
1 

 

Dimensi Dimensi Dimensi Dimensi SalatSalatSalatSalat    Menurut SchuonMenurut SchuonMenurut SchuonMenurut Schuon1111    

Uzair Suhaimi 

uzairsuhaimi.wordpress.com 

Manusia --ketika berjumpa dengan Allah SWT (God)-- harus berserah diri secara 

total-- mengerahkan keseluruhan keberadaan atau wujud (being) dirinya-- karena 

SWT adalah Wujud (Being) semua; inilah makna perintah Alkitab untuk 

mencintai Tuhan “dengan segenap kekuatan kita ".  

Sekarang, salah satu dimensi yang secara de facto mencirikan manusia adalah 

bahwa dia hidup mengarah ke luar (exterior) dan selanjutnya cenderung ke arah 

kesenangan; inilah keterarahan_keluar (outwradness) dan nafsu (concupiscence) 

dirinya. Dia harus melepaskan keduanya di hadapan Allah SWT pertama karena 

Allah SWT hadir di dalam diri kita, dan kedua karena kita harus dapat 

menemukan kesenangan dalam diri sendiri yang terbebas dari fenomena sensorik.  

Tetapi segala sesuatu yang membawa lebih dekat kepada Allah mengambil bagian 

dalam kebahagiaan-Nya, dan terutama karena alasan inilah, naik melampui 

gambaran dan suara jiwa, melalui salat, berarti pembebasan diri melalui 

Kehampaan (Void) dan Ketakterbatasan ilahiah; inilah stasiun ketenangan.  

Memang benar bahwa fenomena luar, karena keluhuran dan simbolismenya 

ketika berpartisipasi dalam Arketip langit dapat memiliki kebajikan; segala 

sesuatu baik pada musimnya. Namun demikian, ketak_terikatan (detachment) 

tetap harus diwujudkan karena jika tidak manusia tidak memiliki hak suatu 

keterarahan_ keluar yang legitim (sah) dan malah akan jatuh ke dalam kuasa 

nafsu birahi yang fana bagi jiwa. Sama seperti Maha Pencipta yang transendensi-

Nya tidak tergantung pada ciptaan maka manusia harus terbebas dari dunia 

dalam pandangan Allah SWT. Kebebasan kehendak merupakan berkah bagi  

manusia; hanya manusia yang memiliki kemampuan menahan diri dari naluri 

dan keinginannya. Vacare Deo.  

*** 
                                                           
1 Terjemahan bebas dari artikel berjudul “Dimension of Prayer” Karya Fritjhof Schuon. Karena 

terjemahan, sedikit banyak, hampir selalu mengandung keterbatasan maka pembaca dianjurkan 

untuk mencermati artikel asli dalam www.worldwisdom.com/public/library/default.aspx. Dalam 

artikel ini kata salat merupakan terjemahan prayer sehingga dapat juga diterjemahkan sebagai do’a. 

Dalam artikel lain Schuon yang berjudul Mode Salat (Mode of Prayer) memperluas makna preyer 

dengan mencakup salat petitif (hamba menyeru Allah swt secara spontan), salat kanonik (salat 

yang dilakukan menurut cara baku), meditasi (yang lebih bersifat obyektif-intekltual, berbeda 

dengan salat pada umumnya yang lebih bersifat subyektif-volitif) dan dzikir. 
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Berkah manusia lainnya adalah berpikir dan berbicara secara masuk akal dan 

karena merupakan berkah maka dimensi ini harus diaktualisasikan ketika 

berjumpa dengan Allah yaitu ketika Salat. Manusia diselamatkan bukan hanya 

karena berpantang dari kejahatan, tetapi juga, dan a fortiori, dengan mencapai 

Kebaikan; sekarang ini yang terbaik adalah menjumpai Allah sebagai obyek dan 

hati sebagai agen, dan ini adalah dzikir. 

Inti dari salat adalah keyakinan, karenanya kepastian; manusia memanifestasikan 

dirinya dengan berbicara (speech) atau melantunkan do’a yang ditujukan kepada 

Kebaikan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu salat atau bermunajat sederajat 

dengan keyakinan kepada Allah dan amalan spiritual. 

Keabsahan amal tergantung niat; tetapi jelas bahwa dalam salat tidak boleh ada 

niat yang tercemar dengan ambisi apapun, melainkan harus sepenuhnya murni 

dari semua kesombongan duniawi yang dapat mengundang Amarah Surga.  

Salat dengan sepenuh hati tidak hanya bermanfaat bagi pelaku yang telah 

mencapainya; ia juga memancarkan kebahagiaan di sekitar pelakunya dan dalam 

kaitan ini merupakan suatu tindakan murah hati (charity). 

*** 

Setiap orang mencari kebahagiaan, ini adalah dimensi lain dari sifat manusia. 

Sekarang, tidak ada kebahagiaan yang sempurna di luar Allah SWT; setiap 

kebahagiaan duniawi membutuhkan berkat Surgawi. Salat menempatkan kita di 

hadapan Allah SWT, yang tidak lain dari Kebahagian murni; jika kita menyadari 

hal ini, kita akan menemukan kedamaian di dalamnya. Orang yang berbahagia 

adalah orang yang memiliki perasaan kudus yang dengan demikian membuka 

hatinya untuk misteri ini. 

*** 

Dimensi lain salat berasal dari kenyataan bahwa di satu sisi manusia adalah fana 

dan di sisi lain ia memiliki jiwa yang abadi; ia harus melalui pintu kematian, dan 

di atas segalanya ia harus peduli dengan Kekekalan yang berada dalam 

genggaman Allah SWT. 

Dalam konteks ini, salat sekaligus merupakan seruan kepada yang Maha Rahim, 

tindakan iman dan kepercayaan.  

*** 
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Anugerah dasar bagi manusia adalah kapabilitas inteligensi mengenai 

pengetahuan metafisik; sebagai konsekuensinya, kapasitas ini tentu menentukan 

dimensi salat, yang kemudian bertepatan dengan meditasi; subjeknya yang 

pertama adalah realitas absolut dari Prinsip Agung, dan kemudian non-realitas --

atau relalitas relatif-- dunia, yang mengejawentahkan Prinsip itu. Namun, 

manusia tidak boleh memiliki niat untuk  melampaui sifat alaminya; jika dia 

bukan metafisikawan, ia tidak harus percaya dirinya wajib menjadi 

metafisikawan, misalnya; Allah mengasihi anak-anak sama seperti halnya 

mencintai orang bijak, dan Dia mencintai ketulusan anak yang mengetahui 

bagaimana caranya untuk tetap menjadi seorang anak. 

Ini berarti bahwa dalam salat terdapat dimensi yang sangat penting bagi setiap 

manusia, dan bagi yang lain yang mungkin menyapa dari jauh sana; sebab apa 

yang penting di sini bukan apakah orang itu besar atau kecil, melainkan apakah 

tetap tulus di hadapan Allah. Di satu sisi manusia adalah kecil di hadapan 

Pencipta, di sisi lain, selalu ada kebesaran dalam diri manusia ketika menyapa 

Allah; dan pada analisis akhir, setiap kualitas dan kebaikan milik Kebaikan 

Penguasa.  

**** 

Kami telah mengatakan bahwa ada suatu dimensi salat meditatif yang isinya 

adalah realitas mutlak dari Prinsip dan kemudian, secara korelatif, realitas non-

realitas --atau realitas lebih rendah-- dunia, yang merupakan pengejawentahan 

dari Prinsip.  

Tapi tidak cukup untuk mengetahui bahwa "Brahma adalah Realitas; dunia 

adalah penampakkan";  juga perlu untuk mengetahui bahwa "jiwa tidak lain dari 

pada Brahma". Kebenaran yang kedua mengingatkan kita bahwa kita mampu, jika 

sifat kita memungkinkan, berkecenderungan pada Prinsip Agung tidak hanya 

dalam mode intelektual, tetapi juga dalam modus eksistensial; ini adalah hasil 

dari kenyataan bahwa kita tidak hanya memiliki inteligensi yang mampu 

memahami pengetahuan obyektif, tetapi juga memiliki kesadaran mengenai 

“Aku” ("I"), yang pada prinsipnya mampu melakukan penyatuan subjektif. Di 

sisi lain, ego terpisah dari Keilahian imanen karena ia manifestasi bukan Prinsip; 

di sisi lain, itu tidak lain dari Prinsip sejauh Prinsip itu memanifestasikan diri, 

seperti halnya refleksi dari matahari dalam cermin bukan matahari, tetapi tetap 

saja bukan ‘yang lain’ sejauh reflekasi itu adalah cahaya matahari bukan yang 

lain. 
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Menyadari hal ini, manusia tidak berhenti untuk berdiri di hadapan Allah SWT, 

yang sekaligus transenden dan imanen; dan itu adalah Dia, bukan kita, yang 

memutuskan ruang lingkup kesadaran kontemplatif  kita dan misteri takdir 

rohani kita.  

Kita menyadari bahwa untuk mengenal Allah secara intuitif berarti Tuhan 

mengenal diri-Nya di dalam diri kita; tetapi kita tidak dapat mengetahui sejauh 

mana Ia bermaksud merealisasikan diri dalam diri kita Kesadaran_Diri ilahiah 

(the divine Self-Consciousness) ini; dan tidak penting apakah kita mengetahuinya 

atau tidak. Kita adalah kita apa adanya, dan segalanya di dalam genggaman yang 

Maha Pemelihara (Providence)…@ 


