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     Kita tentu telah sering mendengar adanya
ramalan dalam kitab-kitab Injil atau Al-Quran
tentang akan munculnya nabi, rasul, atau
guru spiritual. Umumnya, ramalan tersebut
menyebutkan tentang nama, ciri-ciri, ataupun
kualifikasi guru spiritual yang akan muncul
tersebut. Namun, seperti telah dapat diduga,
ramalan tersebut pastilah hanya tentang
tokoh, nabi, atau rasul dalam "agama" itu
sendiri. Yesus atau nabi Isa mungkin
diramalkan dalam kitab Perjanjian Lama,
begitu pula tentang Nabi Muhammad.
Mengingat agama Yahudi, Katholik, Kristen
dan Islam dapat disebut sebagai agama
“serumpun”. Hal itu tidaklah mengherankan.
Tetapi, pernahkah Anda tahu bahwa kitab-
kitab Weda juga telah meramalkan akan
munculnya Yesus dan Nabi Muhammad?

     Kalau kita pelajari dan telaah secara
seksama, ternyata dalam Weda terdapat  ayat-
ayat yang berisi ramalan seperti itu. Kita tentu
tidak asing lagi dengan konsep awatara.
Uniknya, Weda tidak hanya meramalkan
awatara yang akan muncul dan mengajarkan
"agama Hindu" saja. Banyak ayat Weda yang
meramalkan kemunculan nabi, rasul, atau
tokoh dari "agama lain".  Nabi Muhammad,
Yesus, dan Buddha adalah contoh-
contohnya.
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   Sudah barang tentu, ada  yang
menyangsikan kebenaran ayat-ayat itu.
Banyak  sarjana Barat yang berpendapat
bahwa ayat-ayat ramalan dalam Weda itu
ditulis dan disusun belakangan, yaitu setelah
kehidupan para nabi atau tokoh yang
diramalkan itu. Tujuannya? Ya, supaya
Weda dianggap paling lengkap!!

     Tuduhan seperti itu dapat dengan mudah
kita sangkal dan sanggah dengan
menyampaikan bukti-bukti baik secara
ilmiah, maupun bukti berdasarkan uraian
dari kitab-kitab Weda yang lain. Sanatana
Dharma edisi  mendatang akan mencoba
membahas hal itu. Sekarang marilah kita
bersama-sama menyimak ramalan tentang
Nabi Muhammad dalam kitab Bhavisya
Purana dan kitab Atharva Weda. Uraian ini
didukung oleh berbagai buku referensi
antara lain : The Hidden Glory of India,
karya Steven J. Rosen (2002), East-West
Dialogues : Krishna Consciousness and
Cristianity  (dialog antara The Rev. Alvin V.
P. Hart & Satyaraja Das Adhikari (1989)),
dan Vedic Archeology karya Steven J. Rosen
(1995), seorang sarjana Hindu yang
sebelumnya terlahir dalam keluarga Yahudi.

Nabi Muhammad Diramalkan dalam Weda!
 Benarkah Beliau Kalki Avatara?

Nama, ciri-ciri ajaran, dan misi
kemunculannya, telah diramalkan dalam
kitab Atharva Weda dan Bhavishya Purana.

BHAGAVAD-GITA
CRASH-COURSE

Bukan hanya kota pelajar, Yogyakarta juga
menyandang predikat sebagai

“kota Pluralis”, tempat perjumpaan berbagai agama!
Resikonya, kita sering gelagapan dan kewalahan
menjawab pertanyaan dari umat beragama lain
mengenai ajaran dan praktek agama Hindu.
Celakanya, kalau mereka mendesak agar kita

menjawabnya dengan    back up ayat-ayat Weda.
Tak cukup dengan jawaban “anak mulo keto”,

Anda harus mampu memberikan jawaban rasional dan
berlandaskan bhakti, sesuai ajaran kitab suci,
dan bukan hasil spekulasi pikiran Anda sendiri!

Siapkah Anda???
Mempelajari Catur Weda?? Not so Easy!!!

Bagaimana Solusinya???
             Bhagavad-gita jawabnya!!!
Ikuti  :

Kursus Kilat Bhagavad-gita.
Gratiss!!!

       -     Cara membaca ayat  Sanskerta
       - Cara melagukan ayat-ayat  Bhagavad-gita
       - Menemukan ayat-ayat penting yang menjadi
          dasar   kebenaran     Panca Sraddha
       - Mendiskusikan fenomena- fenomena aktual
          dalam masyarakat dari sudut  pandang Hindu.
       - Memahami Ajaran Moral Bhagavad-gita secara
           komprehensif

                          Setiap Hari Minggu
                      Pukul 11.30 - 13.30 WIB

     Tempat : Narayana Smrti Ashram Yogyakarta
     Tutor    : Budi Raharjo, M.A
                    Suryanto, M.Pd
Hubungi : Surya (081328340931) atau Wira (0274) 885794

Nabi  Muhammad lahir di kota
Madinah, sedangkan Kalki
akan terlahir di desa Sambala.
Kalki diramalakan akan
membinasakan para mleccha,
sedangkan Nabi Muhammad
telah mengajarkan mleccha
dharma. Demikianlah, terlalu
banyak bukti yang bisa kita
ajukan untuk memperkuat
penolakan kita bahwa Nabi
Muhammad memang bukan
Kalki awatara seperti yang
diusulkan oleh orang yang
kurang berpengetahuan itu.
     Lalu, kalau Nabi
Muhammad toh diramalkan
dalam Weda, apakah salah
kalau kemudian kita memuja
beliau? Tidak salah, kita
memang harus menaruh
hormat kepada siapapun yang
telah mengajarkan kita untuk
kembali mendekatkan diri
kepada Tuhan. Tidak peduli,
dari “agama” apapun ia
berasal.
     Tetapi, kalau kita mau jujur,
apa yang disampaikan kembali
oleh  Nabi Muhammad
barulah sejumlah kecil dari
pengetahuan Sanatana
Dharma yang maha tinggi.
Apalagi, terbukti dalam
perkembangannya,  Islam
m e m p e r b o l e h k a n
pembunuhan besar-besaran
terhadap sapi, makhluk yang
paling dilarang untuk dibunuh
oleh Weda. Itu sebuah
kemerosotan moral!
       Akhirnya, mari lebih kita
dalami ajaran Weda, dan kita
praktekkan ajarannya dalam
hidup sehari-hari. Banggalah
menjadi Hindu!!!

 Too Busy with Your Study??
No Time for Your Spiritual Life?

Ingat :  “Diri” Anda, dan  “Badan” Anda
butuh Makanan Beda!!!

Jangan Cuma Sibuk Cari Makan Buat Badan!!!
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Miliki Koleksi Lengkap Newsletter Sanatana Dharma!!!!
Seri Ramalan-Ramalan Dalam Weda

- Ramalan & Misi Nabi Muhammad dalam Bhavisya Purana
- “Missing Years”, Ramalan Yesus dalam Bhavisya Purana & Perjalanan-Nya ke India
- Umat Hindu : Pemuja Arca, ataukah Penyembah Berhala??
- Buddha Gautama : Avatara Wishnu, Mengapa Mengajarkan Agama Buddha???
- Sankara : Avatara Dewa Siwa, Penerus Misi Kemunculan Sang Buddha.
- Sri Caitanya Mahaprabhu : Avatara Krishna di Jaman Kali Yuga & Ramalan Misinya
  dalam    Kitab-kitab Weda.    - Ramalan Kalki Avatara &  Messiah : Dua Ramalan,
 Satu Tujuan. ..... dan banyak artikel menarik lainnya. Hubungi : Surya (081328340931)
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     Seperti kita ketahui, Nabi Muhammad
dianggap sebagai rasul atau nabi terakhir dalam
Islam. Namun, tahukah Anda bahwa nama dan
missi kemunculan Beliau telah diramalkan dalam
kitab Atharva Weda , Kanda 20, Sukta 127,
Mantra 1 - 3.  Dalam kitab Bhavishya Purana,
Parva 3, Kandha 3, Adhya 3, Sloka 5  Nabi
Muhammad diramalkan dalam ayat sebagai
berikut :

etan mitrantare mleccha
  acaryena samanvitah
 Mahamad iti Khyatah

     siyyagrasva samanvitah

Artinya : "An illeterate teacher will come along,
Mohhamed by name, and he will give religion

to his fifth-class companion"
(Steven Rosen, 1996)

Terjemahan bebasnya : Seorang guru (acarya)
yang buta huruf  akan datang, namanya
Mohammad. Beliau akan mengajarkan agama
pada kaum pemuja berhala (mleccha)

    Jadi, penyebutan nama awatara yang akan
muncul adalah standar yang digunakan dalam
Weda. Ini dimaksudkan untuk menguji
kebenaran identitas  awatara  sejati dan
menghindari penipuan orang-orang yang tidak
bertanggung jawab yang mungkin mengklaim
dirinya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Jadi
telah ada cara untuk menguji kesejatian seorang
awatara. Seperti dalam contoh di atas, nama
“Mahamad” tersebut dalam ayat itu. Beliau
diramalkan sebagai orang yang suci diantara kaum
buta huruf.

Dalam istilah Weda, Nabi Muhammad,
Yesus dan Buddha disebut sebagai
saktya aveshya avatara. Atau
kepribadian yang dipilih dan diberi
shakti  atau kekuasaan untuk
menjalankan misi khusus Tuhan  sesuai
dengan tuntutan keadaan tiap zaman.

   Untuk dapat mengetahui kebenaran
ramalan ayat itu, kita bisa sekilas
menyimak sejarah bangsa Arab,
khususnya situasi kota Mekkah dan Arab
secara umum pada masa menjelang Al-
Quran diwahyukan kepada Nabi
Muhammad. Ini akan berhubungan
dengan sejarah panjang berdirinya
Ka'bah yang disebut sebagai "Baitullah",
atau  'Rumah Allah'. Menurut Akif Manaf
Jabar Ph.D, dalam bukunya The Hidden
Treasure of Al-quran (1997) terbitan
Dabhir Khas Book Trust, Nabi
Muhammad terlahir sebagai cucu dari
Abhu Muttholib, penguasa kota Mekkah
yang dipercaya untuk mengurus dan
mengelola Ka'bah. Pada masa itu,
bangsa Arab telah mencapai
kemerosotan sedemikian rupa, sehingga
mereka telah melupakan Ka'bah sebagai
perantara yang dibenarkan untuk
memuja Allah. Bangsa Arab saat itu
memuja berbagai berhala, yang
umumnya mereka buat sendiri. Ada juga
Arca Al-Manat, yang dianggap sebagai
permaisuri  Allah, atau 'Dewi Laksmi,
Goddess of Fortune' ada patung  Al-lat

     Kalau ada yang mengklaim bahwa Kalki
tidak lain adalah Nabi Muhammad, itu
karena dalam Bhagavata Purana Kalki juga
diramalkan akan menghunus pedang,
menunggang kuda berwarna putih, dan
membinasakan orang-orang biadab yang
sudah sangat merosot. Persamaannya, Nabi
Muhammad juga lebih banyak menggunakan
pedang dalam menyebarkan ajaran Islam
pada masa itu. Nabi Muhammad harus
menggunakan cara itu, karena memang yang
harus dihadapi adalah suku-suku Arab yang
tidak bisa lagi diajarkan agama secara damai.
      Kesalahan utama klaim bahwa Nabi
Muhammad adalah Kalki awatar, terletak
pada masa kemunculannya. Dari kitab-kitab
Weda, kita tahu bahwa jaman Kali atau Kali
Yuga mulai sejak Sri Krishna mengakhiri lila
atau kegiatan rohani di bumi ini, pada tahun
3102 Sebelum Masehi. Menurut
Bhaktivedanta Swami, Kali Yuga akan
berlangsung selama 432.000 tahun. Saat ini,
kita baru memasuki tahun 5107 dari jumlah
tahun itu. Angka 5107 itu diperoleh dengan
menjumlahkan angka 3102 (mulainya Kali
Yuga) dengan angka 2005 (tahun Masehi).
Dengan demikian, saat ini kita baru memasuki
tahun-tahun awal Kali Yuga. Masih ada sisa
427.000 tahun lagi, sebelum Kali Yuga
berakhir.
      Kalki dijadwalkan akan turun atau
menjelma pada akhir Kali Yuga, menjelang
pergantian dengan zaman Satya Yuga.
Sedangkan Nabi Muhammad lahir pada
tanggal 29 Agustus 570 Masehi, atau sekitar
tahun 3672 Kali. Angka itu yang membuat
Nabi Muhammad tidak dapat kita terima
sebagai Kalki awatara. Karena, ramalan
dalam Weda tidak pernah salah. Bhagavata
Purana meramalkan kemunculan Buddha
pada awal Kali Yuga, dan memang Sang
Buddha lahir pada tahun 623 SM, yang
memang tahun-tahun awal Kali Yuga.
Bhagavata Purana menyebutkan bahwa Kali
Yuga akan berlangsung selama 432.000 tahun

baru kemudian akan terjadi pralaya (kiamat).
Sehingga kalau ada orang yang meramalkan
bahwa dunia akan kiamat pada tanggal
9-9-1999, misalnya, kita tidak perlu kuatir,
karena ramalan itu tidak sesuai dengan yang
ada dalam Weda. Dan terbukti dunia belum
kiamat hingga saat ini, bukan??
        Jadi, kita perlu mengasihani orang yang
mengklaim Nabi Muhammad adalah Kalki,
dan menyerukan agar orang Hindu beralih
agama Islam dan memuja Nabi Muhammad
itu. Pengetahuan mereka tentang Weda tidak
lengkap, sehingga kesimpulan yang mereka
perolehpun juga tidak tepat. Jelas-jelas salah,
kalau mereka menganggap Nabi Muhammad
adalah Kalki awatara. Selain tentang jadwal
kemunculannya, ada fakta-fakta lain yang
membuat klaim itu sulit diterima. Faktanya,
Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah,
sedangkan ayah Kalki akan bernama
Vishnuyasa.



dan Al-Uza, yang merupakan dewa-dewa
pembantu Allah. Semula pemujaan kepada
ketiganya ini dibenarkan, karena mereka
dianggap sebagai perantara antara manusia
dengan Allah. Mereka sadar bahwa sangat
sulit bagi manusia biasa untuk mencapai
Allah sendirian, dibutuhkan perantara orang
suci yang 'dekat' dengan Allah. Orang suci
inilah yang doanya lebih didengarkan oleh
Allah.  Karena itu, dibuatlah patung dewa-
dewa dan orang suci itu, sebagai media
untuk pemujaan kepada Allah. Mereka tahu,
bahwa ada dewa yang dipercaya oleh Allah
untuk bertugas mengatur curah hujan, dan
karenanya, untuk meminta hujan, mereka
berdoa dan memuja dewa hujan, bukan
kepada Allah secara langsung. Begitu pula
untuk kebutuhan lainnya. Dalam pemujaan
itu, mereka mempersembahkan makanan,
dupa, dan hadiah yang mahal-mahal.
Sayangnya,  mereka kemudian lebih
menonjolkan dan mengutamakan pemujaan
kepada patung-patung itu, sampai
mengabaikan pemujaan kepada Allah.
Padahal, Ka'bah didirikan oleh Nabi Adam,
dan Hajjar-Al-Ashvad itu dipercaya sebagai
penjelmaan malaikat penjaga Adam dan
Hawa, yang karena kelalaian menjaga
mereka, dikutuk menjadi batu oleh Allah dan
dibuang kebumi bersamaan dengan
dibuangnya Adam dan Hawa. Menurut
sejarah, dulu batu itu berwarna putih susu.
Ia berubah menjadi hitam karena menerima
dosa dari para peziarah yang
menyentuhnya. Selanjutnya, Adam dan
Hawa menjadikan Batu Hitam itu sebagai
perantara yang dibenarkan untuk memuja
Allah, dan menempatkan Batu Hitam itu
pada salah satu sudut Ka'bah, untuk
menandai titik awal proses mengelilingi
Kabah dalam rangka pemujaan kepada
Allah. Tradisi itu dipelihara dari generasi ke
generasi.
   Namun pada masa menjelang Nabi
Muhammad diturunkan, tradisi mengelilingi

Ka'bah tersebut telah menyimpang. Menurut
tradisi, kaum pria mengelilingi Ka'bah itu
siang hari dengan telanjang bulat, dan kaum
wanita melakukannya  pada malam hari
sebanyak tujuh kali (Jabir, 1997).Namun
terjadi penyimpangan terhadap tradisi itu,
sehingga mereka bahkan ada yang melakukan
zinah dalam Ka'bah. Allah mengutuk menjadi
batu sepasang remaja yang  bernama Isaf dan
Naila, yang berzinah dalam Ka'bah itu.
Sayangnya karena kemerosotan moral mereka
sudah sangat parah, bangsa Arab saat itu
bahkan memuja patung dua pendosa itu.
Bersamaan dengan itu, terdapat  360 arca
yang ditempatkan didalam dan diluar Ka'bah.
Sehingga pemujaan pada Allah praktis
terlupakan.
      Dalam latar belakang suasana seperti
itulah, dibutuhkan seorang utusan Tuhan
yang dimaksudkan untuk memperbaiki
kembali penyimpangan prinsip- prinsip
dharma, yaitu pemujaan kepada Allah, yang
tidak lain adalah Tuhan Yang Maha Esa -
milik kita bersama...

        Dalam Bhagavad-gita 4.7 dan 4.8, Sri
Krsna menjelaskan maksud kemunculan
penjelmaan-penjelmaan Tuhan.

yadä yadä hi dharmasya
glänir bhavati bhärata

abhyutthänam adharmasya
tadätmänaà såjämy aham

"Kapan pun dan di mana pun pelaksanaan
dharma  merosot, dan hal-hal yang
bertentangan dengan      dharma merajalela,
pada waktu itulah Aku sendiri menjelma,
wahai Putra Bharata."

pariträëäya sädhünäà
vinäçäya ca duñkåtäm

dharma-saàsthäpanärthäya
sambhavämi yuge yuge
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sekali (serba tahu, tapi bukan sok tahu,
lho..), kita dibuat tertarik oleh orang
itu. Tuhan juga termashyur, begitu
tenar, karena Tuhan dikenal di mana-
mana. Tuhan Maha Tampan dan Maha
Cantik! Sebagai manusia, kita selalu
tertarik kepada bintang film yang tenar
dan berparas tampan atau cantik. Kalau
ciptaan-ciptaan Tuhan yang remeh saja
sudah sedemikian indah dan menarik,
bagaimana dengan Tuhan sebagai Sang
Pencipta? Bukankah
Tuhan adalah sumber
segala sesuatu?? Dengan
segala sifat yang dimiliki-
Nya, Tuhan menjadi
maha menarik. Itulah
sebabnya dalam bahasa
Sanskerta, salah satu
nama Tuhan adalah
Krishna atau Kåñëa.
Jadi, kalau ada yang
mengatakan bahwa Tuhan itu adalah
:”sunyi, sonya, dan senyap...” apa
menariknya???? Pengetahuan orang seperti
itu masih perlu di up-grade!
      Kesimpulannya, perbedaan nama
Tuhan dalam masing-masing agama di
dunia hanya disebabkan oleh perbedaan
bahasa. Lalu, mengapa orang Islam masih
tetap ngotot pada pendirian bahwa “orang
yang tidak menyebut Tuhan dengan nama
‘Allah’ berarti kafir”? Mengapa mereka
beranggapan bahwa tiada kebenaran lain
dalam agama selain Islam? Jawabannya,
semua itu dipengaruhi oleh ayat-ayat Al-
Qur’an yang  diturunkan dalam konteks
situasi yang dihadapi oleh Nabi
Muhammad sebagaimana yang telah kami
paparkan di atas. Pada masa itu, sebagian
ayat-ayat seperti itu memang sesuai
dengan keadaan jaman jahilliyah. Kalau
kemudian ayat-ayat itu ditafsirkan apa
adanya, tanpa memandang konteks situasi
jaman yang sudah berubah, yang terjadi
adalah sebuah kekonyolan semata.

   Nabi Muhammad adalahNabi Muhammad adalahNabi Muhammad adalahNabi Muhammad adalahNabi Muhammad adalah
Kalki Awatara??Kalki Awatara??Kalki Awatara??Kalki Awatara??Kalki Awatara??

   Setelah membaca ramalan Nabi
Muhammad dalam Bhavisya Purana, ada
orang-orang yang kemudian
menghubungkannya dengan ramalan
kemunculan Kalki dalam Bhagavata Purana,
dan kitab Weda lainnya. Dengan penafsiran
yang dipaksa-paksakan, mereka lalu
berkesimpulan bahwa sesungguhnya Nabi

Muhammad lah yang
dimaksudkan sebagai Kalki
awatara. Secara
meyakinkan, lantas mereka
menganjurkan orang-orang
Hindu untuk beralih agama
menjadi Islam, karena Nabi
Muhammad tiada lain
adalah Kalki awatara yang
sedang dinanti-nantikan
kemunculannya oleh umat

Hindu. Publikasi mereka sempat membuat
gerah suasana  India pada waktu itu, dan
menimbulkan ketegangan antara kedua
agama.
    Bagaimana kebenaran klaim itu? Benarkah
Nabi Muhammad sebenarnya adalah Kalki
awatara yang selama ini ditunggu-tunggu
kemunculannya oleh umat Hindu? Mari kita
buktikan bersama.
     Prediksi atau ramalan kemunculan
awatara Sri Wishnu dalam bentuk Kalki, dapat
kita jumpai dalam beberapa kitab : Bhagavata
Purana, Wishnu Purana, Padma Purana dan
Agni Purana. Paling tidak, ada 3 sloka
Bhagavata Purana yang menguraikan tentang
ciri-ciri dan misi kemunculan Kalki.Dalam
Bhagavata Purana  ramalan kemuncuan Kalki
awatara diuraikan setelah paparan tentang
ramalan kemunculan Sang Buddha. Salah
satunya adalah bahwa Kalki akan muncul
pada akhir jaman Kali, yaitu masa menjelang
pergantian antara Kali Yuga dan Satya Yuga.
Nama “Kalki” memang disebutkan secara
langsung dalam sloka itu.

        Prediksi atau ramalan
kemunculan awatara Sri
Wishnu dalam bentuk
Kalki, dapat kita jumpai
dalam kitab kitab
Bhagavata Purana, Wishnu
Purana, Padma Purana dan
Agni Purana
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"Untuk menyelamatkan orang saleh,
membinasakan orang-orang jahat, dan

menegakkan kembali prinsip-prinsip
dharma, Aku menjelma pada setiap

jaman."

    Demikianlah, dalam situasi seperti di Arab
itu, Tuhan mengutus Nabi Muhammad
dengan misi sebagaimana tercantum dalam
ayat Bhagavad-gita di atas, terutama guna
menegakkan kembali prinsip-prinsip dharma
yang telah disimpangkan. Penyimpangan
yang selalu terjadi pada setiap zaman....
      Kitab Weda juga menguraikan, bahwa
dalam menegakkan kembali prinsip-prinsip
dharma, Tuhan akan menyampaikan ajaran
kepada umat di wilayah tertentu dengan
memperhatikan waktu, latar belakang, serta
kecerdasan umat yang akan menerimanya.
Hal ini dapat menjawab pertanya "Kalau
betul Tuhan itu satu, mengapa ajaran-Nya
berbeda-beda satu dengan yang lainnya?"
Atau "Mengapa ada banyak agama?".
Seperti misalnya, mengapa kita mengenal
konsep reinkarnasi, konsep moksa, dll  yang
tidak      diajarkan secara terang-terangan
dalam kitab suci lain.
        Dalam sejarah Islam terbukti bahwa
Nabi Muhammad. S.AW. memang  buta huruf
sampai umur 40 tahun. Beliau baru bisa
membaca, setelah Beliau diangkat oleh Al-
lah sebagai Rasullallah  untuk menerima
wahyu Al-Quran, melalui malaikat Jibril,
setelah bertapa di Gua Hirra. Ayat-ayat Al-
Quran diterima oleh Nabi Muhammad
selama 22 tahun, diawali pada tanggal 17
Ramazan (tgl 22 Desember 610 M). Karena
itulah     setiap tgl 17 Ramadhan diperingati
oleh umat Islam sebagai hari munculnya Al-
Quran atau Nuzulul Qu'ran.
     Sesuai dengan ramalan dalam kitab
Bhavishya Purana tersebut di atas, Nabi
Muhammad harus mengajarkan pada kaum
mleccha. Mleccha adalah sebutan untuk
manusia pemuja berhala dan berzinah
dengan saudara kandung sendiri,

yang lebih rendah dari kaum sudra atau
disebut kaum jahilliyah dalam istilah Islam.
Dalam keadaan seperti itu, Beliau harus
lebih banyak menggunakan kekerasan dan
perang dalam mengajarkan Islam. Karena
situasinya tidak memungkinkan untuk
berdakwah secara damai. Nabi Muhammad
bahkan harus hijrah dari Mekkah ke
Madinah, karena bangsa Quraish berusaha
membunuhnya saat mengajarkan amanat
Al-Quran. Tidak mengherankan, jika konsep
jihad juga amat kentara dalam ayat-ayat Al-
Quran dan Hadist . Ayat-ayat yang banyak
memerintahkan kekerasan seperti itu,
memang diturunkan sesuai dengan konteks
situasi pada masa pengajaran yang
dilakukan oleh Nabi Muhammad. Bukankah
Al-Quran diwahyukan kepada Nabi
Muhammad selama 22 tahun, bersamaan
dengan upaya Nabi Muhammad
mengajarkan Islam kepada bangsa jahiliyah
itu? Pada masa-masa seperti itu,  ayat-ayat
tersebut memang dibutuhkan sebagai
petunjuk bagi Nabi Muhammad  dan
pengikut beliau. Sayangnya, ayat-ayat itu
sering dimaknai secara tekstual atau apa
adanya oleh sebagian orang Muslim  yang
fanatik buta, tanpa memahami konteks
bagaimana situasi tertentu saat ayat-ayat
tersebut diturunkan.
    Begitupun, ungkapan Lailahaillalah,
'Tiada Tuhan selain Allah' yang gencar sekali
kita dengar itu. Apa maknanya? Ya, karena
pada masa ayat itu diturunkan, bangsa Arab
memuja 360 berhala yang diletakkan dalam
Ka'bah dan sekitarnya. Mereka memuja
“Tuhan-Tuhan” berhala itu, padahal nenek
moyang mereka sejak jaman Nabi Adam
telah mengenal Allah sebagai Tuhan Yang
Maha Esa. Karena itulah, dalam konteks itu,
untuk menegakkan kembali ajaran Allah
dan pemujaan kepada Allah, Al-Quran
menegaskan TIADA TUHAN SELAIN
ALLAH. Artinya, hanya Allah lah Tuhan,
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  Itulah sebabnya mengapa ajaran Islam sangat
melarang penggambarkan Allah atau Tuhan
dalam wujud apapun, karena trauma dengan
sejarah pemujaan berhala. Penggambaran
atau pewujudan Tuhan dianggap sebagai
tindakan “menyekutukan” atau
“mempersamakan” Tuhan dengan ciptaan-
Nya. Tentu saja itu dianggap sebagai sebuah
penghinaan besar bagi nama Tuhan.

       Tetapi, jangan kuatir. Tuhan memang
bukan hanya Allah. Artinya, dalam Al Qur’an
sendiripun, Allah bukan satu-satunya nama
Tuhan. Buktinya, dalam Al-Qur'an kita juga
akan menemukan bahwa Allah memiliki
Asmaaa-ul-husnaa, yaitu 100 nama Allah.
Nama-nama itu diberikan berdasarkan seratus
sifat yang dimiliki oleh Tuhan. Menurut Akif
Manaf Jabir, Ph.D (1997), Nabi Muhammad
sendiri menyatakan bahwa ada 99 nama
Tuhan ( 1 nama lainnya masih belum
diketahui) yang apabila seseorang melafalkan
kesemua nama itu, maka ia akan masuk surga.
Itulah sebabnya, biji tasbih yang digunakan
oleh umat Islam untuk berzikir jumlahnya   99,
mengikuti jumlah nama Allah itu.
      Barangkali akan ada orang yang
memprotes, bukankah Tuhan tidak memiliki
sifat atau nirguna? Jawabannya, orang seperti
itu masih awam pengetahuannya tentang
Tuhan! Kalau orang Islam mengatakan bahwa
“tiada (nama) Tuhan selain Allah” sebenarnya
merekalah yang membatasi Tuhan. Memang
benar, Tuhan tidak memiliki nama, tetapi tidak
benar kalau Tuhan tidak memiliki sifat. Nah,
Tuhan diberikan nama sesuai dengan sifat-sifat
yang dimiliki-Nya.
    Nama yang pertama adalah “Allah” yang
berarti “that which there is no other” atau
“hanya satu tiada duanya”. Nama inilah yang
paling menonjol di antara nama-nama lainnya,
sehingga lahirlah “Lailahaillalah”, atau “tiada
Tuhan selain Allah.”  Allah memiliki nama lain
Al-Alim yaitu "Beliau Yang Maha Tahu",  atau
Al-Kudus - "Beliau Yang Maha Suci".  dan bukan berhala-berhala itu.

        Ada “Al-Rahman= maha pengasih”,
“Al-Rahim= maha penyayang”, ada “Al-
Awwal”,  “Al-Akhir”, “Al-Sabr= yang
paling Sabar” dan lain-lain.
     Tentu saja, kita segera ingat bahwa
nama-nama tersebut adalah nama-nama
dalam bahasa Arab, bahasa yang
digunakan dalam Al-Qur’an.  Padahal,
sifat yang sama juga dimiliki oleh “Tuhan
orang Hindu” (kalau benar Tuhan orang
Hindu dan orang Islam beda lho...). Hanya
saja, sudah jelas, nama-nama itu dalam
bahasa Sanskerta, bahasanya kitab Weda.
Tapi, barangkali kita boleh bangga, karena
dalam Weda dikenal istilah “Sri Wishnu
Sahasranama” atau “1000 nama Wishnu”
jadi jumlahnya sepuluh kali lipat dari nama
Allah yang ada dalam Al-Qur’an.
Beberapa contoh, nama “Wishnu” sendiri
berarti “Beliau yang berada di dalam
segala sesuatu”.
    Sifat lainnya adalah “Vidhi”, berarti
“maha tahu”. Dalam konsep ketuhanan
Hindu di Indonesia, sifat “vidhi” inilah yang
paling banyak diketahui. Lalu dengan
mengadopsi bahasa campuran Bali, Jawa,
dan Cina, muncullah frase “Ida Sang
Hyang....Wasa.” Jadilah, nama Tuhan kita
adalah “Ida Sang Hyang Widhi Wasa.”
Dalam Al-Qur’an, sifat Tuhan yang maha
mengetahui ini disebut “Al-Alim”.
Nama utama Tuhan dalam bahasa
Sanskerta adalah “Kåñëa”. Kata “Kåñëa”
berarti “ the All-Attractive” atau “Maha
Menarik”. Mengapa “Maha Menarik”
adalah nama utama? Karena, kalau kita
cermati secara jujur, semua sifat yang
dimiliki oleh Tuhan (100 dalam Al-Qur’an
dan 1000 dalam Weda) akan membuat
Tuhan sebagai “figur” yang menarik.
     Sebuah contoh, perhatikan sifat “Al-
Alim” atau sifat “Widhi” yang berarti
“Tuhan Maha Tahu” itu. Di dunia ini saja,
kalau ada orang yang pinter dan cerdas
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