar akan kehormatan, yang  punya rasa 

malu, mempunyai ketulusan, rasa simpati, rasa penuh kesetian, ini yang disebut 

jiwa Keilahian. Sebab setiap jiwa pasti mempunyai keinginan yang dalam dan itu 

terjawab oleh agama berikut keinginannya: 1) manusia suatu sa‘at pasti mencari 

yang ideal maksudnya ketika ia berkeinginan untuk membuka hatinya maka ia 

memerluka seseorang yang lebih tinggi darinya sehingga ia membutuhkan 

perlindungan, pengaduan, permohonan. Maka yang bisa menjawab ini adalah 

Agama dan Tuhannya. 2) manusia membutuhkan jawaban apakah hidup ini 

mempunyai makna atau tidak sebab jiwa-jiwa membutuhkan kepuasan hal ini 

yang biasa dijawab adalah agama dan Tuhannya. 3) manusia mempunyai 

keinginan kemulia baik lahir maupun bathin. 4) manusia yang jiwanya dewasa 

maka ia berkeinginan untuk mengali lebih dalam tentang hakekat kehidupanya , 

untuk aku hidup, tujuanya hidup, apa sebab akibatnya serta ia ingin mencari 

kebenaran ketika terputus mata rantai manusia yang berahkir dan Tuhan yang 

bermula. 5)  dan yang terahkir manusia ingin kebahagian, kesenangan karena ia 

membutuhkan adanya prinsip dasar dengan kehidupan yang berstandar moral 

sebagai aturan hidup bermasyarakat artinya keamanan, keadilan atas semua 

manusia yang berujung pada damai dalam bernegara dengan lima diatas mesti 

dasarkan oleh agama dengan menghidupkan hati perlahan-lahan manusia akan 

membuka kembali bahwa agama itu kebenaran bukan perpecahan, sehingga ia 

melihat dalam padangan luasnya dan ini adalah agama yang hidup dan satu.
120
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Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa secara ideal sesorang akan 

memeluk agama sesuai dengan hati nuraninya, sehingga tidak ada tempat bagi 

akal dan fikiran manusia untuk berusaha merubah keyakinan orang lain atau 

bahkan memaksa orang lain untuk berpindah dari keyakinan hatinya, karena 

keyakinan dihati tidak terbatas pada akal ataupun logika manusia, walaupun 

terkadang tidak sedikit orang yang merubah keyakinannya berdasarkan logika, 

namun hal tersebut tetap kembali pada hati dalam arti tidak ada pemaksaan. 

3.4.2 Tuhan Ideal 

Inayat mengatakan manusia mempunyai sifat keilahian yang mana 

berhubungan erat dengan hati manusia yang dinamakan cinta kasih namun  itu 

sendiri telah dibutakan dengan materialisme, komersialisme, haus akan 

kekekuasaan, kemakmuran, sehingga kerakusan terjadi dimana-mana, pedoman  

untuk perdamaian tidak ada bahkan terjadi pertumpahan darah sesama manusia, 

dimana cahaya kebenaran tidak akan ada ketika manusia kehilangan jati diri, 

kalau tidak menghidupkan hati dengan memandang Tuhan ideal maka 

perperangan antar manusia  akan terjadi terus menerus oleh karenanya manusia 

mesti memahaminya seperti disebutkan kamus bahasa Indonesia Tuhan adalah 

sesuatu yang diyakini, disembah, dipuja oleh manusia sebagai maha kuasa. Kalau 

pengertian Tuhan dipahami dan jalankan secara padangan sendiri(ideal) maka 

tidak menutup kemungkinan  hati akan hidup cinta kasih akan muncul sehingga ia 

dapat bimbingan menuju Tuhan.
121

 

Ada dua bentuk dalam melihat Tuhan pertama dengan imajinatifnya yakni 

(hati kecil) yang langsung melihat Tuhan dari sisi keindahan Alam semesta, 

kebaikan, keadilan, dan Tuhan yang bijaksana.kedua sisi kesadaran Tuhan (hati 

Besar) adalah melihat Tuhan dengan keimanan yang membayangkan Tuhan 

sesuai dengan kemampuanya maka terjadi memuji, memohon, minta pertolongan, 

dan berharap suatu hari selalu dalam rahmatnya. Inilah yang disebut monoteisme 

yakni mempercayai kepribadian Tuhan.
122

 

Setiap jiwa didunia ini memiliki konsep tersendiri  baik dalam penyembahan 

patung, dewa- dewi, matahari, benda gaib, dan Tuhan yang tak berbentuk. Semua 

ini hanya untuk manusia agar dia mendapat manfaat atas keyakinanya. Perlu 
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diketahui bahwsanya Tuhan tanpa disembah telah sempurna, walaupun seperti itu 

manusia dilahirkan untuk mencapai kesempurnaan tersebut karna ia memiliki sifat 

keilahian dan tidak menutup kemungkinan ia akan bertemu dengan Tuhan yang 

dicintai baik manusia kalangan manapun terbukti dalam kisah musa. 

Tuhan menegur musa ketikaseorang yang cinta kepada Tuhan dengan 

berkata‖ Ya Tuhan, aku cinta pada-Mu; sekiranya aku melihat-Mu di ladang ini 

maka akan aku bawakan-Mu tempat tidur yang lembut dan makanan yang lezat, 

akan ku jaga dirimu, supaya tidak ada hewan buas mengangumu, seandainya 

engkau tahu betapa aku mencintai-Mu aku yakin engkau akan menemuiku, musa 

mendengarkan perkataan pemuda tersebut dan langsung menegurnya,‖ hai anak 

muda, berani-beraninya kamu berkata begitu kepada Tuhan? Dia-lah Tuhan yang 

tak berWujud, dan tidak ada binatang buas atau burung-burung yang dapat 

melukai Dia, karena dia-lah maha memelihara dan menjaga semuanya.Teguran 

musa membuat anak muda bersedih dan menangis, dia merasa kehilangan sesuatu 

dari dirinya dan tidak bahagia. Pada sa‘at itu lah Turun wahyu bersuara dari 

dalam, musa apa yang kau perbuat? Kau telah memisahk kekasihku.Apa yang 

menjadi persoalan bagimu?Jikaaku dipanggil dengan nama apa saja atau 

bagaimana aku diperbincangkan sesuai kehendak bukankah aku ada dalam segala 

bentuk?.
123

 

 Kisah musa mengajarkan untuk toleransi terhadap kepercayaan orang bukan 

memaksa untuk masuk dalam kepercayaanya.Sehingga martabat Tuhan dimata 

dunia sempurna. Sebab Tuhan tahu bahwsanya manusia memiliki sifat 

keterbatasan Inayat mengatakan mengisi hati yang penting walaupun tidak 

menerima kesalahan orang lain tetapi ia mema‘afkanya sehingga pikiran, prilaku 

sejalan dengan hati maka sifat dasar manusia menjadi mulia. Ini lah yang 

dinamakan kemulian sejati dari jiwa, agama, doa, dan ibadah sebab jiwa yang 

sempurna selalu bersedia mentoleril terhadap ketidaksempurnan jiwa orang lain 

karena dengan ini apa yang direnungkannya mendapat perolehan yang sempurna 

dengan semua kebaikan. Ini akan membawa manusia sampai  kepada 

kesempurnaan Tuhan sebab Injil mengatakan‖ Sempurnalah, sebagaimana 

Tuhanmu sempurna di surga.
124
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  Mempercayai Tuhan Ideal sangat ditekankan oleh Inayat karena tanpa 

kepercayaan, manusia akan rugi, memagnai  keyakinan Tuhan Ideal merupakan 

teladan terbaik, tertinggi, cinta, yang patut disembah, dirindukan, semua manusia 

bergantung padaNya. Manusia yang menghidupkan Tuhan didalam dirinya, 

membuat ia memiliki sifat dengan memperlakukan manusia sama. Ketika tidak 

hidup maka jiwa merasa kesepian oleh karenanya para sufi mencari ilmu dengan 

pengetahuan Ilahi dengan Tuhan. Keimanan yang benar membuat Tuhan dalam 

pandangannya sendiri dan melihat keindahan  serta cinta yang amat dalam pada 

Tuhan. maka tidak akan ada Ruang lain yang mengisi selain hati yang 

mempertemukan dengan Tuhanya. 

 Mir Valiudin juga menekankan bahwsanya kebaradaan Tuhan bisa diketahui 

kerana Tuhan ada dimana-mana, dengan selalu berusaha keras maka jalan menuju 

Tuhan Akan terbuka sesuai dalam Al-Qur‘an ―Bagi mereka yang berusaha di 

dalam Aku, aku akan membimbing mereka di jalan-ku‖.Hal ini memiliki pangkat 

dalam artian posisi derajat seseorang‖ setiap orang menduduki pangkat sesuai 

perbuatan yang dilakukanya.  Hal ini telah dibuktikan oleh nabi Muhammad 

SAW sebagai mana ia bersabda:.
125

 

Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin 'Utsman bin Karamah 

telahmenceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad Telah menceritakan kepada 

kami Sulaimanbin Bilal telah menceritakan kepadaku Syarik bin Abdullah bin 

Abi Namir dari 'Atho` dari AbuHurairah menuturkan, Rasulullah shallallahu 

'alaihi wasallam bersabda: "Allah berfirman;Siapa yang memusuhi wali-KU, 

maka Aku umumkan perang kepadanya, dan hamba-Ku tidakbisa mendekatkan 

diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada yang telahAku 

wajibkan, jika hamba-Ku terus menerus mendekatkan diri kepadaKu dengan 

amalansunnah, maka Aku mencintai dia, jika Aku sudah mencintainya, maka 

Akulahpendengarannya yang ia jadikan untuk mendengar, dan pandangannya 

yang ia jadikan untukmemandang, dan tangannya yang ia jadikan untuk 

memukul, dan kakinya yang dijadikannyauntuk berjalan, jikalau ia meminta-Ku, 

pasti Kuberi, dan jika meminta perlindungan kepada-KU, pasti Ku-lindungi. Dan 

aku tidak ragu untuk melakukan sesuatu yang Aku menjadipelakunya sendiri 
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sebagaimana keragu-raguan-Ku untuk mencabut nyawa seorang mukminyang ia 

(khawatir) terhadap kematian itu, dan Aku sendiri khawatir ia merasakan 

kepedihansakitnya."
126

 

 Perjalanan mencari pengetahuan ilahi mesti dilakukan berdasarkan 

pengetahuan Tuhan yang kekal, sifat, dzat. Artinya semua fenomena adalah 

cerminan dari pengetahuanya sehingga ini lah intisari ketika manusia tahu  akan 

pengetahuan tersebut. Maka ia tidak akan melupakanya sehingga ia merasakan 

kehadiran Tuhan dengan tujuanya merasakan dan indera atas kehadiran Tuhan 

setiap saat.
127

 

3.4.3 Nabi  

Dalam kamus bahasa Indonesia kata Nabi dan Rasul sama- sama kata benda 

artinya orang yang menerima Wahyu dari Allah. Dalam hal pemberian magna 

kata nabi ada perbedaan apakah ini berasal dari perkataan Arab, Hebrew,Aramian 

dan assaria babylonia. Menurut bahasa Hebrew Nabi diterjemahkan ―prophet‖ 

yang dalam bahasa Greek klasik itu berarti seorang memberi ucapan atau tafsiran 

terhadap suatu, yang dipercaya bukan hasil pemikiran melainkan sesuatu yang 

berhubungan dari luar dirinya. Dalam bahasa arab Cornil menyatakan nabi berasal 

dari ―Nab‘a‖ yang maksudnya seorang juru cakap yang mempunyai mandat Atau 

kata nabi mempunyai lima pengertian; (1) Satu kawasan tanah tinggi; (2) satu 

tanda dari tanda-tanda di alam yang dijadikan panduan; (3) satu tempat yang 

tinggi kedudukanya; (4) satu Jalan; dan (5) seorang pengkhabar.
128

 

Sedangkan dalam Ensklopedi Islam bahwa nabi adalah seorang manusia 

biasa yang mendapat keistimewaan menerima wahyu dari Allah SWT.Di antara 

para nabi itu ada yang diamanatkan untuk menyampaikan wahyu yang 

diterimanya kepada umat manusia yang disebut sebagai Rasul. Kata ―Rasul‖ 

berasal dari Rusul yang berarti pesuruh, utusan, kurir, atau orang yang 

menyampaikan berita rahasia, misi atau hal yang akan datang, juga dalam istilah 

fugaha seorang yang disuruh atau diperintah oleh pemerintah untuk melakukan 

perjanjian dalam satu kontrak atau penyerahan barang yang dijual.
129
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Dalam hal nabi dan rasul berbeda hanya pada penerimaan wahyu.Yang mana 

menurut Abu Mansur abd al-Kadir al-Bagdadi rasul ialah seorang manusia yang 

menerima syri‘at baru yang menghapuskan sebahagian hukum-hukum syari‘at 

yang sebelumnya atau rasul ialah seorang yang diutus Allah dengan membawa 

syariat. Sedangkan nabi adalah seorang utusan Allah untuk mengakui syari‘at-

syari‘at yang terdahulu seperti nabi-nabi Bani Israil atau nabi dikatakan seorang 

keturunan anak adam, laki-laki mardeka, dan diwahyukan kepada syari‘at untuk 

diamalkan tidak disuruh untuk menyampaikannya. Sedangkan rasul, laki-laki 

mardeka, dari Bani Adam dan diwahyukan kepadanya syari‘at dan disuruh untuk 

menyampaikannya, tanpa memperhitungkan apakah rasul itu diberi kitab atau 

tidak.
130

Jadi dapat dipahami bahwasanya nabi hanya diutus untuk kaum tertentu 

seperti Bani Israil sedangkan rasul untuk seluruh umat khusunya nabi Muhammad 

SAW yang menjadi Rahmatan lil alamin dan sekaligus penutup/ nabi terahkir.  

Dalam penejelasan nabi dan rasul diatas Inayat memberikan pandangan 

sedikit berbeda dalam memberikan konsep kesatuan agama-agama yang mana 

menurutnya setiap nabi merupakan pemberi kabar wahyu Tuhan, dia hanya bisa 

memberikan kebenaran Tuhan yang ia jelaskan dalam versinya, sehingga 

membuat manusia mau menerima kebenaran tersebut. Dalam hal pelayanan umat 

manusia, nabi hanya sekedar memberi kabar kebenaran terima atau tidak 

tergantung dalam pemahaman manusia.Inayat lebih detail lagi menjelaskan 

mengenai wahyu yang diterimanya suatu hal tidak mungkin nabi menjelaskan 

keseluruhanya, apa yang diterima manusia dalam bahasanya namun manusia 

mesti mencari kebenaran yang terbaik dengan kehadiran cinta yang memancar 

dalam hatinya, berprilaku baik, dan lewat rasa syukur yang selalu bersama Tuhan 

maka Ini lah disebut sebagai bahasa pengetahuan ilahi. Dengan ini manusia bisa 

merasakan kesaripatian ilmu Ilahi yang begitu melipatgandakan diri sehingga 

melihat kesempurnaan didalam dirinya, beda halnya dengan bahasa pengetahuan 

manusia menurutnya  diibarat seperti batu kerikil  dalam artian hanya sekedar ada 

untuk awal pada Tuhan tinggal kepada manusia itu sendiri untuk 

mendalaminya.
131
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Inayat menjelaskan secara mendalam tentang nabi baik itu sifat, karakter 

wahyu, jiwa, yang berujung pada  kesatuan dan kesamaan. Nabi merupakan ruh 

pembimbing dengan kata lain ia adalah pemikiran ilahi yang mengubah manusia 

dari pemikiran atau ispirasi dari berbagai bidang,  Ke dalam inspirasi pemikiran 

ilahi sehingga membuat cahaya kehidupan yang bermoral, dengan kehadiranya 

memberikan jawaban atas pertanyaan yang timbul dari benak manusia. Tanpa ruh 

pembimbing manusia akan hidup hampa, sebab dengan ruh pembimbing orang 

akan menemukan Tuhan yang hidup dan aktif dalam hati setiap orang. Dengan 

kata lain tidak mengikuti nabi orang akan terjatuh kelobang yang jahat sehingga 

tidak tahu tuhannya akan tetapi kalau manusia mengikuti ruh pembimbing maka 

Tuhan selalu dekat dengannya karena secara tidak lansung manusia telah meminta 

bimbingan dari Tuhanya.
132

 

Dengan wahyu yang di bawakan oleh jibril yang mana ruh pembimbing yang 

ada dalam jiwa nabi melalui intuisi nabi bisa mendengar, melihat, wahyu dengan 

kekuatan hati ia merasakan kejalasan yang benar namun persoalan yang terjadi 

apakah mungkin seorang nabi bisa mendengar, melihat secara nyata wahyu yang 

diterimanya? Dalam hal ini Inayat mengatakan persoalan wahyu bukan terletak 

dalam logis yang nyata dalam artia berbentuk yang diterimanya namun apa yang 

didengar, dipahami nabi mengerti bahwasanya ini adalah kehidupan perintah 

Tuhan sehingga wahyu menjadi istrumen Tuhan yang sempurna dan tak 

terbatas.
133

 

Kendatipun begitu Sifat dan karakter nabi tidak terletak dari kekuasan, 

pangkat, harta dan pendidikan hal ini terbukti nabi Muhammad SAW seorang 

yang Ummi buta huruf, walaupun pendapat orang arab nabi bisa berbahasa Arab 

namun dengan pendidikan tidak menjamin seorang manjadi nabi sebab kondisi 

menjadi manusia biasa membantu ia menyampaikan pesan spiritual yang diterima 

oleh hatinya dalam bentuk yang lebih masuk akal. Melalui kitab yang dibawa oleh 

nabi seperti kitab Hindu kuno, diteruskan oleh Budha, Bani Israil perjajian lama 

dan  Ibrahim sampai era Muhammad. Namun perjanjian barulah yang dapat 

menyumbangkan penafsiran Yesus kritus, masuk akal bagi pikiran orang Barat. 

Inayat mengatakan ketika jiwa menyelami semakin dalam kitab yang empat 
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tersebut maka ia akan mendengar suatu suara yang sama yang memakai bentuk 

yang berbeda, yang menjawab kebutuhan setiap zaman. Walaupun nabi memilki 

Tugas yang berat Inayat mengistilahkan ―menghadirkan kedunia seluruh lautan 

hanya dalam satu botol‖ ini lah takdir nabi ia berusaha menjelaskan jalanya 

wahyu ilahi. Sungguh demikian Inayat mengatakan orang yang mengikuti wahyu 

dan ajaran guru merupakan teladan hidup dari ajaranya. Walaupun ada 

keuntungantersendiridari  ajaran yang mengikuti hukum-hukumnya hal ini akan 

menjadi berbeda sebab Inayat mengatakan wahyu bagaikan Musik dalam artian 

setiap yang tidak sama mempunyai arti tidak sama maka dari itu setiap  utusan 

menjawab pertanyaan, setiap kebutuhan individu dan kelompok. Seperti 

perkataan Jalaluddin Rumi ketika kita membaca kitab pertama kali yang harus 

diinngat adalah bukan kata-kata yang kitabaca tetapi apa dibalik yang dibaca. 

Maka pada waktu yang tepat kita akan menemukan bahwa ada ladang pemikiran 

yang luas yang tersembunyi datang dari bibir para nabi. Maka ini sesungguhnya 

kata-kata dari nabi merupakan segel menuju rahasia Tuhan.
134

 

Jiwa nabi mewakili baik yang bersifat kemanusia dan bersifat keilahian, 

perjalanan kehidupanya menuntut harus menghormati dan memperhatikan akal- 

budi dan dia harus tetap berbegang teguh pada tali kebenaran yakni 

keyakinan.Dengan dunia yang beraneka ragam dan perubahan yang tak terhitung 

membuatnya dalam penyatuan dengan menjanjikan kuatnya keyakinan atas 

jawaban dari setiap permintaan dalam kehidupan. dengan istilah sufi yang 

dinamakan akhlak Allah, karena Allah tidak terlihat oleh siapapun, jika ada tanda-

tanda yang terlihat, itu ada pada orang yang sadar akan kehadiran-Nya dan 

kesadaran secara penuh akan membuat seseorang memiliki jiwa kenabian. 

Perjuangan nabi sampai pada kesempurnaan untuk manusia ada empat .pertama 

berjuang menundukan dirinya sendiri, kedua berjuang terhadap dunia, ketiga 

berjuang bersama sehabat-sahabatnya, dan terahkir berjuang melawan musuh-

musuhnya.walaupun mendapat kesulitan yang pernah dialami, pada ahkirnya 

tidak beberapa orang yang memahami perjuangannya kecuali Tuhan  itu sendiri 

maka Ia sebagai penghibur nabi ketika ditimpa kesulitan. Akan tetapi nabi 

Muhammad SAW mengatakan ―aku lah pengetahuan dan ali Pintunya‖ dengan ini 
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hazrat mengatakan ajaran nabi mesti dipahami melalui sudat pandang orang yang 

bisa mengerti sepunuhnya dan melihat dari sudut padang orang tersebut.
135

 

Oleh karenanya Nabi mempunyai beberapa tingkat ketika ia naik sedemikian 

tinggi ia bisa mendengar suara Tuhan dan ketika tingkat rendah dan membungkuk 

maka ia bisa mendengar bisikan lemah manusia. karena ia butuh perhatian, rasa 

hormat nabi telah memberitahu dan ucapkan dalam kehidupannya. Inayat 

mengibaratkan.Hati nabi seperti Harpa, setiap dawainya diset pada nada yang 

tepat, sehingga Tuhan bisa memaikan musiknya. Oleh karena itu kitab-kitab kuno 

dinamakan Githas, atau Gahtas yang berarti sama‘ yaitu musik. Lagu surgawi 

kirsna disebut bagavad Gita, yang berarti kudung ilahi dan orang parsis menyebut 

kitab suci mereka gatha. Kitab orang yahudi dilagukan, juga kitab Al-quran 

dibawakan dalam lagu.setiap memainkan musik dikhalayak ramai mesti benar dan 

tepat pada nada tertentu sehinggaia merasa puas terhadap apa yang dibayangkan, 

dipertanyakan dan diragukanya.
136

 

Dalam hal kejiwaan nabi, Ada dua konsep yang berbeda menurut orang hindu 

jiwa nabi disebut Avataras yang berarti kedewaan artinya setiap seorang yang 

mengaku dirinya sebagai dewa maka ia menerima dengan mudah karena nabi 

jelmaan dari Tuhan sedangkan Bani Israil mempunyai daftar sejarah yang panjang 

mengenai nabi  namun ia tidak mengatakan nabi sebagai jelmaan Tuhan tetapi 

sebagai orang yang saleh seperti Ibrahim, Musa, Isa, Dan Muhammad sebagai 

utusan rasul Allah. Dengan dua perbedaan ini menurut para sufi suatu keuntungan 

ketika ia menemukan kemerdekaannya di India yang mana orang Hindu 

menghormati dan penganut agama ajaran Muhammad dan mengikutinya tanpa 

keraguan sedikut pun. Sehingga semua penganut agama dapat berkumpul dirumah 

sufi dalam perasaaan persaudaraan. Menurut Inayat tugas kenabian sebagai 

pemberi khabar dan penghubung setiap agama. Maka dari itu hindu dan Bani 

Israil media untuk bersatu di hadapan Tuhan dan kebenaran baik dibelahan timur 

dan Barat. Inilah kebenaran yang sama, agama yang sama, cita-cita yang sama, 

yang telah digengam sepanjang zaman oleh para ahli bijak. Kalau berbeda terletak 

pada luarnya saja.
137
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 Sesuai dengan syair Rumi‖ di hadapan makna, apalah arti bentuk! 

Sangat tak sepadan. Makna langit  tetap tersembunyi di tempat 

persemayamannya. Ketahuilah, bahwa segala bentuk luar akan 

sirna, tapi dunia makna akan menetap selamanya. Sampai 

kapankah engkau akan terpikat oleh bentuk bejana? Tinggalkan ia: 

pergi, airlah yang harus engkau cari! Hanya melihat bentuk, maka 

tak akan engkau temukan. Jika engkau seorang yang bijak, 

ambillah mutiara dari dalam kerang‖.
138

 

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa Nabi merupakan 

manusia pilihan yang memiliki hubungan dengan ketuhanan, baik sebagai utusan 

(perantara pesan-pesan Tuhan) maupun sebagai jelmaan Tuhan itu sendiri, 

sehingga Nabi adalah salah satu bentuk persifatan dari manusia yang sempurna, 

sempurna dalam arti mempunyai hubungan dengan ketuhanan. 

3.4.4 Penyembahan Universal 

 Pergerakan organisai sufi yang dikembangkan Inayat telah berkembang pada 

dunia Barat dan dunia Timur dalam pergerakan mengharmonisasikan. Dalam 

memiliki keyakinan tentang Tuhan Inayat menjelaskan setiap agama baik , Hindu, 

Budha, Kristen, Zarathustra, dan Islam. Semuanya benar buktinya adalah beliau 

menjelaskan berbagai konsep kebenaran dari segi pemujaan dan sistem seperti 

yang dianut oleh setiap agama. 

 Agama Hindu adalah salah satu agama yang paling tua didunia dan dari 

sinilah hampir semua agama masa lalu bisa dilacak. Dalam pemujaan agama 

hindu memuja matahari yang terbit setelah mandi di sungai  dan disucikan oleh 

sinarnya, disamping itu juga ia juga menghitung /memuja bulan, planet sebagai 

dewa tertntu yang melambangkan kekuatan tertentu yang ada pada Tuhan. dengan 

berdasarkan kitab suci mereka yang mengajarkan manusia untuk melihat 

kebaradaan Tuhan dalam segala hal. Oleh karenanya Inayat menyebutkan apa 

yang ada diagama lain dalam penyembahan diagama Hindu ada seperti 

pemujuaan api Zoroaster bisa dilihat di dalam upacara yag  danyagna-nya orang 

Hindu. Gagasan trinitas agama Kristen bisa ditemukan dalam gagasan Trimurti di 

dalam agama Hindu. Bentuk sujud didalam shalat yang ada pada agama Islam, 
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bisa dilihat dalam bentuk lengkapknya pada bentuk pemujaan agama hindu: 

Pranam dan Dandavat.
139

 

 Melalui sistem kasta Hindu yang memiliki dewa-dewi sebagai manisfetasi 

dari perwujudan Tuhan yang maha Tunggal maka dalam msyarakat mereka dibagi 

menjadi empat kasta Brahma adalah orang yang berpengetahuan dan saleh yang 

mempunyai keunggulan/ berjasa dalam perperangan serta memiliki kendali atas 

tanahnya sendiri, ksatria dan vaisya adalah orang yang berpengalaman dalam 

urusan perdagangan dan keuangan, terahkir sudra yakni orang yang menjadi 

buruh. Keempat kasta ini yang tinggi adalah brahama karena dia pemegang utama 

agama juga mengatur tata cara ilmu hukum sehingga membuat kehidupan 

menjadi damai. Ditambah lagi dengan teladan Krisna yang memberikan gambaran 

kehidupan manusia yang sempurna. Yang mengajarkan dunia ini adalah tempat 

berperang yang ketika manusia bisa berperang melawan dirinya sendiri dan apa 

yang ada dihapanya maka ia akan menuju kepada tinggkatan yang sempurna 

dipandagan yang lain ia juga mengatakan Tuhan bukan tempat untuk 

menjadikanya sebagai hakim ataupun raja akan tetapi tuhan sebagai kekasih 

setiap jiwa yang mencarinya.  Oleh karenanya kehidupan dan ajaran Krisna 

banyak menolong para pemikir untuk meningkatkan kealimanya. Karena 

pemikiranya banyak menjadi ispirasi dalam membuat agama  yang mana satu 

agama pengenalan ketuhanan dalam hidup yang wajar sehingga membuat 

penganut Hindu di India menjadi toleran karena menerima kesamaan sebagai satu 

Tuhan tetap ada.
140

 

 Agama Budha yang bermakna dalam bahasa sanserkerta akal-budi sedangkan 

terminologinya adalah  ruh penuntun dinamakan Bodhisatva yakni esensi akal 

budi. Dalam ajaran budha sebagai fitrah manusia maka yang mesti dilakukan 

mencari kebahagian dengan  tidak mencari kelemahan pada situasi hidup yang 

memang jelas berbeda namun ketika esensi akal  budi  semakin dalam maka ia 

akan menjadi halus pola pikir dan makananya adalah  pengetahuan yang telah 

dituntun oleh ruh penuntun yang dapat ia pahami sehingga para penyembah 
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Buddha bukan menyembah apa yang ada pada diri master spritualnya akan tetapi 

keilmuan nya tentang ajaran ketuhanan yang dimiliki sehingga mencapai   esensi 

akal budi itu sendiri. Bentuk pemujaan Budha ia mencarinya dalam diri sendiri 

dengan mengetahui  kerana itu adalah penyembahan juga dalam ajaranya tidak 

mengangu ajaran agama yang ada pada aliran agamanya seperti Jainisme yang 

mengajarkan benih-benih ajaran budha artinya penganut jainisme yang 

vegerterian dan tidak mengangu makhluk apapun yang ada dibumi. Sehingga 

moral yang mendasarkan ajaranya adalah tidak menggangu. 

 Agama Ibrahim yang dalam bahasa sansekerta Brahm, artinya pencipta, 

merupakan bapak dari tiga agama dunia dengan keturunan Bani Israil, datang 

agama Yahudi, Nasrani dan Islam. Kesemuan agama  yang dibawa oleh Daud . 

musa, isa dan Muhammad merupakan ajaran yang mengesakan Tuhan. seperti 

peribadahan agama yahudi yang mengakuai ada satu Tuhan monoteisme seperti 

yang dikutip oleh Huston smith dalam perjanjian lama kata-kata dewa dan 

Yahweh berbeda secara mendalam sebab dewa-dewa itu berasal dari Yahweh itu 

sendiri. Seperti dalam Maz 82:6 ― kamu adalah Allah, dan anak-anak yang maha 

tinggi, kamu sekalian‖ dilanjutkan lagi pada  Maz 82:7 disebutkan ‖seperti 

manusia akan mati‖ jadi dapat dipahami bahwsanya dewa dapat mati kecuali 

Tuhan yang ditempatkan oleh orang Israil ketempat yang tinggi yakni esa maka 

dari itu sangat jelas keyakinan orang Yahudi yaitu  ‖dengarkan hai israil, Yahweh 

adalah Tuhan kita, Yahweh adalah Esa.‖Begitun pun juga agama Kristen 

mempunyai konsep ketuhanan trinitas yang juga mengakui ada satu Tuhan satu 

dzat yang dikatakan origen( 185- 250) melihat dari sudut pandang yang berbeda 

mengatakan memilki beberapa tingkatan yang berbedaPertama bahwa ada satu 

Tuhan Kedua bahwa Yesus Kristus sendiri lahir dari Bapa sebelum segala sesuatu 

dicipta Ketiga, bahwa Roh Kudus berkaitan dalam kemuliaan dan kehormatan 

dengan Bapak dan Anak.Dalam definisinya, Origen menegaskan bahwa Tuhan 

Allah itu Esa. Kedudukan Yesus adalah dibawah Tuhan Allah (Bapa), dan 

kedudukan Roh Kudus dibawah Yesus. Jadi dapat dipahami konsep trinitas ini 

kalau dilihat dari sudut pandang yang dalam maka terbukti agama kristen melihat 

Tuhan dalam keesaan.
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Agama Islam mempunyai konsep Tauhid yakni mengesakan Allah ― Tiada 

Tuhan selain Allah. Dengan berdasarkan dua kalimat syahadat yaitu ‖Aku 

bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah 

Utusan Allah. Ketika sesorang mengucapkan itu maka ia menyakini bahwa tuhan 

adalah Esa dan Muhammad SAW adalah nabi terahkir yang mesti mengikuti 

ajaran Alqur‘an dan Sunnahnya. Perlu diketahui umat muslim berlomba- lomba 

untuk mengamalkan perintah al-Qur‘an dan sunnah Rasul supaya sampai kepada 

perinkat tertinggi (Taqwa) dengan memberikan banyak amalan Islam (Hukum 

Syariah). Para muslim umumnya  memegang teguh  Rukun Islam 1.  

Mengucapkan dua kalimah syahadat dan meyakini bahwa tidak ada yang berhak 

ditaati dan disembah dengan benar kecuali Allah saja dan meyakini bahwa 

Muhammad adalah hamba dan rasul Allah.2. Mendirikan salat wajib lima kali 

sehari. 3. Berpuasa pada bulan Ramadan.4.Membayarzakat. 5.Menunaikan ibadah 

haji bagi mereka yang mampu. Dan rukun Iman 1.Iman kepada Allah 2.Iman 

kepada malaikat Allah 3.Iman kepada Kitab Allāh (Al-Qur'an, Injil, Taurat, Zabur 

dan suhuf) 4.Iman kepada nabi dan rasulAllah 5.Iman kepada hari kiamat6.Iman 

kepada qada dan qadar.
142

 Dengan penjelasan diatas maka jelaslah bahwsanya 

muslim meyakini keotentikan Al-Qur‘an dan sunnah rasul yang dibawa Nabi 

Muhammad melalui perantaraan Jibril serta bukti tentang keberadaan Allah yang 

berfirman sendiri dalam KalamNya didalam Surat Taha 20: 14  

                

Artinya: Sesungguhnya Aku Ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain aku, Maka 

sembahlah Aku dan Dirikanlah shalat untuk mengingat Aku. 

 ini lah agama yang memiliki keyakinan, persepsi serta cara penyembahan 

yang berbeda walaupun semua tujuan nabi yang membawa manusia kepada satu 

agama tidak menutup kemungkinan mereka akan mempertahankan apa yang 

dipercayai bukan kebenaran yang dibawa Nabi oleh sebab itu perperangan akan 

terjadi selamanya kalau memikirkan ego dan kepuasan nafsunya. Oleh karenanya 
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Inayat dan Organisasinya membuat penyembahan universal yang mana mereka 

menginginkan semua agama bersatu dalam suatu tempat menurut keyakinannya 

dan apa yang dibawa menurut kitabnya baik itu Qur‘an, Injil, Taurat, Zabur,  

ajaran Krisna atau zarathustra. Perlu diketatahui oganisasi Hazrat yang bernama 

Sufi Movement menyatakan pergerakan mereka bukan suatu agama baru atau 

menyatukan keyakinan  dalam suatu agama tertentu tetapi membawa agama 

bersatu dalam menghargai suatu keyakinan atau peyembahan dalam suatu tempat 

ini lah yang dinamakan penyembahan universal karena mereka meyakini 

bahwsanya setiap berbedaan keyakinan merupakan suatu hal yang menarik, yang 

penting keyakinan mereka tersebut membawanya kepada kebenaran. Secara 

alamiah akan menyadari bahwsanya kebijakan adalah suatu cahaya yang nyata 

sebagai pengispirasi kemanusian inilah kebijakan bersama.
143

   

 Dapat ditambahkan lagi penyembahan universal bukan berarti gereja saja 

yang melakukan peribadatan tetapi memberikan kesempatan pada setiap agama 

lain untuk melakukan penyembahan bersama. Hal ini sebagai media untuk latihan 

untuk memberi penghargaan terhadap orang- orang besar sebagai pelayan umat. 

Juga kitab suci yang berbeda dibaca diatas altar dan terahkir sampai kepada kita 

dengan satu kesimpulan bahwsanya dengan melakukan penyembahan univbersal,  

jiwa akan mendapati suatu kebenaran yang hak itulah kebenaran yang kokoh. 

Berikut kata-kata sempurna yang dilakukan oleh Inayat Dan organisasi Sufi 

Movement.
144

 

Shaum 

Puji-puja kepada-Mu Tuhan yang mahaluhung,  

maha kuasa, mahaada, maha meliputi segala sesuatu, 

Wujud 

Yang Tunggal.  

Dekaplah kami dalam tangan pengasuhan-Mu,  

angkatlah kami dari kesesakan Dunia.  

Maha indah-Mu kami berserah diri,  

Tuhan maha pengasih dan maha penyayang,  

Tuhan Tujuan seluruh umat manusia. 

Hanya kepada-Mu kami menyembah; dan kepada-Mu kami tujukan perjuangan 

kami. 

Bukalah hati kami menuju keindahan-Mu,  

cerahkanlah jiwa kami dengan cahaya ketuhanan,  
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wahai, pencipta maha kuasa, maha penjaga, maha bijak,  

dan Tuhan Timur dan Barat, atas dan bawah, 

 dan Wujud yang terlihat dan tersembunyi, 

 cucurkanlah cinta-Mu dan cahaya-Mu, 

 Limpahkanlah nikmat-Mu kepada tubuh-tubuh kami, hati kami, dan jiwa-jiwa 

kami. 

Jadikanlah kamisebagai pilihan kebijakan-Mu, dan bimbinglah kami pada jalan 

kebaikan-Mu.  

Dekatlah kami lebih dekat kepada-Mu pada setiap detik kehidupan kami, 

Hinggah terpantul pada kami kemahamulia-Mu, 

kemahaagungan-Mu, kemahabijakan-Mu,kemahanikmat-Mu, 

kemahadamai-Mu. 

 

Shalat 

Tuhan mahamulia, majikan, messiah, dan penyelamat umat manusia, 

Kami memanjtakan salam bersama semua umat manusia. 

Engkaulah sebab yang pertama dan hasil yang terahkir,  

Cahaya ketuhanan dan Ruh petunjuk, alfa dan Omega. 

Cahaya-Mu-lah dalam segala bentuk, cinta-Mu –lah dalam segala Wujud: dalam 

kecintaan ibu, dalam kebaikan bapak, dalam kesucian anak, dalam sahabat 

penolong, dalam guru terinspirasi. 

Izinkanlah kami mengenal-Mu dalam segala nama-nama dan bentuk-bentuk-Mu: 

seperti Rama, seperti Krisyna, seperti Syiwa, seperti Budha. 

Biarkanlah kami mengenal-Mu sebagaimana Ibrahim, sebagaimana Sulaiman, 

sebagaimana Zarathustra, sebagaimana Musa, sebagaimana Muhammad, dalam 

nama-nama dan bentuk-bentuk yang lain, dikenal atau tidak oleh dunia. 

Kami menrindukan keduluan-Mu; Kehadiran-Mu yang dengan dalam 

mencerahkan Wujud kami, dan kami mencari keridhaan-Mu di masa depan. 

 Duhai, Utusan, Isa,nabi Utusan Tuhan! 

Engkaulah yang hatinya selalu menyentuh keatas, engkaulah yang datang ke 

bumi dengan risalah, bak merpati dari atas 

Manakala Dharma Musnah, dan mengujarkan kata yang ditempatkan dibibir-Mu, 

bagaikan cahaya yang mengisi bulan empat belas. 

Biarkanlah gemitang cahaya ketuhanan bersinar di hati-Mu memantul di hati 

para pemuja-Mu. 

Semoga Risalah Tuhan menyebar Luas, mencerahkan dan menjadikan semoga 

umat manusia sebagai satu persaudaraan utuh dalam kebapakan Tuhan. 

         Amin 

Khatum 

Duhai Dikau, yang adalah kesempurnaan Cinta, Harmoni, dan keindahan, Tuhan 

langit dan bumi, 

Bukalah hati kami hingga kami mampu mendengar Suara-Mu yang tiada henti 

memancar dari dalam. 

Singkaplah kepada kami cahaya ketuhanan-Mu yang tersembunyi dalam jiwa 

kami, sehingga kami dapat mengerti dan mengenal kehidupan lebih baik. 

Tuhan mahakasih dan mahasayang, limpahkanlah kebaikan Luhur-Mu; 

Ajarkan kepada kami kecintaan pengampunan –Mu 
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Angkatlah kami dari atas perselisihan dan perbedaan yang memilah-milah 

manusia 

Kirimkanlah kepada kami kedamaian Ruh ketuhanan-Mu dan satukanlah kami 

semua dalam kesempurnaan Wujud-Mu. 

 

Dapat dikatakan bahwa eksistensi agama-agama adalah entitas yang harus 

diterima dan diakui oleh manusia. Manusia tidak lagi dipandang dari segi agama 

yang dianutnya baik yang memeluk agama Islam, Kristen, Buda, Hindu ataupun 

aliran-aliran kepercayaan lain sebagai tolak ukur dalam pencapaian kebenaran 

Tuhan karena yang berhak menentukan hal tersebut adalah Tuhan (sendiri). 

Penyembahan universal dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan atas 

agama-agama yang ada, yang berarti bahwa apapun dan bagaimanapun bentuk 

ritual atau ibadah dalam suatu agama ataupun aliran kepercayaan tidak boleh 

dihina ataupun direndahkan, karena ritual atau ibadah merupakan salah satu 

sarana hubungan hamba dengan Tuhan, adapun kebenaran agama, aliran, maupun 

kebenaran dalam hal tatacara ritual atau ibadah, bahkan diterima atau tidaknya 

suatu ibadah atau ritual adalah hak preogratif Tuhan. 

Kendatipun seperti itu konsep Wahdat al-Adyan yang pemikiran disebutkan 

diatas sedikit berbeda dengan tokoh sebelumnya yang mana menurut al-Hallaj 

pada dasarnya agama-agama berasal dari dan akan kembali kepada pokok yang 

satu, karena memancar dari cahaya yang satu. Pandangan al-Hallaj tegas bahwa 

pada dasarnya agama yang dipeluk oleh seseorang merupakan hasil pilihan dan 

kehendak Tuhan bukan sepenuhnya pilihan manusia sendiri.Dan hal ini 

merupakan konsekuensi dari kesadaran diri atas ‗kehadiran‘ Tuhan di setiap 

tempat dalam semua agama.Menurutnya, penyembahan melalui konsep 

monoteisme atau politeisme tak masalah bagi Tuhan karena pada dasarnya hanya 

berkaitan dengan logika, yakni yang satu dan yang banyak. Dari situ, jika 

ditelusuri akan dijumpai kepercayaan-kepercayaan yang apabila ditafsirkan akan 

mengarah kepada satu Tuhan. 

Konsep al-Hallaj ini, memaknai pluralisme lebih sebagai upaya bagaimana 

memahami dan menghormati sebuah perbedaan bukan mempermasalahkan 

perbedaan. Namun bukan berarti konsep ini menghendaki usaha penyatuan agama 

(sinkretis) atau pencampuradukan agama-agama atau mempersalahkan melompat-

lompat dari satu agama ke agama yang lain, justru konsep ini menghendaki 
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sesesorang memeluk dengan konsekuen agama yang diyakininya tanpa embel-

embel dan pemberian label (stereotype) negatif terhadap agama yang lain. Wahdat 

al-adyan mengandaikan terciptanya sebuah iklim keberagamaan yang saling 

terbuka satu samalain, saling belajar, mengedepankan sikap inklusifitas untuk 

kemudian di wujudkan dalam tindakan dan aksi yang jelas. 

Sedangkan pendapat Ibn Arâbî yang menolak ajaran yang mengatakan bahwa 

alam semesta ini diciptakan dari tiada. Ia mengatakan bahwa nur Muhammad itu 

qodim dan merupakan sumber emanasi dengan berbagai kesempurnaan ilmiah 

dan alamiah yang terealisasikan pada diri nabi adam sampai nabi Muhammad dan 

dari nabi Muhammad pada diri pengikutnya yaitu para wali. 

Dari konsep-konsep wahdat al-wujud Ibn Arabi ini muncul dua konsep yang 

sekaligus merupakan lanjutan atau cabang  dari konsep dari wahdatul al-wujud 

itu, yaitu konsep al-hakikat al-muhammadiyah dan konsep wahdat al-

adyan (kesamaan agama). 

Nurcholis majdid berpendapat bahwa Pluralisme dan wahdat al-adyan 

tentang batas toleransi beragama dalam hal ini (ahlul-kitab) adalah adanya 

pengakuan atau penerimaan terhadap kitab-kitab suci beserta ajaran-ajaran 

kebenaran/kebaikannya serta pengakuan atau penerimaan terhadap para 

pembawa risalah (agama) / yang kita yakini sebagai nabi atau rasul.Lebih jauh 

lagi dalam hal akidah, mengapa ahlul kitab yang sebenarnya tidak diserukan 

masuk Islam dikarenakan dalam kitabsuci mereka telah disampaikan ajaran 

untuk menyembah Tuhan yang Esa.Sementara dalam hal penyembahan kepada 

Tuhan, maka hanya Tuhan lah yang mengetahui. 

Nurchlish juga mengakui bahwa berdasarkan paham Tauhid tersebut Al-

Quran mengakui adanya kemajemukan keagamaan (religious plurality). 

Kemajemukan keagamaan ini menandaskan pengertian dasar bahwa semua 

agama diberi kebebasan untuk hidup, dengan resiko yang akan ditanggung oleh 

para pengikut agama masing-masing, baik secara pribadi maupun kelompok. 

Sikap ini mengandaikan adanya harapan kepada semua agama yang ada, yakni 

karena semua agama itu pada mulanya berlandaskan kepada prinsip yang sama 

yaitu keharusan manusia untuk berserah diri kepada Yang Maha Esa, maka 
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agama-agama itu akan menemukan kebenaran asalnya sendiri, sehingga semua 

akan bertumpu pada satu ―titik pertemuan‖ atau ―kalimah sawa. 

Jadi dapat dipahami Al Halaj dan Ibn Arabi, Nurcholis Majid mengatakan 

Pluralisme dan wahdat al-adyan tentang batas toleransi beragama dalam hal ini 

(ahlul-kitab) adalah adanya pengakuan atau penerimaan terhadap kitab-kitab suci 

beserta ajaran-ajaran kebenaran/kebaikannya serta pengakuan atau penerimaan 

terhadap para pembawa risalah (agama) / yang kita yakini sebagai nabi atau 

rasul.Lebih jauh lagi dalam hal akidah, mengapa ahlul kitab yang sebenarnya 

tidak diserukan masuk Islam dikarenakan dalam kitabsuci mereka telah 

disampaikan ajaran untuk menyembah Tuhan yang Esa Sementara dalam hal 

penyembahan kepada Tuhan, maka hanya Tuhan lah yang mengetahui. 

Lain halnya dengan Inayat yang menginginkan bahwa secara ideal sesorang 

akan memeluk agama sesuai dengan hati nuraninya, sehingga tidak ada tempat 

bagi akal dan fikiran manusia untuk berusaha merubah keyakinan orang lain 

atau bahkan memaksa orang lain untuk berpindah dari keyakinan hatinya, 

karena keyakinan dihati tidak terbatas pada akal ataupun logika manusia, 

walaupun terkadang tidak sedikit orang yang merubah keyakinannya 

berdasarkan logika, namun hal tersebut tetap kembali pada hati dalam arti tidak 

ada pemaksaan Dan ini lah agama ideal. 

3.5 Karya Inayat menuju Agama Ideal 

Karya Inayat membicarakan kesatuan agama-agama yang menghasilkan 

persaudara antara umat beragama, kembali kepada keyakinan beragama tanpa 

menyalahkan agama ini itu yang benar dan salah dan yang terahkir terbukanya 

setiap agama untuk mau mengali ilmu yang ada pada agama lain yang pada 

ahkirnya terihatlah kebenaran agama yang dijanjikan Tuhan dan nabi yakni Islam 

itulah agama ideal setiap insan. 

3.5.1The Heart Of Sufism 

Ketika keindahan dihasilkan dalam bentuk seni, seharusnya orang tidak 

pernah berfikir bahwa hal itu diciptakan oleh manusia.Tetapi melalui manusialah, 
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Allah menyempurnakan ciptaan-Nya. Karena yang terjadi di langit dan di bumi 

adalah imanensi ketuhanan, ciptaan Tuhan.
145

 

Dengan demikian dalam hubungannya dengan agama, agar seni bisa 

mencapai makna spiritual, manusia tidak harus menjadi sangat religius, tetapi 

hanya memerlukan cinta keindahan.Karena seni itu sendiri adalah ciptaan 

keindahan dalam bentuk apapun yang diciptakan, termasuk dalam bentuk 

manusia.Jika seniman menganggap apapun yang diciptakannya dalam seni adalah 

ciptaannya sendiri, berarti dia melupakan dirinya dalam segi keindahan, karena 

sesungguhnya segala sesuatu berasal dari Allah.Jika seniman mulai mengenal 

Allah dalam seninya, maka hal ini menjadikan seni memiliki nilai yang 

sebenarnya. Tetapi jika seniman belum menyadari hal ini, dia belum menyentuh 

kesempurnaan seni.
146

 

Pendefinisian sufi dan penekananInayatpada prinsip risalah Sufi (The Sufi 

Message). Inayat memahami sufisme sebagai kearifan (wisdom) dan kemurnian 

(purity).Sebagai kearifan, maka sufisme (spiritualitas) bukanlah merupakan hak 

milik partikular suatu tradisi pemikiran atau keagamaan tertentu, melainkan 

meruang di seluruh tradisi sejarah kemanusiaan yang hidup di dunia. Sebagai 

kemurnian (purity), maka sufi mengimplikasikan dua kualitas penting, yaitu 

pertama murni sebagai yang tidak tercampur dengan elemen-elemen lain dan 

kedua murni sebagai yang paling mungkin untuk melakukan penyesuaian 

(adaptability) dengan unsur-unsur lain.  

Adapun prinsip yang ditekankan di dalam pemikiran sufistiknya adalah 

kesatuan (unity) dan keseimbangan (balance).Dalam konteks ini, Sufisme 

Universal telah berperan menjelaskan kesatuan yang begitu erat dan mendalam 

pada seluruh agama-agama manusia dan membangun jembatan yang 

menghubungkan antara sains, filsafat, mistisisme dan agama-agama.Menampilkan 

jalan yang dapat ditempuh manusia untuk menghubungkan dirinya dengan realitas 

yang Ilahi.Mengajarkan keseimbangan antara kepala dan hati, antara kekuatan 

dan kebijaksanaan; yang bermuara pada terciptanya cinta, harmoni, dan 
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keindahan dalam hidup. Atas peran inilah maka pemikiran Sufistik Inayat dinilai 

mampu memberi kontribusi penting berupa relativisasi sekat-sekat dogmatis 

institusi keagamaan, bahkan sintesis antara Barat dan Timur.Sebuah risalah 

pembebasan spiritual yang tidak semata-mata memaksakan sebuah dogma, namun 

justru memberikan kebebasan bagi manusia untuk mengikuti jalannya sendiri 

dalam mencapai kebenaran. Pendefinisian sufi dan penekanan prinsipnya yang 

bermuara pada universalisme tampak begitu jelas ketika diterjemahkan Inayat 

pada konstruksi pemikiran dan tujuan formal yang ditekankan Gerakan Sufi (The 

Sufi Movement).  

Adapun pemikiran Gerakan Sufi adalah; adanya satu Tuhan, Yang Abadi, 

yang Satu-satunya dan tidak ada yang lain kecuali Dia; adanya satu Master, Ruh 

Pembimbing semua jiwa, dia yang selalu menuntun pengikutnya kepada cahaya; 

adanya satu Kitab suci, naskah keramat alam, satu-satunya tulisan yang bisa 

menerangi pembacanya; adanya satu Agama, kemajuan yang tetap pada arahnya 

menuju ideal, yang memenuhi tujuan hidup tiap jiwa; adanya satu hukum, hukum 

timbal balik, yang bisa diamati dengan kesadaran untuk tidak mementingkan diri 

sendiri bersama-sama dengan rasa keadilan yang dibangkitkan; adanya satu 

persaudaraan, persaudaraan umat manusia, yang menyatukan putera-putera bumi 

tanpa pembedaan dalam Kebapaan Tuhan; adanya satu prinsip moral, cinta yang 

tumbuh dari pengorbanan diri dan mekar dalam kemurahan hati; adanya satu 

tujuan pujian, keindahan yang mengangkat hati dari pemujanya melalui segala 

aspek dari yang terlihat ke Yang tak Terlihat; adanya satu Kebenaran, 

pengetahuan sejati dari keberadaan kita yang merupakan intisari segala 

Kebijaksanaan; adanya satu jalan, penghapusan ego palsu dalam kenyataan, yang 

membangkitkan yang mati pada Keabadian dan yang di dalamnya menetap segala 

Kesempurnaan. 

Dengan demikian, jelas bahwa Inayat mencita-citakan tujuan Gerakan Sufi 

adalah terciptanya kesatuan (unity) para penganut agama dan keimanan yang 

beragam dalam kearifan (wisdom; hikmah), tanpa dibeda-bedakan sekat-sekat 

dogmatisme teologis, etnisitas ras, bahasa, dan tradisi kultural. Gerakan Sufi lahir 

dan didirikan bagi mereka yang memiliki kesamaan ideal-ideal dalam pelayanan 

terhadap Tuhan dan kemanusiaan.Mereka yang mencita-citakan pembebasan 
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sebagian atau bahkan seluruh hidup mereka dalam rangka pelayanan terhadap 

manusia dalam terang kebenaran.Maka kemudian, keanggotaan gerakan ini tidak 

dibatasi pada individu-individu penganut Islam semata, tetapi bahkan dari 

berbagai tradisi agama seperti Hindu, Parsi, Budha, dan Kristen juga secara 

terbuka diterima menjadi anggota Gerakan Sufi ini. 

Inti dari pembahasan karya Inayat menjeaskan bahwa tasawuf adalah ajaran 

yang diyakini bisa mengantarkan manusia dekat dengan Tuhannya. Bahkan 

menurut seorang sufi besar, Sirri al-Siqti, sufi adalah orang yang didalamhatinya 

tidak ada ruang kecuali bagi yang Yang Maha Suci, dan hidupnya hanya untuk 

meraih ridha-Nya. 

3.5.2 Spritual Dimensions of Psychology 

Psikologi menjadi salah satu pemikiran Inayatlebih disebabkan panggiln 

situasi dunis ketika itu yang sedang mengalami berkecamuknya Perang Dunia I 

dan hal ini tentunya berpengaruh terhadap kehidupan manusia pada kurun waktu 

perang dan terutama sesudahnya yang banyak meninggalkan tarumatis, 

kekecewaan, kegelisahan, kehilangan pegangan utama dan berbagai macam 

kegagalan serta dekadensi moral, etik dan ketuhanan. 

Yang dimaksud dengan psikologi adalah suatu titik pandang para pemikir dan 

orang bijak dalam memandang kehidupan, tentunya kehidupan secara 

menyeluruh.Inayatmenjelaskan psikologi dalam ilmu tentang fitrah manusia, 

kecenderungan manusia, perkembangan manusia, dan pikiran manusia.ilmu ini 

dapat menyebabkan manusia memperoleh pencerahan dalam kehidupannya, disini 

keterpaduan Inayatantara psikologiyang dipandagnya tidak sebatas keilmuan an 

sich akan tetapi adanya integrasi dengan tasawuf yang lebih mempertajam dan 

memberikan ruh pemaknaan yang hakiki terhadap psikologi, sehingga psikologi 

merupakan suatu ilmu yang menjembatani antara ilmu material dan esoterisme.
147

 

Untuk dapatmemahami psikologi secara baik, seseorang harus 

mengembangkan persepsi dan harus memiliki wawasan tentang 

kehidupan.Manusia harus mampu memahami segala sebab dan akibat setiap hal, 
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setiap perilaku serta dalam setiap aspek kehidupan.Inayat mensyaratkan dua hal 

untuk memenuhi hal tersebut yaitu analisis dan sisntesis.Dengan memahami 

psikologi secara lebih baik, membiasakan diri untuk mensintesis dan 

menganalisis.Sintesis diharapkan dapat memahami esoterisme secara lebih 

utuh.Sedangkan analisis diharapkan dapat digunakan dalam kehidupan mnusia 

dan mencermati dan mendlami kehidupan sebagai manusia. 

3.5.3 In The Eastern rose Garden 

Manusia tidak boleh menganggap Tuhan sebagai sosok realitas yang abstrak. 

Dengan mengubah Tuhan menjadi sosok realitas yang abstrak, maka manusia 

akan kehilangan kesempatan yang diberikan kepadanya untuk mendapatkan 

manfaat dengan formasi konsepsi Tuhan. Jika kita memulai kehidupan 

keagamaan kita dengan menyembah Tuhan yang abstrak maka kita memulai dan 

berakhir pada sesuatu yang salah. 

Dalam pandangan Inayat Khan, sesungguhnya pandangan dan gagasan 

tentang Tuhan adalah sebuah jembatan yang menghubungkan kehidupan yang 

terbatas dengan realitas yang tak terbatas. Siapa pun yang melewati jembatan ini 

akan selamat melewati kehidupan yang terbatas menuju kehidupan yang tidak 

terbatas.
148

 

Tuhan para sufi adalah Tuhan dari setiap keyakinan, dan Tuhan dari semua 

makhluk. Meskipun realitasNya hanya satu, tapi ia disebut dengan banyak nama. 

Allah, Tuhan, God, Gott, Khuda, Brahma, Baghwan, semua nama ini adalah 

namaNya. Namun, sesungguhnya dia berada di luar batasan nama. Sebagaimana 

telah dinyatakan sebelumnya, para sufi dan mistikus memandang Tuhan adalah 

"setiap hal dari segala". Sufi melihat Tuhan di matahari, api, patung, yang 

disembah sekte-sekte yang berbeda-beda., dan mereka mengenalNya dalam 

segala bentuk semesta. Tuhan adalah yang lahir dan yang batin, satu-satunya 

Wujud, Tuhannya para sufi bukan semata-mata keyakinan religius, tetapi juga 

cita-cita tertinggi yang dapat dibayangkan dan dijangkau oleh manusia. 
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3.5.4 The Unity Of religious Ideals 

Pemikiran HazratInayat Khan tentang kesatuan agama termaktub secara jelas 

dalam gerakan Sufi Movementnya yang bertujuan: 

a. Pemahaman mendalam tentang falsafah hidup 

b. Membangkitkan semangat persaudaraandalam umat manusia. 

c. Menciptakan dan memlihara harmoni dalam hidup
149

 

Ketiga tujuan tersebut dapat dijalankan dan trealisasikan dengan prasyarat 

adanya rekonsiliasi terhadap penyadaran diri kita sendiri bahwa esensi dari semua 

agama adalah satu.Sehingga kebenaran itu berasal dari Tuhan dan setiap agama 

mengandung kebenaran.Segi luarnya masing-masing agama berbeda satu dengan 

lainnya. Namun esensi batinnya tetap sama. Sikap mental manusia yang 

menyebabkan perbedaan agama itu. Bukan Tuhan yang membedakannya (a man 

made idea,not God made).
150

 

Inayat menegaskan pula bahwa Tuhan bukanlah Bapak dari satu golongan 

saja,akan tetapi Bapak bagi seluruh anak-anaknya di dunia ini. Buktinya setiap 

jiwa manusia cenderung untuk berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan serta 

selalu ingin menemukan kebenaran. Jika kecenderungan dan sikap itu 

dikembangkan dalam setiap jiwa manusia apapun agamanya, makamanusia bukan 

hanya memiliki agama (belong to it) tetapi menghidupkan agamanya (to live it). 

Maka tawaran Inayat Khan adalah menghidupkan agama yang diyakini dan 

diikuti oleh pengikutnya masing-masing dengan tanpa mempertajam perbedaan 

agama masing-masing. 

Dalam karyanya tersebut Inayat berpendapat bahwa agama-agama bagaikan 

not-not dalam musik dimana ada not A, B, C, D dan lainnya jika masing-masing 

not tersebut dimainkan secara terpisah, maka akan menghasilkan nada yang tidak 

harmonis, akan tetapi jika dimainkan secara bersamaan, maka akan menghasil 

nada yang indah demikianlah kesatuan ideal agama-agama jika disatukan dan 

terjadi sikap toleransi antar agama-agama, maka akan menghasil kehidupan yang 

lebih indah dan harmonis. 
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