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Kata Pengantar
Guan Shi Yin Pu Sa atau Avalokiteshvara Bodhisattva, atau dikenal
juga dengan Guan Yin Pu Sa, Guan Zi Zai Pu Sa, Guang Shi Yin Pu Sa, dan
sebagainya, Guan Shi Yin Pu Sa Maha Welas Asih, menyelamatkan umat
manusia dari penderitaan dunia, memiliki kebijaksanaan dan kekuatan
yang luar biasa. Guan Shi Yin Pu Sa sudah menjadi Buddha beribu-ribu
kalpa yang lalu, dengan nama “Zheng Fa Ming Ru Lai”, namun dikarenakan
tekad yang sangat kuat untuk menyelamatkan semua makhluk hidup dari
penderitaan, maka Beliau dengan penuh welas asih menakhodai perahu
Dharma dan kembali menjelma menjadi seorang Bodhisattva (Pu Sa)
bersama dengan Bodhisattva Manjusri (Wen Shu Pu Sa), Bodhisattva
Samantabhadra (Pu Xian Pu Sa), Bodhisattva Ksitigarbha (Di Zang Pu Sa),
dikenal dengan sebutan Empat Maha Bodhisattva. Guan Shi Yin Pu Sa
menempati tanah suci barat (Alam Sukhavati) bersama dengan Buddha
Amitabha (Amitābha), dan Bodhisattva Mahāsthāmaprāpta yang
dinamakan “Xi Fang San Sheng – Tri Suci dari Langit Barat”. Selain itu,
Guan Shi Yin Pu Sa memiliki puluhan ribu bahkan milyaran perubahan
wujud, bisa berada di Sepuluh Penjuru Tanah Suci Buddha, yang luas tak
berbatas, menampakkan dirinya untuk menyelamatkan semua makhluk.
Guan Shi Yin Pu Sa memiliki ikatan yang kuat dengan semua
makhluk hidup di dunia ini (sahā-loka-dhātu). Guan Shi Yin Pu Sa
mendengar dan menolong mereka yang meminta pertolongan,
mengabulkan segala permohonan, dari zaman dulu sampai sekarang,
keajaiban yang terjadi tak terhitung banyaknya, tidak cukup untuk
dibukukan, maka ada perkataan seperti ini: “Jia Jia Mi Tuo Fo, Hu Hu Guan
Shi Yin – di setiap rumah ada Buddha Amitabha, di setiap tempat tinggal
ada Guan Shi Yin Pu Sa”. Penjelmaan wujud Guan Shi Yin Pu Sa tidak
terhingga jumlahnya semenjak ratusan ribu tahun lalu. Di dalam kitab
{Miao Fa Lian Hua Jing}, Sang Buddha bersabda, bahwa Guan Shi Yin Pu
Sa menjelma dalam wujud yang disesuaikan dengan kondisi serta jenis
pertolongan yang dibutuhkan oleh para makhluk untuk membabarkan
Ajaran Buddha Dharma. Dalam sejarah Tiongkok kuno, yang tercatat
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sebagai jelmaan (titisan) dari Guan Shi Yin Pu Sa di antaranya adalah: Liu
Sa He pada Dinasti Dong Jin, Biksu Bao Zhi Gong pada Dinasti Nan periode
kaisar Zhao Qi Liang, Biksu Zeng Jia pada Dinasti Tang, dan lain
sebagainya. Para tokoh ini memiliki kemampuan supranatural dan sudah
menciptakan banyak keajaiban.
Di abad 21 ini, juga ada seorang bijaksanawan yang dikenal
memenuhi dan menjalankan tekad dari Guan Shi Yin Pu Sa untuk
menyelamatkan semua makhluk, Beliau adalah pimpinan utama dari 2OR
Australia Radio Oriental (Dong Fang Tai) di Sydney, Australia – Master Jun
Hong Lu. Master Jun Hong Lu memiliki kemampuan supranatural, dengan
berdasarkan tahun lahir, zodiak Tiongkok (shio) dan jenis kelamin
seseorang, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, Beliau bisa menerawang
totem seseorang: berada di mana, bentuknya, warnanya, dan juga bisa
mengetahui orang tersebut pada kehidupan yang sebelumnya dan yang
sekarang, apa saja karma yang telah diperbuatnya dan akibat yang
diterimanya, dan sebagainya. Dengan cara ini, Master Jun Hong Lu
membuat orang-orang percaya bahwa karma menyertai kita bagaikan
bayangan, maka jangan melakukan segala kejahatan dan pentingnya
melakukan segala kebajikan, dan dari hal ini membuat orang-orang
percaya akan Ajaran Buddha Dharma, bersedia melafalkan paritta,
membina diri dan pikiran dalam Dharma, dengan demikian mereka bisa
merubah nasibnya sendiri, sehingga bisa membuat masyarakat kita
menjadi lebih baik, membersihkan ruang kehidupan manusia, sebagai
dasar yang kuat untuk menolong umat manusia agar terbebas dari enam
jalan samsara (enam jalan penderitaan).
“Xin Ling Fa Men” atau Pintu Dharma Guan Yin Citta adalah
Pintu Dharma yang diajarkan Guan Shi Yin Pu Sa dalam misi untuk
menyelamatkan semua makhluk, ini adalah Pintu Dharma yang sudah
terbukti nyata hasilnya dan sesuai bagi semua orang dengan beraneka
ragam dasar pembinaan diri, termasuk dalam aliran Mahayana. Master
Jun Hong Lu melalui siaran radio dan internet sekuat tenaga untuk
menyebarkan aliran Xin Ling Fa Men, selama tiga puluh tahun ini Beliau
tidak pernah berhenti bekerja keras untuk menolong orang-orang tanpa
iii
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mengharapkan imbalan apa pun, dan dari dalam diri Master Jun Hong Lu,
kita bisa merasakan welas asih dan tekad yang luar biasa besar dari Guan
Shi Yin Pu Sa untuk menolong semua makhluk.
“Xin Ling Fa Men” memprakarsai tiga pusaka utama, yaitu: nian jing
– melafalkan paritta, xu yuan – berikrar, fang sheng – melepaskan
makhluk hidup; agar kita bisa menolong diri sendiri dan orang lain,
menyadarkan diri sendiri dan orang lain, terbebas dari penderitaan akan
penyakit jasmani, mengurai kesalahpahaman dan pertikaian,
menumbuhkan dan mengembangkan kebijaksanaan. Karena hasil yang
luar biasa ini, maka hanya dalam waktu lima tahun, Xin Ling Fa Men telah
diterima oleh khalayak luas, dan umatnya sudah mencapai lebih dari
sepuluh juta orang di seluruh dunia.
Panduan Pelafalan Xiao Fang Zi – Rangkaian Paritta Agama
Buddha adalah buku pengetahuan dasar mengenai Xiao Fang Zi, yang
melampirkan gambar dan keterangan, dibuat lebih sederhana dan mudah
dipahami, untuk mempermudah teman-teman se-Dharma agar lebih
cepat dalam mempelajari dan menguasai mengenai cara melafalkan dan
membakar Xiao Fang Zi yang benar. Pada saat yang sama, diharapkan juga
untuk membaca {Panduan dan Pengenalan Xin Ling Fa Men} dan
{Kumpulan Tanya Jawab Seputar Dharma} serta {Bai Hua Fo Fa} untuk
belajar secara menyeluruh ajaran Xin Ling Fa Men. Perlu diketahui bahwa
Xiao Fang Zi salah satu cara dalam Xin Ling Fa Men memiliki kekuatan
untuk mendoakan arwah ke alam yang lebih baik, menghapuskan karma
buruk, dan membina pikiran dalam Ajaran Buddha Dharma tidak hanya
dengan melafalkan paritta dan Xiao Fang Zi, juga harus berikrar berbuat
kebajikan, melepaskan makhluk hidup, mempelajari {Bai Hua Fo Fa}
untuk meningkatkan kesadaran kita, menerapkan Ajaran Buddha Dharma
dalam kehidupan kita sehari-hari, membina diri dan pikiran dalam
kehidupan sehari-hari, untuk menjadi manusia yang baik dan mencapai
penerangan sempurna.
Semoga lebih banyak lagi orang-orang yang berjodoh dan bisa
menaiki perahu Dharma Guan Shi Yin Pu Sa untuk diselamatkan:
menyucikan jiwa, terbebas dari penderitaan dan memperoleh
iv
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kebahagiaan, terbebas dari kerisauan, menghapuskan karma buruk,
membabarkan Dharma pada mereka yang berjodoh, melunasi
hutang karma, menolong lebih banyak makhluk hidup,
bersama-sama menuju Surga Kebahagiaan, dan mencapai Empat
Alam Brahma!
Agustus 2014
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I. XIAO FANG ZI DAN KEGUNAANNYA
1. Apa itu Xiao Fang Zi?
“Xiao Fang Zi” adalah suatu rangkaian paritta-paritta dalam agama
Buddha.
Manusia memiliki dua macam penyakit, yang pertama adalah rou ti
bing – penyakit jasmani, yang lainnya adalah ling xing bing – penyakit yang
disebabkan oleh keberadaan arwah asing. Ling Xing – arwah asing, yang
selama ini kita kenal dengan di dalam Dunia Roh, hantu atau setan juga
termasuk di dalam Dunia Roh. Biasanya, arwah asing yang berada pada
tubuh seseorang adalah arwah sanak saudara atau anggota keluarganya
yang telah meninggal, arwah anak yang pernah digugurkan atau keguguran,
arwah teman baik atau teman yang pernah berselisih, atau arwah asing
penghuni rumah. Jika arwah asing berada terlalu lama di dalam tubuh
seseorang, maka akan membuat orang tersebut menderita penyakit,
menjadi mudah marah, memiliki peruntungan yang buruk, serta usaha
dagang dan prestasi akademis yang tidak bagus. Pembabar Ajaran Buddha
Dharma keturunan Tionghoa dari Australia – Master Jun Hong Lu,
dianugerahi dengan kemampuan supranatural yang luar biasa oleh
Buddha dan Bodhisattva. Dengan petunjuk dari Guan Shi Yin Pu Sa, Master
Jun Hong Lu mengajarkan orang-orang untuk percaya pada Ajaran Buddha
Dharma dan melafalkan paritta untuk mengubah nasib, terbebas dari
penderitaan, mendoakan arwah-arwah lain agar bisa pergi ke alam yang
lebih baik untuk menyembuhkan penyakit rohaniah yang diderita. Xiao
Fang Zi juga digunakan untuk mendoakan arwah sanak saudara atau
keluarga yang telah meninggal agar bisa pergi ke Alam Langit.
Xiao Fang Zi adalah pusaka yang sangat berharga yang dianugerahi
oleh Guan Shi Yin Pu Sa kepada manusia di zaman periode akhir Dharma
ini untuk mendoakan arwah asing agar bisa pergi ke alam yang lebih baik
dan membantu menghapus karma buruk kita.
Xiao Fang Zi di Alam Roh setara dengan cek yang bernilai tinggi.
Selain bisa digunakan untuk membayar hutang karma di kehidupan
sebelumnya, juga memiliki kekuatan untuk mendoakan arwah orang-orang
1
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yang telah meninggal agar bisa pergi ke alam yang lebih baik. Oleh karena
itu, Xiao Fang Zi adalah pusaka luar biasa yang bisa mendoakan arwah
orang yang sudah meninggal agar terlahir ke alam yang lebih baik,
membuat arwah asing meninggalkan diri kita, serta bisa menyelamatkan
diri sendiri dan orang lain, sudah sangat terbukti hasilnya.

2. Bagian-Bagian Xiao Fang Zi

(Gambar 1–Xiao Fang Zi)

 Xiao Fang Zi adalah serangkaian perpaduan paritta-paritta dalam
agama Buddha.
 Termasuk {Da Bei Zhou} 27x, {Xin Jing} 49x, {Wang Sheng Zhou} 84x,
{Qi Fo Mie Zui Zhen Yan} 87x. (Gambar 1)
2
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Paritta dan tampilan Xiao Fang Zi tidak boleh sembarangan diubah.
Harus mengikuti ukuran kertas Xiao Fang Zi untuk dicetak, seperti
contoh yang ada di dalam kolom sebelah kiri bawah halaman utama
blog Master Jun Hong Lu, jika tidak maka akan mempengaruhi hasil
pelafalannya. Semua kertas Xiao Fang Zi yang tidak sesuai dengan
contoh kertas Xiao Fang Zi yang dilampirkan di dalam blog Master
sudah tidak diberlakukan lagi semenjak tahun 2016.

3. Kegunaan Xiao Fang Zi
 Xiao Fang Zi dapat digunakan untuk mendoakan arwah yang telah
meninggal dunia, mengurai hubungan karma buruk, menghapuskan
karma buruk, juga bisa membantu menangkal bencana dan mengubah
nasib, membayar hutang karma di kehidupan lalu, agar kelak saat
meninggal nanti bisa terbebas dari tumimbal lahir, pergi menuju ke
Alam Sukhavati dan Empat Alam Brahma.
 Selama ini, di dalam masyarakat kita ada tradisi membakar
uang-uangan kertas untuk sanak keluarga yang telah meninggal, namun
sebenarnya di Alam Akhirat, uang-uangan kertas tersebut hanyalah
uang receh yang bernilai rendah, sedangkan satu lembar Xiao Fang Zi
memiliki nilai yang sangat besar, setara dengan 30-50 ribu dolar
Australia, sehingga hasil yang dicapai dalam mendoakan arwah asing
dengan menggunakan Xiao Fang Zi sangat signifikan.

4. Aneka Jenis Xiao Fang Zi
Untuk sekarang ini, Xiao Fang Zi terbagi menjadi beberapa jenis
sebagai berikut:
 Xiao Fang Zi untuk mendoakan penagih hutang karma diri sendiri
Berbagai penyakit dan ketidaklancaran dalam hidup seseorang,
biasanya berasal dari hutang karma di kehidupan yang lalu, dengan kata
lain ini adalah hutang yang belum terlunasi di kehidupan sebelumnya,
karma buruk yang telah diperbuat sampai pada waktu tertentu akan
matang di kehidupan ini dan kita akan menerima akibatnya, saat inilah
penagih hutang karma (arwah asing) akan mendatangi kita untuk menagih
hutang karma tersebut. Setelah melafalkan Xiao Fang Zi untuk mendoakan
3

Panduan Pelafalan Xiao Fang Zi – Rangkaian Paritta Agama Buddha

arwah tersebut, maka berbagai masalah yang dihadapi akan terselesaikan.
Jika kita tidak mengetahui siapa arwah asing (penagih hutang karma)
tersebut, maka bisa melafalkan Xiao Fang Zi yang ditujukan kepada
penagih hutang karma sendiri. Yao jing zhe – penagih hutang karma adalah
sebutan yang lebih sopan bagi arwah asing (ling xing). Di Alam Akhirat
berlaku Hukum Akhirat, yaitu jika tidak berjodoh dan berhutang, maka
arwah asing tidak akan mendatangi kita, maka pada saat Anda membakar
Xiao Fang Zi untuk penagih hutang karma Anda, para penagih hutang yang
sah sesuai dengan hukum, pasti akan menerimanya.
 Xiao Fang Zi untuk mendoakan arwah orang yang sudah
meninggal
Xiao Fang Zi bisa juga digunakan untuk mendoakan arwah leluhur
kita yang telah meninggal agar bisa pergi ke alam yang lebih baik. Jika
Anda memimpikan orang yang telah meninggal, maka perlu melafalkan
Xiao Fang Zi untuknya, kalau tidak, Anda pasti akan mengalami kesialan.
 Xiao Fang Zi untuk mendoakan arwah anak yang keguguran atau
digugurkan
Arwah anak yang digugurkan atau keguguran semuanya sulit untuk
bereinkarnasi, biasanya mereka akan bergentayangan di sekitar
keluarganya di Alam Manusia, yang bisa menyebabkan sakit, anak tidak
patuh, keluarga tidak harmonis, pekerjaan tidak lancar dan lain sebagainya.
Xiao Fang Zi bisa mendoakan arwah mereka agar pergi ke alam yang lebih
baik, setelah arwah anak yang digugurkan atau keguguran pergi, maka
berbagai masalah yang muncul akan terselesaikan dengan sendirinya.
 Xiao Fang Zi untuk mendoakan arwah penghuni rumah
Ada banyak rumah yang didiami arwah asing, yang bisa menyebabkan
ketidaklancaran dalam keluarga, contohnya peralatan elektronik mudah
rusak, saluran pembuangan tersumbat, kesehatan yang buruk, keluarga
yang tidak harmonis dan sebagainya. Xiao Fang Zi ini bisa mendoakan
mereka agar pergi meninggalkan rumah tersebut.
Jika ada arwah asing di toko, kantor, perusahaan,dan tempat lainnya,
juga bisa menyebabkan usaha tidak bagus, karir atau bisnis yang tidak
lancar, maka pada saat itu bisa menggunakan Xiao Fang Zi untuk
4
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mendoakan arwah-arwah tersebut.
 Xiao Fang Zi untuk mengurai hubungan yang buruk
Keluarga yang tidak rukun, hubungan dengan tetangga yang kurang
baik, hubungan buruk dengan rekan kerja, bila setelah melafalkan Jie Jie
Zhou masih kurang kelihatan hasilnya, boleh melafalkan Xiao Fang Zi
untuk mengurai hubungan buruk, untuk mengurai energi negatif di dalam
kehidupan kita. Biasanya Xiao Fang Zi ini dilafalkan dengan tetap
melafalkan Xiao Fang Zi untuk penagih hutang karma sendiri.
 Xiao Fang Zi Cadangan
Jika Anda memiliki kemampuan lebih untuk melafal lebih banyak Xiao
Fang Zi, di luar Xiao Fang Zi yang perlu digunakan, maka Anda bisa
melafalkan Xiao Fang Zi cadangan untuk disimpan. Biasanya, dibungkus
dengan menggunakan amplop merah atau kain merah lalu disimpan
baik-baik.

5
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II. MENCETAK XIAO FANG ZI
1. Mengunduh Xiao Fang Zi
 Silakan buka blog Master Jun Hong Lu http://lujunhong2or.com →
pilih halaman utama, sebelah kiri bagian yang tertulis “经文和整理稿”,
pilih tautan “小房子样板” untuk mengunduh format cetak kertas Xiao
Fang Zi (Gambar 3), kemudian cetak Xiao Fang Zi dengan
menggunakan kertas kuning berukuran A4.

(Gambar 3–format cetak Xiao Fang Zi)

6
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2. Mencetak Xiao Fang Zi
 Mencetak Xiao Fang Zi: kedua sisi kertas berwarna kuning berukuran
A4, cetak pada salah satu sisi kertas (Gambar 4), paling bagus warna
kuning lemon, yang kedua kuning keemasan, warna kuning yang
mendekati kuning lemon bisa digunakan, tetapi tidak boleh berwarna
kuning pucat atau oranye, kuning kehijauan atau warna lainnya
(Gambar 5).

(Gambar 4–Xiao Fang Zi yang sudah dicetak)
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(Gambar 5–Berbagai warna kuning Xiao Fang Zi yang tidak sesuai standar)

Permasalahan Xiao Fang Zi pada (Gambar 5) adalah:
 Xiao Fang Zi①: warnanya sesuai dengan standar (kuning lemon), tetapi
ukurannya terlalu kecil, tidak bisa digunakan.
 Xiao Fang Zi②,⑥: warnanya kuning keemasan, warna boleh
digunakan (mirip warna lemon), tetapi formatnya salah, tidak bisa
digunakan.
 Xiao Fang Zi③: walaupun formatnya benar, tetapi warna kertasnya
kuning pucat, tidak bisa digunakan.
 Xiao Fang Zi④,⑤: tidak sesuai format, tidak bisa digunakan.
 Xiao Fang Zi⑦: warna kertas merah oranye, walaupun formatnya
benar, tidak bisa digunakan.
Contoh-contoh di atas, hanya sebagian dari contoh format kertas
Xiao Fang Zi yang tidak bisa digunakan, masih ada banyak contoh lainnya
yang tidak dicantumkan. Mulai tahun 2016, Xiao Fang Zi yang tidak sesuai
dengan standar, tidak boleh digunakan, karena akan mempengaruhi
hasilnya.
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3. Memotong Xiao Fang Zi
Ukuran: 1 lembar kertas A4 dibagi menjadi 4 lembar Xiao Fang Zi,
setiap lembar berbentuk persegi panjang, dengan batas garis hitam
sebesar 9.1cm*13.95cm, batas toleransi yang bisa diterima di bawah 0.5
cm (Gambar 6).

(Gambar 6–Xiao Fang Zi dengan ukuran yang benar)

4. Standar Xiao Fang Zi
 Xiao Fang Zi harus jelas dan lengkap, harus dicetak sesuai format yang
diunduh dari blog, tidak boleh diubah sembarangan, agar tidak
mempengaruhi hasilnya.
 Tidak boleh ada titik hitam yang terlalu kentara di dalam lingkaran.
 Lingkaran tidak boleh berbentuk lonjong atau oval, lingkaran tidak
boleh saling berdempetan.
9

Panduan Pelafalan Xiao Fang Zi – Rangkaian Paritta Agama Buddha






Jumlah paritta di bagian bawah tidak boleh ada huruf “共” (Gambar 7)
Judul paritta tidak boleh terbagi menjadi dua baris.
Xiao Fang Zi tidak boleh dipotong habis pinggirannya (Gambar 8)
Tulisan Mandarin di dalam kertas Xiao Fang Zi harus menggunakan
huruf Mandarin tradisional, tidak boleh menggunakan huruf Mandarin
yang disederhanakan.
 Font tulisan, format, posisi dan jarak lingkaran, ukuran lingkaran, letak
tulisan tidak boleh ada perbedaan.
 Jika dikarenakan masalah percetakan, terkadang garis pinggiran atau
lingkaran pada kertas Xiao Fang Zi tidak tertutup rapat atau tidak
tercetak, boleh menggunakan pena hitam untuk menyempurnakannya.

(Gambar 7 – ada huruf “共” bukan format Xiao Fang Zi dari Dong Fang Tai
tidak boleh digunakan)
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(Gambar 8–Xiao Fang Zi tanpa garis pinggiran luar tidak boleh digunakan)
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III. PERLENGKAPAN XIAO FANG ZI
1. Perlengkapan Wajib Melafalkan Xiao Fang Zi (Gambar 9)

(Gambar 9–Perlengkapan untuk melafal & menyimpan Xiao Fang Zi)

 Buku Paritta (untuk melafalkan 4 paritta yang ada di dalam Xiao Fang
Zi)
 Alat hitung (untuk menghitung jumlah paritta yang sudah dilafalkan)
 Pena merah (untuk membubuhkan titik merah di dalam lingkaran Xiao
Fang Zi), pena hitam (untuk menulis nama penerima, nama pelafal serta
tanggal di dalam kertas Xiao Fang Zi)
 Kertas Xiao Fang Zi yang kosong
 Amplop merah (untuk menyimpan Xiao Fang Zi yang telah selesai
dilafalkan)
 Sebuah kain merah sebesar 2/3 meter (panjang dan lebar tidak kurang
dari 60 cm, yang digunakan sebagai alas pada waktu membubuhkan
titik merah Xiao Fang Zi)
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2. Perlengkapan Wajib Membakar Xiao Fang Zi (Gambar 10)

(Gambar 10 –Perlengkapan untuk membakar Xiao Fang Zi)

 Pinset atau jepitan (yang digunakan untuk menjepit kertas Xiao Fang Zi
yang akan dibakar, sebaiknya menggunakan yang baru)
 Piring atau wadah keramik berwarna putih polos (wadah untuk abu
Xiao Fang Zi, harus yang baru, polos tidak bergambar, tidak boleh
berbahan logam, tidak boleh menggunakan mangkuk. Piring atau
wadah yang telah digunakan untuk membakar Xiao Fang Zi tidak boleh
digunakan lagi sebagai wadah makanan)
 Korek api atau mancis (Jika memiliki altar, juga boleh menggunakan api
dari lampu minyak di altar untuk membakar Xiao Fang Zi, tetapi
biasanya sebisa mungkin menghindari penggunaan lampu minyak altar,
disarankan untuk menggunakan korek api atau mancis)
 Tisu dapur atau amplop (untuk membungkus abu Xiao Fang Zi, abu ini
tidak boleh dibuang di sembarang tempat).
 Piring, jepitan, dan peralatan lainnya yang digunakan untuk membakar
Xiao Fang Zi, tidak boleh dibiarkan terbuka (tidak terbungkus) di dekat
altar atau di dalam rumah, setelah dibungkus dengan kain merah, boleh
disimpan di tempat di sekitar altar.
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IV. MELAFALKAN XIAO FANG ZI
1. Syarat Melafalkan Xiao Fang Zi
 Melafalkan PR harian lebih dahulu, baru bisa melafalkan Xiao Fang Zi.
Harus menyelesaikan paritta pokok dalam PR harian, baru boleh
melafalkan Xiao Fang Zi. Bagi para pemula yang baru mulai melafalkan PR
harian, harus memulai pelafalan dari melafalkan paritta pokok dalam PR
harian: {Da Bei Zhou}, {Xin Jing} dan {Li Fo Da Chan Hui Wen}. Setelah
memiliki dasar yang kuat, Xiao Fang Zi yang dilafalkan baru memiliki
kekuatan dan ada hasilnya, jika tidak maka pelafalannya akan sia-sia.
Dengan menjamin paritta PR harian dilafalkan konsisten setiap hari,
pada hari yang sama boleh melafalkan beberapa kali {Da Bei Zhou} yang
ada dalam PR, kemudian bisa mulai melafalkan Xiao Fang Zi.
Paritta yang dilafalkan untuk PR harian dan Xiao Fang Zi harus
dibedakan, paritta yang dilafalkan dalam PR harian tidak boleh dihitung
atau dititikkan ke dalam Xiao Fang Zi.
 Harus menjamin Xiao Fang Zi untuk diri sendiri terlebih dulu, baru
membantu orang lain.
Harus melafalkan Xiao Fang Zi untuk penagih hutang karma diri
sendiri terlebih dahulu, baru boleh membantu orang lain, jika tidak maka
penagih hutang karma kita akan menjadi tidak sabar, kemungkinan bisa
menimbulkan berbagai hambatan.
 Lafalkan Xiao Fang Zi dengan tulus dan serius untuk menjamin
kualitasnya.
Xiao Fang Zi bisa digunakan untuk mendoakan arwah ke alam yang
lebih baik, membayar hutang karma, menghapuskan karma buruk, apabila
dilafalkan dengan sepenuh hati dan serius pasti ada hasilnya; tetapi
kualitas Xiao Fang Zi yang dilafalkan juga harus terjamin, jika tidak, maka
setelah dibakar akan memberikan hasil yang sebaliknya, penyakit yang
diderita bisa bertambah parah, selain itu membuat karma buruk karena
membohongi Langit, Alam Akhirat, dan arwah-arwah asing.
 Biasanya semua orang boleh melafalkan Xiao Fang Zi.
Xiao Fang Zi yang telah dibakar, bisa membantu menghapuskan dan
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membayar hutang karma buruk, menghindarkan segala bencana, cocok
untuk semua orang. Orang pada umumnya boleh melafalkan dan
membakar Xiao Fang Zi.
Jika Anda merasa badan tidak sehat, seperti sakit kepala atau
demam, atau bermimpi orang yang telah meninggal, pernah keguguran,
sakit parah, ada bencana melanda, suami istri bertengkar dan lainnya,
perlu secepatnya melafalkan Xiao Fang Zi.

2. Waktu dan Tempat Melafalkan Xiao Fang Zi
 {Da Bei Zhou}, {Qi Fo Mie Zui Zhen Yan}: boleh dilafalkan dari pukul 5
pagi sampai pukul 12 malam, pada saat ada petir hanya boleh
melafalkan {Da Bei Zhou}, tempat pelafalan tidak terlalu dibatasi,
kecuali di dalam toilet dan tempat kotor lainnya, atau di dapur pada
saat memasak masakan non-vegetarian tidak boleh dilafalkan.
 {Xin Jing}, {Wang Sheng Zhou}: boleh dilafalkan di pagi atau siang hari
atau pada saat cuaca cerah dan sebelum pukul 10 malam. Jika sudah
menulis nama penerima Xiao Fang Zi (di bagian 敬赠 jing zeng), selain
para pemula, maka biasanya boleh melafalkan {Xin Jing} dan {Wang
Sheng Zhou} di malam hari pada saat cuaca cerah sebelum pukul 12
malam.
Pada saat berada di daerah pinggiran atau luar kota (tempat terpencil
yang jarang penduduk), atau di dalam mobil, tempat yang terlalu ramai
dan bising, di malam hari jangan dilafalkan, biasanya pada saat
melafalkan di pagi hari jangan bersuara, bila sewaktu melafalkan,
tiba-tiba tubuh terasa tidak nyaman, seperti sakit kepala, pusing,
sebaiknya segera menghentikan pelafalan. Tidak boleh melafalkannya
di kuburan, tempat krematorium, dan tempat-tempat sejenis lainnya.
Juga jangan dilafalkan pada saat badai, hujan petir atau saat cuaca
mendung langit gelap.
 Di rumah sakit sebaiknya hanya melafalkan {Da Bei Zhou}, jika dalam
keadaan tertentu dan perlu menjalani rawat inap dalam waktu yang
lama, maka hanya boleh melafalkan {Wang Sheng Zhou} dan {Xin Jing}
di pagi atau siang hari. Di malam hari hanya boleh melafalkan {Da Bei
Zhou}.
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 Satu lembar Xiao Fang Zi sebaiknya diselesaikan dalam waktu 7 hari,
jika bisa diselesaikan dan diisi dengan lebih cepat, maka hasilnya akan
lebih baik.

3. Hal yang Perlu Diperhatikan pada saat Melafalkan Xiao Fang
Zi
 Sebelum melafalkan Xiao Fang Zi sebaiknya melafalkan beberapa kali
{Da Bei Zhou} untuk diri sendiri, untuk memperkuat energi diri sendiri,
baru dilanjutkan dengan melafalkan Xiao Fang Zi, hasilnya akan lebih
baik, urutan paritta yang dilafalkan tidak dipermasalahkan. Jika dalam
keadaan tidak sehat atau sedang merasa gelisah, sebaiknya jangan
melafalkan Xiao Fang Zi untuk mendoakan arwah asing, karena akan
menguras banyak energi, selain itu pikiran Anda juga tidak bisa
terpusat, hasilnya tidak akan bagus. Jika pada saat melafalkan Xiao Fang
Zi merasa sangat letih atau bagian tubuh tertentu terasa tidak nyaman,
maka segera hentikan pelafalan, lalu lafalkan {Da Bei Zhou} untuk diri
sendiri, setelah memperkuat energi diri sendiri, baru melanjutkan
pelafalan Xiao Fang Zi. Jangan karena ingin mendoakan arwah lain
dengan tergesa-gesa, lalu menyebabkan mulut terluka (sariawan), ini
tidak diperkenankan.
 Pilih waktu dan tempat yang tenang di rumah, untuk menghindari
gangguan telepon, ketukan pintu, dan gangguan-gangguan lainnya. Jika
pada saat Anda melafalkan paritta tiba-tiba muncul gangguan dan Anda
terpaksa berhenti, maka lafalkan 1x “Om Lai Mu Suo He” (jika sudah
berhenti lebih dari dua jam, maka harus diulang). Setelah
menyelesaikan urusan tersebut, lafalkan kembali satu kali “Om Lai Mu
Suo He”, kemudian lanjutkan pelafalan paritta. Jika yang dilafalkan
adalah paritta pendek, maka sebaiknya diulang.
 Pada saat melafalkan paritta boleh bersuara, boleh juga dilafalkan di
dalam hati. Jika bersuara terlalu keras akan melukai atau menambah
beban pernafasan, jika tidak mengeluarkan suara akan mengganggu
peredaran darah, sebaiknya melafalkan dengan suara kecil.
 Setiap kali melafalkan {Da Bei Zhou}, {Xin Jing} harus melafalkan judul
keseluruhan, contoh: sebelum melafalkan {Da Bei Zhou}, harus
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mengucapkan keseluruhan judul {Qiān Shǒu Qiān Yǎn Wú Ai Dà Bēi Xīn
Tuó Luó Ní}; sebelum melafalkan {Xin Jing}, ucapkan dulu keseluruhan
judul {Bō Rě Bō Luó Mì Duō Xīn Jīng}. Sedangkan untuk {Wang Sheng
Zhou} dan {Qi Fo Mie Zui Zhen Yan}, paling bagus jika bisa membaca
keseluruhan judul untuk tiap kali pelafalan, boleh hanya melafalkan
judul 1x pada saat pelafalan pertama.
 Jika sewaktu melafalkan paritta, ada satu huruf yang nadanya dilafalkan
salah tidak apa-apa, yang penting jangan menyimpang terlalu jauh,
harus melafalkan 3-7x {Bu Que Zhen Yan}. Bagi orang barat (bule), bisa
melafalkan sesuai dengan pin yin paritta, hasilnya tetap sama. Jika bisa
menghafal paritta, maka hasilnya pasti lebih baik, tetapi harus lengkap,
tidak boleh terlewat 1 kata atau kalimat.

4. Permohonan untuk Melafalkan Xiao Fang Zi yang Berbeda
Sebelum melafalkan Xiao Fang Zi, boleh mengucapkan permohonan
sederhana, juga boleh setelah menuliskan nama penerima dan nama
pelafal pada kertas Xiao Fang Zi, lalu langsung melafalkannya tanpa
mengucapkan permohonan. Sewaktu melafalkan paritta untuk Xiao Fang
Zi, tidak boleh mengucapkan permohonan untuk diri sendiri seperti saat
melafalkan PR harian, hanya boleh mengucapkan permohonan seperti di
bawah ini, jika tidak Xiao Fang Zi yang dilafalkan tidak akan ada hasilnya:
 Ditujukan untuk penagih hutang karma orang yang masih hidup,
arwah orang yang sudah meninggal, arwah anak yang keguguran
atau digugurkan, arwah penghuni rumah
"Qing Da Ci Da Bei Guan Shi Yin Pu Sa bao you wo XXX (nama sendiri),
bang zhu wo jiang zhe xie xiao fang zi song gei YYY (bagian nama penerima
Xiao Fang Zi di sisi sebelah kanan ditulis dengan: “XXX 的要经者 – penagih
hutang karma dari XXX”, “XXX 的孩子 – anak dari XXX ", "XXX” (nama
orang yang sudah meninggal), “XXX 房子的要经者 – arwah penghuni
rumah XXX”). (Arti: Dengan hormat memohon kepada Guan Shi Yin Pu Sa
memberkati saya XXX, membantu saya untuk memberikan [sebutkan
jumlah] Xiao Fang Zi yang telah saya lafalkan untuk YYY).
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 Xiao Fang Zi untuk mengurai hubungan buruk
“Qing Da Ci Da Bei Guan Shi Yin Pu Sa bao you wo XXX (nama sendiri)
yu YYY (nama salah satu anggota keluarga Anda, nama teman atau nama
rekan kerja) hua jie e yuan.” (biasanya yang ditulis pada bagian penerima
di dalam kertas Xiao Fang Zi hanya nama sendiri – XXX 化解冤结, nama
orang lain [YYY] tidak ditulis dalam Xiao Fang Zi). (Arti: Dengan hormat
memohon kepada Guan Shi Yin Pu Sa memberkati saya XXX untuk
mengurai jodoh buruk dengan YYY.)
Atau bisa memohon untuk umum: “Qing Da Ci Da Bei Guan Shi Yin Pu
Sa bao you wo XXX (nama Anda) hua jie e yuan.” (Arti: Mohon Guan Shi Yin
Pu Sa mengurai jodoh buruk saya XXX)
 Xiao Fang Zi Cadangan
“Qing Da Ci Da Bei Guan Shi Yin Pu Sa jian zheng wo XXX (nama
sendiri) suo nian xiao fang zi shang de jing wen {Da Bei Zhou, Xin Jing,
Wang Sheng Zhou, Qi Fo Mie Zui Zhen Yan}.” (Arti: Dengan hormat
memohon Guan Shi Yin Pu Sa menjadi saksi bagi saya XXX melafalkan
paritta-paritta dalam Xiao Fang Zi).
Xiao Fang Zi ini dipersiapkan untuk kondisi darurat, digunakan pada
saat menghadapi keadaan mendesak.
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V. MENGISI XIAO FANG ZI
 Xiao Fang Zi yang sudah jelas penerimanya, maka bisa mengisi nama
penerima di sebelah kanan terlebih dahulu, baru melafalkan Xiao Fang
Zi; jika membuat Xiao Fang Zi cadangan untuk disimpan, maka bagian
penerima boleh dikosongkan, dan baru diisi ketika akan digunakan atau
dibakar.
 Nama pelafal Xiao Fang Zi di sebelah kiri harus diisi dengan nama orang
yang melafalkan dan ditulis sendiri oleh si pelafal, harus diisi sebelum
melafalkan Xiao Fang Zi.
 Bagian tanggal pada sebelah kiri bawah kertas Xiao Fang Zi, diisi
setelah selesai melafalkan Xiao Fang Zi, boleh diisi dengan tanggal pada
hari selesai melafalkan Xiao Fang Zi atau tanggal hari membakar Xiao
Fang Zi. Untuk Xiao Fang Zi cadangan bagian tanggal biasanya
dikosongkan, diisi pada saat dibakar (jika diisi dengan tanggal selesai
membaca juga boleh). Tanggal yang ditulis dengan angka internasional
secara horizontal, atau diisi dengan angka mandarin ditulis vertikal
(Gambar 11).
 Biasanya jangan menulis terlalu banyak kertas Xiao Fang Zi (nama
pelafal dan penerima), tulislah Xiao Fang Zi sesuai dengan jumlah yang
bisa dilafalkan pada hari itu.

19

Panduan Pelafalan Xiao Fang Zi – Rangkaian Paritta Agama Buddha

(Gambar 11-Contoh Xiao Fang Zi yang sudah diisi)
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1. Mendoakan penagih hutang karma untuk orang yang masih
hidup
 Di bagian penerima diisi dengan: “XXX 的要经者”, XXX adalah nama
orang yang masih hidup, bisa diisi dengan nama Anda sendiri, atau
nama orang lain. Di bagian kiri diisi dengan nama pelafal paritta.
(Gambar 12)

(Gambar 12 –Xiao Fang Zi untuk penagih hutang karma orang yang masih hidup)
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2. Mendoakan arwah orang yang sudah meninggal
 Di bagian penerima sebelah kanan diisi dengan nama orang yang sudah
meninggal, boleh menambahkan hubungan antara si pelafal Xiao Fang
Zi dengan orang yang sudah meninggal, contoh “爷爷 XXX” – kakek XXX
(XXX adalah nama kakek), “姑姑 XXX” – bibi/tante XXX (XXX adalah
nama bibi), juga boleh langsung menulis nama orang yang meninggal
“XXX”. Di sebelah kiri diisi dengan nama pelafal paritta. (Gambar 13)

(Gambar 13 –“爷爷李四–Kakek Li Si”adalah orang yang telah meninggal,
atau boleh langsung ditulis “李四–Li Si”)

 Jika tidak mengetahui nama orang yang sudah meninggal, boleh diisi
hubungan antara orang yang meninggal dengan orang yang masih
22
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hidup, contoh: “YYY 的爷爷” – kakek dari YYY, “YYY 的爸爸” – ayah dari
YYY, di sini YYY adalah nama orang yang masih hidup. (Gambar 14)

(Gambar 14 – “张三 Zhang San” adalah nama orang yang masih hidup,
Kakeknya telah meninggal, karena tidak mengetahui nama kakeknya,
hanya bisa tulis “张三的爷爷– kakek dari Zhang San”)
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3. Mendoakan arwah anak yang keguguran atau digugurkan
 Di bagian penerima sebelah kanan diisi “XXX 的孩子” – anak dari XXX,
XXX adalah nama dari pihak perempuan (pihak Ibu), jika dalam
keadaan tertentu juga boleh menuliskan anak dari nama dari pihak
laki-laki (pihak Ayah), tetapi jangan menuliskan nama kedua orang tua
(ayah dan ibu). Di bagian ini tidak boleh ada tulisan “流产 (keguguran)”,
“打胎 (digugurkan)”, jika ada tulisan tersebut maka Xiao Fang Zi yang
dilafalkan tidak akan ada hasilnya. (Gambar 15)

(Gambar 15–张三/Zhang San adalah seorang wanita, pernah mengugurkan atau
keguguran, dia perlu mendoakan arwah anak tersebut,
Xiao Fang Zi diisi seperti gambar)
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4. Mendoakan arwah penghuni rumah
 Jika ada arwah asing di rumah yang perlu didoakan, maka di bagian
penerima sebelah kanan bisa diisi dengan “XXX 房子的要经者” – arwah
penghuni rumah (milik) XXX, di sini XXX adalah nama pemilik rumah,
atau nama salah satu orang yang menempati rumah tersebut. (Gambar
16)

(Gambar 16 – Rumah yang ditempati oleh Zhang San ada arwah penghuni
yang perlu didoakan, Xiao Fang Zi diisi seperti gambar)
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5. Mengurai hubungan karma buruk
 Jika dalam kehidupan sehari-hari ada pertikaian yang perlu diurai, dan
dan tidak bisa terselesaikan walau sudah melafalkan {Jie Jie Zhou},
maka boleh melafalkan Xiao Fang Zi untuk mengurai hubungan buruk
tersebut. Di bagian penerima sebelah kanan diisi dengan “XXX 化解冤
结”, XXX biasanya adalah nama sendiri, meskipun untuk mengurai
hubungan buruk diri sendiri dengan orang lain, jangan menulis nama
orang tersebut di dalam kertas Xiao Fang Zi. Jika untuk mengurai
hubungan buruk orang lain, contohnya hubungan buruk antara ayah
dan ibu, XXX cukup tulis salah satu nama dari ayah atau ibu, tetapi tidak
boleh menuliskan nama keduanya. (Gambar 17)

(Gambar 17 – Zhang San ingin mengurai hubungan buruk diri sendiri
dengan orang lain, Xiao Fang Zi ditulis seperti gambar)
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6. Xiao Fang Zi Cadangan
 Biasanya nama pelafal Xiao Fang Zi di sebelah kiri ditulis terlebih
dahulu, pada bagian nama penerima (sebelah kanan) dan tanggal
dikosongkan, sewaktu akan digunakan baru diisi (kolom tanggal boleh
diisi dengan tanggal selesai melafalkan Xiao Fang Zi). (Gambar 18)

(Gambar 18 –Xiao Fang Zi cadangan yang dilafalkan oleh Zhang San)
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7. Membubuhkan titik merah (Mengisi Xiao Fang Zi)
 Setiap selesai melafalkan 1x paritta, bisa membubuhkan satu titik
merah ke dalam lingkaran di kertas Xiao Fang Zi sesuai dengan paritta
yang dilafalkan, boleh juga dititik sekaligus atau setelah selesai
melafalkan semua paritta dalam Xiao Fang Zi baru diisi semua.
 Harus menggunakan pena merah, boleh menggunakan spidol merah
yang berukuran sedikit lebih besar.
 Tidak boleh mencentang, titik merah tidak boleh keluar dari lingkaran,
tidak boleh menitik penuh satu lingkaran, hanya boleh diisi sebesar
satu titik saja. Titik merah tidak boleh terlalu kecil, terlalu kecil bisa
mempengaruhi hasilnya, titik merah minimal harus 50% sampai 80%
penuh (memenuhi 50%-80% dari lingkaran). (Gambar 19)
 Harus selesai melafalkan paritta terlebih dahulu baru membubuhkan
titik merah, jangan menitik sebelum melafalkan parittanya. Jika tidak
sengaja sudah menitikkan titik merah terlebih dahulu sebelum
melafalkan paritta, maka harus segera melafalkan paritta sejumlah titik
yang sudah terlanjur diisi.
 Jumlah paritta yang dilafalkan boleh melebihi jumlah paritta yang
ditetapkan dalam Xiao Fang Zi, tetapi tidak boleh kurang dari ketentuan.
 Paling bagus titik merah dibubuhkan dari bawah ke atas, boleh setelah
selesai melafalkan salah satu jenis paritta dititikkan dahulu dari bawah
ke atas, kemudian melanjutkan menitik merah jenis paritta yang lain
dari bawah ke atas; juga boleh menitik merah keempat jenis paritta
secara bersamaan dari bawah ke atas. (Gambar 20)
 Pada saat membubuhkan titik merah Xiao Fang Zi, untuk mencegah
arwah lainnya merebut paritta dalam Xiao Fang Zi, maka alasi Xiao Fang
Zi dengan kain merah berukuran 60 cm atau 2 feet (boleh menggunakan
kertas merah, plastik atau bahan lainnya yang berwarna merah). Kain
atau kertas merah ini, haruslah satu bagian utuh (jangan terpotong),
boleh berupa kain atau kertas yang disambung menjadi satu, tetapi
jangan menggunakan potongan-potongan kecil. Bila kain atau kertas
merah terlalu besar bisa dilipat baru digunakan, lipatan kain tidak
boleh lebih kecil dari ukuran kertas A4, tetap memiliki fungsi yang sama.
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Jika kain merah terlalu lembut, tidak leluasa untuk membubuhkan titik
merah, boleh meletakkan selembar kertas merah yang kaku sebagai
tatakan, jangan meletakkan kaca di atas kain merah (ini bisa
mempengaruhi hasil Xiao Fang Zi). Kertas merah yang digunakan boleh
kedua sisinya berwarna merah atau hanya satu sisi yang berwarna
merah; juga boleh menggunakan meja baru berwarna merah berukuran
sama sebagai penggantinya. Kain merah atau kertas merah yang dipakai
boleh bermotif samar-samar, tetapi tidak boleh ada perubahan warna
yang terlalu jelas, harus warna merah polos, dan tidak boleh ada
gambar orang atau binatang. Warna merah yang paling baik digunakan
adalah warna merah terang atau menyala, jangan menggunakan warna
oranye, warna merah mawar dan sejenisnya. Kain merah boleh dicuci.
(Gambar 20-1)
 Sebaiknya membubuhkan titik merah Xiao Fang Zi sebelum pukul 22:00
atau pukul sepuluh malam. Jika energi tempat di sekitar Anda terasa
baik, dengan menggunakan kain merah sebagai pelindung boleh
mengisi Xiao Fang Zi, tetapi jangan melebihi pukul 24:00 atau pukul 12
malam. Jika pada hari tersebut tidak sempat mengisi Xiao Fang Zi, maka
titik merah boleh dibubuhkan pada hari berikutnya, tetapi jangan
terlalu lama, biasanya tidak lebih dari 7 hari.
 Saat ada petir dan kilat, tidak disarankan untuk membubuhkan titik
merah pada Xiao Fang Zi.

(Gambar 19)
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(Gambar 20–Xiao Fang Zi yang diisi dari bawah ke atas)

(kain merah berukuran lebih dari 60 cm
dilapisi di atas meja Xiao Fang Zi)

(kain merah berukuran 2 kaki dilipat
seukuran A4 diletakkan di bawah kertas
Xiao Fang Zi)

(Gambar 20-1 – Alaskan kain merah ukuran 2 kaki (60cmx60cm) pada saat
membubuhkan titik merah pada Xiao Fang Zi)

30

Panduan Pelafalan Xiao Fang Zi – Rangkaian Paritta Agama Buddha

VI. MEMBAKAR XIAO FANG ZI
1. Waktu
 Waktu paling bagus untuk membakar Xiao Fang Zi adalah pukul 8 dan
10 pagi, serta pukul 4 sore.
 Waktu lainnya di pagi atau siang hari, setelah pukul 5 pagi sampai
sebelum langit gelap atau malam hari, asalkan cuaca baik boleh
membakar Xiao Fang Zi.
 Pada saat hujan atau cuaca mendung sebaiknya jangan membakar Xiao
Fang Zi, kecuali jika memiliki altar di rumah; setelah langit gelap atau
malam hari jangan membakar Xiao Fang Zi; kecuali dalam keadaan
tertentu, seperti penagih hutang karma sangat mendesak atau
menderita sakit parah atau kritis, dan keadaan lainnya.

2. Tempat
 Boleh (dibakar) di samping altar dengan mengalaskan kayu atau kardus
di atas lantai, atau menggunakan kursi baru yang khusus digunakan
untuk membakar Xiao Fang Zi, lalu letakkan piring (untuk membakar
Xiao Fang Zi) di atasnya.
 Piring ini tidak boleh diletakkan di meja altar, juga tidak boleh langsung
diletakkan di atas lantai. (Gambar 21)

(Gambar 21)

3. Permohonan Sebelum Membakar Xiao Fang Zi
 Jika memiliki altar: harus memasang dupa terlebih dahulu, kemudian
31

Panduan Pelafalan Xiao Fang Zi – Rangkaian Paritta Agama Buddha

mengucapkan “Gan En Na Mo Da Ci Da Bei Jiu Ku Jiu Nan Guang Da Ling
Gan Guan Shi Yin Pu Sa” sebanyak 3x, lalu mengangkat Xiao Fang Zi
lebih tinggi dari kepala, kemudian meletakkannya di meja altar.
Bersujud dan mengucapkan: “Qi Qing Na Mo Da Ci Da Bei Guan Shi
Yin Pu Sa bang zhu wo XXX neng gou jiang zhe xie xiao fang zi song gei YYY.”
(Arti: Dengan hormat memohon Guan Shi Yin Pu Sa membantu saya XXX
[nama sendiri] untuk memberikan beberapa lembar Xiao Fang Zi ini
kepada YYY [nama penerima yang ditulis dalam Xiao Fang Zi: penagih
hutang karma dari XXX, anak dari XXX, nama orang yang sudah meninggal,
arwah penghuni rumah XXX atau mengurai hubungan karma buruk dari
XXX] )
 Jika tidak memiliki altar: Boleh membakar Xiao Fang Zi di balkon rumah,
jendela ruang tamu atau pekarangan di belakang rumah.
Harus bervisualisasi: memasang dupa terlebih dahulu, ucapkan:“Gan
En Na Mo Da Ci Da Bei Jiu Ku Jiu Nan Guang Da Ling Gan Guan Shi Yin Pu Sa”
sebanyak 3x, kemudian lafalkan 1x {Da Bei Zhou} dan 1x {XinJing}.
Kemudian mengangkat Xiao Fang Zi sedikit melebihi kepala, menghadap ke
langit, membungkukkan badan sebanyak 3x sebagai tanda sembah sujud,
atau visualisasikan dalam pikiran Anda sedang bersujud dan memohon:
“Qi Qing Na Mo Da Ci Da Bei Guan Shi Yin Pu Sa bang zhu wo XXX neng gou
jiang zhe xie xiao fang zi song gei YYY.” (Arti: Dengan hormat memohon
Guan Shi Yin Pu Sa membantu saya XXX [nama sendiri] untuk memberikan
beberapa lembar Xiao Fang Zi ini kepada YYY [nama penerima yang ditulis
dalam Xiao Fang Zi: penagih hutang karma dari XXX, anak dari XXX, nama
orang yang sudah meninggal, arwah penghuni rumah XXX atau mengurai
hubungan karma buruk dari XXX])

4. Saat Membakar Xiao Fang Zi
 Pada saat membakar Xiao Fang Zi hanya boleh mengucapkan: “Qing Da
Ci Da Bei Guan Shi Yin Pu Sa Ci Bei”. Tidak boleh menambahkan
kata-kata lain, agar tidak menimbulkan masalah.
 Bisa menggunakan mancis atau korek api untuk membakar Xiao Fang Zi
(jika memiliki altar di rumah, juga bisa menggunakan lampu minyak
yang ada di altar untuk menyulut kertas Xiao Fang Zi, namun
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disarankan sebisa mungkin menghindari penggunaan lampu minyak di
altar untuk menyulut kertas Xiao Fang Zi).
Biasanya Xiao Fang Zi dibakar mulai dari bagian penerima (yang
bertuliskan 敬赠 - jing zeng) di sudut kanan atas.
Xiao Fang Zi harus dibakar sampai habis, tidak boleh tersisa potongan
kertas sedikit pun.
Abu Xiao Fang Zi tidak boleh disentuh dengan tangan.
Xiao Fang Zi harus dibakar lembar demi lembar, tidak boleh menyulut
banyak lembar Xiao Fang Zi sekaligus.
Membakar Xiao Fang Zi dengan nama penerima yang berbeda, harus
dipisahkan permohonan dan pembakarannya, paling tidak harus
dijedakan 1-2 menit.
Periksa kembali Xiao Fang Zi sebelum dibakar, apakah sudah terisi
lengkap, karena jika sudah terbakar tidak bisa diperbaiki. (Gambar
22-25)

(Gambar 22 –Persiapan membakar Xiao Fang Zi)
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(Gambar 23–Membakar Xiao Fang Zi)

(Gambar 24 –Selesai membakar Xiao Fang Zi)

(Gambar 25 –Xiao Fang Zi harus dibakar habis, tidak boleh tersisa potongan kertas
sedikit pun)

34

Panduan Pelafalan Xiao Fang Zi – Rangkaian Paritta Agama Buddha

5. Usai Membakar Xiao Fang Zi
Setelah selesai membakar Xiao Fang Zi ucapkan: “Bai Xie Na Mo Da Ci
Da Bei Guan Shi Yin Pu Sa bang zhu wo XXX neng gou jiang zhe xie xiao fang
zi song gei YYY. Gan En Da Ci Da Bei Guan Shi Yin Pu Sa bao you!” (Arti:
terima kasih Guan Shi Yin Pu Sa telah membantu saya XXX untuk
memberikan [jumlah] lembar Xiao Fang Zi ini untuk YYY. Terima kasih atas
berkat dari Guan Shi Yin Pu Sa!)
Lalu (bersembah sujud), pada saat yang sama juga boleh memohon,
contohnya jika Xiao Fang Zi yang dibakar untuk penagih hutang karma
sendiri, bisa memohon Guan Shi Yin Pu Sa memberkati saya XXX sehat dan
selamat sejahtera; jika Xiao Fang Zi yang dibakar untuk mengurai
hubungan karma buruk, maka bisa memohon berkat dari Guan Shi Yin Pu
Sa untuk mengurai hubungan buruk antara XXX dengan YYY.

6. Membantu orang lain untuk membakar Xiao Fang Zi
 Jika membantu orang lain untuk membakar Xiao Fang Zi, maka ucapkan
permohonan: “Qi Qing Na Mo Da Ci Da Bei Guan Shi Yin Pu Sa bang zhu
XXX.....”, XXX di sini adalah nama pelafal Xiao Fang Zi.
 Jika membakar Xiao Fang Zi untuk orang lain yang meminta bantuan,
ucapkan permohonan: “Qi Qing Na Mo Da Ci Da Bei Guan Shi Yin Pu Sa
bang zhu XXX….”, XXX di sini adalah nama orang yang dibantu, bukan
nama pelafal Xiao Fang Zi.
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VII. PENANGANAN ABU XIAO FANG ZI


Gunakan tisu bersih atau amplop biasa untuk membungkus abu Xiao
Fang Zi kemudian dibuang, tidak boleh dibuang ke tempat sampah
yang berbau amis, boleh dibuang bersama dengan sampah kertas
lainnya. (Gambar 26)

(Gambar 26– Setelah selesai membakar Xiao Fang Zi,
abunya dibungkus dengan tisu atau amplop)
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VIII. MENYIMPAN XIAO FANG ZI
 Setelah melafalkan sebagian atau selesai melafalkan Xiao Fang Zi, maka
simpan Xiao Fang Zi tersebut dalam amplop berwarna merah atau
dibungkus dengan kain merah, agar kekuatannya tidak hilang. (Gambar
27)
 Kertas Xiao Fang Zi tidak boleh dilipat atau kotor. Di dalam kertas Xiao
Fang Zi tertulis judul paritta, jadi harus disimpan dengan baik, tidak
boleh diletakkan di tempat-tempat yang kurang bersih, seperti kamar
tidur suami istri, toilet, dan tempat lainnya.
 Kertas Xiao Fang Zi yang masih kosong sebaiknya disimpan dan
dibungkus dengan kain merah.

(Gambar 27-Xiao Fang Zi yang sudah mulai dilafal atau Xiao Fang Zi yang sudah
selesai dilafalkan perlu disimpan menggunakan amplop merah atau kain merah)
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IX. PENANGANAN XIAO FANG ZI YANG SALAH
ATAU RUSAK
Jika salah mengisi Xiao Fang Zi atau mengotori kertas Xiao Fang Zi,
sebelum membuangnya, pindahkan atau bubuhkan kembali titik merah
Xiao Fang Zi yang salah ke lembar Xiao Fang Zi yang baru, pada saat yang
sama, mengatakannya kepada Guan Shi Yin Pu Sa: “Dà cí dà bēi de guān shì
yīn pú sà, wo XXX ba xiao fang zi nong cuo le, gu xian zai zuo fei.” (Arti: Guan
Shi Yin Pu Sa, saya XXX salah mengisi Xiao Fang Zi, maka Xiao Fang Zi yang
ini dianggap hangus)”, kemudian mencoret nama penerima di sebelah
kanan dan nama pelafal Xiao Fang Zi di sebelah kiri (Gambar 28), lalu
melipat kertas Xiao Fang Zi menjadi lipatan kecil dan dibungkus dengan
amplop, baru dibuang. (Gambar 29)

(Gambar 28–Xiao Fang Zi yang salah dicoret nama penerima & nama pelafalnya)
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(Gambar 29–Xiao Fang Zi yang salah harus dilipat dan dibungkus
dengan tisu atau amplop, baru dibuang)
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X. KAPAN PERLU MELAFALKAN XIAO FANG ZI
DAN JUMLAHNYA
1. Dalam keadaan apa saja kita perlu melafalkan Xiao Fang Zi
 Bagi pemula: biasanya boleh melafalkan 7 lembar Xiao Fang Zi untuk
penagih hutang karma sendiri, dan dilanjutkan dengan melafalkan Xiao
Fang Zi disesuaikan dengan keadaan masing-masing.
 Memimpikan penagih hutang karma: Jika bermimpi ditindih arwah
asing, mau dibunuh orang, ada yang meminta uang atau barang,
memberikan uang atau barang, mentraktir makan, tiba-tiba sakit,
tiba-tiba banyak hambatan, sering marah-marah tanpa sebab, bisa
melafalkan 7-21 lembar Xiao Fang Zi terlebih dahulu, pada bagian
penerima ditulis: “XXX (nama Anda)的要经者” – penagih hutang karma
dari XXX.
 Jika memimpikan orang yang sudah meninggal, untuk setiap orang yang
dimimpikan (yang sudah meninggal) paling sedikit melafalkan 7 lembar
Xiao Fang Zi, jika orang yang dimimpikan adalah sanak atau keluarga
sendiri yang sudah meninggal, biasanya boleh melafalkan 21 lembar
Xiao Fang Zi, di bagian penerima sebelah kanan ditulis: “XXX (nama
orang yang sudah meninggal, yang muncul di dalam mimpi)”. Jika tidak
mengetahui namanya, boleh menuliskan hubungan Anda dengannya,
seperti “YYY 的爷爷” – kakek dari YYY，“YYY 的父亲” – ayah dari YYY.
(YYY di sini adalah nama orang yang masih hidup).
 Bila pernah menggugurkan anak atau keguguran, hamil di luar
kandungan, atau mengikuti program bayi tabung, maka perlu
melafalkan paling sedikit 7-21 lembar Xiao Fang Zi untuk setiap anak, di
bagian penerima ditulis: “XXX (nama pihak wanita) 的孩子” – anak dari
XXX. Selain itu, terkadang bisa mengalami keguguran tanpa disadari,
contohnya saat masa tidak subur, mengkonsumsi pil KB atau obat
kontrasepsi lainnya. Jika setelah melafalkan paritta, bermimpi ada anak
kecil meminta paritta, maka perlu melafalkan Xiao Fang Zi untuk
mendoakan arwah anak yang keguguran tanpa disadari. (Perhatian:
jangan menambahkan kata seperti “ 流 产 的 孩 子 ”,“ 第 N 个 孩 子 ”,
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walaupun ada beberapa atau banyak anak (arwah), semuanya ditulis:
“XXX 的孩子” – anak dari XXX, setelah Xiao Fang Zi dibakar nanti, akan
ada pengaturan sendiri di Alam Akhirat.
Ada arwah penghuni rumah: Jika merasakan aura negatif di dalam
rumah, atau bermimpi kedatangan tamu yang tidak dikenal, atau selalu
mendengar suara-suara aneh atau peralatan listrik tiba-tiba rusak dan
keadaan aneh lainnya, boleh melafalkan 4-7 lembar Xiao Fang Zi
terlebih dahulu, di bagian penerima ditulis: “XXX (nama Anda) 房子的
要经者” – arwah penghuni rumah XXX.
Mengalami pertikaian atau berselisih paham dengan orang lain: boleh
melafalkan Xiao Fang Zi untuk mengurai hubungan karma buruk, di
bagian penerima ditulis: “XXX 化解冤结” – mengurai hubungan buruk
dari XXX, di sini XXX adalah nama Anda sendiri.
Bagi orang yang lancar dalam segala hal: jika semua hal berjalan lancar,
tekun melafalkan PR harian, boleh dipadukan dengan melafalkan
kurang lebih 3 lembar Xiao Fang Zi setiap minggu untuk perlindungan
dan keselamatan, di bagian penerima ditulis: “XXX (nama Anda)的要经
者” – penagih hutang karma dari XXX.
Bagi mereka yang ingin menyimpan Xiao Fang Zi cadangan: kosongkan
bagian penerima, sampai pada waktu Xiao Fang Zi akan digunakan baru
diisi dengan nama penerima.

2. Jumlah Xiao Fang Zi yang dilafalkan
 Xiao Fang Zi harus dilafalkan terus–menerus, bukan untuk sementara
waktu saja, setelah selesai melafalkan untuk mendoakan penagih
hutang karma yang sekarang, bukan berarti tidak akan ada lagi arwah
asing yang akan mendatangi Anda di masa mendatang. Seiring dengan
berjalannya waktu, karma buruk tetap akan berbuah dan berubah
menjadi arwah asing.
 Bagi orang yang lancar dalam segala hal, untuk setiap minggunya boleh
melafalkan paling sedikit 3 lembar Xiao Fang Zi untuk penagih hutang
karma sendiri, biasanya jangan membakar lebih dari 5 lembar Xiao
Fang Zi setiap harinya. Tetapi jika Anda sekarang mengidap penyakit
yang cukup serius atau menghadapi banyak masalah dan keadaan
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lainnya yang sudah pasti ada penagih hutang karma yang mendatangi
(seperti penyakit menahun, demam dan sakit kepala, kecelakaan lalu
lintas, perkara pengadilan, dan sebagainya), atau perlu mendoakan
arwah orang yang telah meninggal, arwah anak yang keguguran atau
digugurkan, maka boleh membakar lebih banyak Xiao Fang Zi, biasanya
tidak lebih dari 21 lembar setiap harinya.
 Dalam keadaan normal, Xiao Fang Zi bisa dilafalkan per-tahap, dengan
demikian hasilnya akan lebih baik. Sama seperti minum obat,
pengobatan dilakukan tahap demi tahap. Setiap satu tahap, boleh
berikrar kepada Guan Shi Yin Pu Sa, tentukan batas waktu dan jumlah
Xiao Fang Zi yang akan dilafalkan, contoh: “Saya XXX (nama Anda) akan
melafalkan Xiao Fang Zi sebanyak … lembar dalam waktu ..., mohon
Guan Shi Yin Pu Sa memberkati saya XXX ... (contohnya, mohon penyakit
di badan saya lekas sembuh, dan lain-lain), lalu pada saat Anda telah
selesai melafalkan kurang lebih 3 lembar Xiao Fang Zi, sudah bisa
langsung dibakar, tidak perlu mengumpulkan sampai banyak baru
dibakar.
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XI. TANYA JAWAB MENGENAI XIAO FANG ZI
1. Mengapa Xiao Fang Zi bisa mendoakan arwah asing ke alam
yang lebih baik?
Xiao Fang Zi adalah pusaka yang diberikan Guan Shi Yin Pu Sa
kepada manusia di periode akhir Dharma, empat paritta yang ada di dalam
Xiao Fang Zi berasal dari kitab suci paritta agama Buddha dan {Kumpulan
Paritta Buddhist oleh Zhao Pu Chu}, yaitu {Da Bei Zhou}, {Xin Jing}, {Wang
Sheng Zhou} dan {Qi Fo Mie Zui Zhen Yan}, keempat rangkaian khusus,
yang memiliki kekuatan untuk mendoakan arwah ke alam yang lebih baik
dan memiliki hasil yang akurat.
Praktik adalah satu-satunya cara untuk menguji kebenaran suatu
teori, sudah tak terhitung berapa banyak penderita penyakit kronis dan
penyakit mental setelah mempraktikkan tiga pusaka utama dari Xin Ling
Fa Men: "Nian Jing–melafalkan paritta, Xu Yuan–berikrar, Fang Sheng–
melepaskan makhluk hidup", dan melafalkan Xiao Fang Zi bisa sembuh
dengan ajaib.
Paritta yang berbeda seperti obat yang berbeda, semuanya untuk
menyadarkan dan menyelamatkan umat manusia, campuran obat yang
berbeda akan memiliki khasiat pengobatan yang berbeda, seperti halnya
empat rangkaian paritta dalam Xiao Fang Zi, adalah pusaka untuk
mendoakan arwah-arwah ini juga baru diberikan Guan Shi Yin Pu Sa ke
dunia di saat zaman akhir Dharma, agar kita semua bisa membina diri di
rumah, tidak perlu menghabiskan uang sedikit pun untuk melakukan ritual
untuk mendoakan arwah-arwah tersebut, menyelesaikan permasalahan
pribadi, menghapus karma buruk, meningkatkan kesadaran spiritual. Oleh
karena itu, dilarang mengubah perpaduan dari keempat paritta ini selain
dari yang sudah ditentukan.

2. Xiao Fang Zi sangat berharga, apakah setelah melafalkannya
akan mengundang arwah asing yang lain?
Penagih hutang karma (yao jing zhe) tidak akan mendatangi kita bila
tidak berjodoh atau kita tidak berhutang pada mereka, Di Alam Akhirat
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juga berlaku peraturan dan hukum yang ketat, para arwah tidak bisa
menagih hutang karma atau meminta paritta kepada setiap orang; bila
memang berhutang, sudah seharusnya dilunasi, sekarang Guan Shi Yin Pu
Sa sudah berwelas asih mengajarkan kita cara yang luar biasa ini, kita
dapat membayar hutang karma dengan menggunakan Xiao Fang Zi,
menghindarkan bencana dan mengubah nasib, jika tidak dilafalkan
sekarang, maka hutang karma tersebut tetap harus dibayar di masa
mendatang, seperti sakit, dilanda kesialan, tertabrak mobil dan sebagainya.

3. Apa hubungan PR harian dengan Xiao Fang Zi?
PR harian seperti biaya pengeluaran harian, sedangkan Xiao Fang Zi
seperti tagihan hutang yang harus dibayarkan, paritta yang dilafalkan
dalam PR harian tidak bisa dihitung ke dalam Xiao Fang Zi, harus
mengucapkan permohonan yang berbeda dan membedakan jumlah paritta
yang dilafalkan. Melafalkan Xiao Fang Zi perlu didasari dengan (melafalkan)
PR harian Xin Ling Fa Men. Setelah melafalkan sebagian atau semua paritta
di dalam PR harian baru melafalkan Xiao Fang Zi, hasilnya akan lebih baik.

4. Apakah boleh memohon untuk diri sendiri pada saat
melafalkan Xiao Fang Zi?
Xiao Fang Zi yang dilafalkan untuk diberikan kepada penagih hutang
karma atau arwah orang yang sudah meninggal, Xiao Fang Zi berfungsi
untuk membayar hutang karma, maka dari itu paritta–paritta ini tidak
boleh digunakan untuk memohon untuk kepentingan diri sendiri. Jika saat
melafalkan Xiao Fang Zi, apabila pemikiran atau niat memohon untuk
kepentingan diri sendiri terlalu kuat, dan setelah selesai melafalkan tidak
langsung membubuhkan titik merah ke dalam kertas Xiao Fang Zi, maka
paritta-paritta yang dilafalkan mungkin saja akan terpakai oleh si pelafal
paritta seperti paritta yang dilafalkan dalam PR harian, dengan kata lain,
pada saat membubuhkan titik merah pada Xiao Fang Zi, energi dari
paritta-paritta tersebut sudah habis terpakai, dan Xiao Fang Zi ini sudah
tidak memiliki kekuatan lagi. Ini juga merupakan salah satu sebab
mengapa banyak teman se-Dharma yang meskipun sudah membakar
banyak Xiao Fang Zi, tetapi tetap tidak terlihat hasilnya. Oleh karena itu,
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pada saat melafalkan PR harian, jangan menitikkan paritta yang dilafalkan
ke dalam Xiao Fang Zi, dan pada saat melafalkan Xiao Fang Zi jangan
memohon untuk kepentingan diri sendiri.

5. Memakai nama yang mana untuk mengisi Xiao Fang Zi?
 Harus memakai nama resmi asli, tidak boleh menggunakan nama
panggilan atau nama samaran. Bagi para biksu atau biksuni boleh
menggunakan gelar atau nama pentahbisan sendiri.
 Jika biasanya sering menggunakan nama Mandarin dan Inggris atau
kedua nama sudah dikukuhkan melalui ritual penyampaian nama, boleh
menuliskan kedua nama (Mandarin dan Inggris) pada Xiao Fang Zi.
(Gambar 30)

(Gambar 30 – Dua cara penulisan nama Mandarin dan Inggris
yang dapat digunakan)

 Jika sebelumnya pernah mengganti nama, harus menggunakan nama
yang sudah lama dipanggil (sudah melekat), sebaiknya melakukan
ritual perubahan nama (perihal ritual perubahan nama, silakan
membaca buku {Panduan Pengenalan Xin Ling Fa Men}, {Tanya Jawab
Seputar Dharma})
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6. Bagaimana jika terhenti di tengah saat melafalkan paritta?
Jika muncul gangguan pada saat Anda melafalkan paritta, dan dalam
keadaan belum selesai melafalkan satu paritta, maka Anda bisa melafalkan
1x “Om lai mu suo he”, dan setelah menyelesaikan urusan tersebut,
lafalkan sekali lagi “Om lai mu suo he”, lalu Anda boleh langsung
melanjutkan pelafalan yang belum selesai; jika paritta yang dilafalkan
pendek, maka sebaiknya diulang dari awal. Jika jeda waktu berhenti lebih
dari 2 jam, maka paritta tersebut perlu diulang kembali dari awal.

7. Bagaimana urutan pelafalan Paritta dalam Xiao Fang Zi?


Pelafalan keempat jenis paritta di dalam Xiao Fang Zi boleh tidak
berurutan.
 Juga boleh menggunakan urutan di bawah ini:
o Diawali dan diakhiri dengan {Da Bei Zhou}, sewaktu melafalkan
paritta lain di tengah pelafalan diawali lagi dengan {Da Bei Zhou}.
o Contoh: 9x {Da Bei Zhou} →3x {Da Bei Zhou}, 49x {Xin Jing} → 3x
{Da Bei Zhou}, 84x {Wang Sheng Zhou} → 3x {Da Bei Zhou}, 87x {Qi
Fo Mie Zui Zhen Yan} → 9x {Da Bei Zhou}.
o Dengan demikian, energi Xiao Fang Zi akan sangat kuat, dan ini
seperti membungkus Xiao Fang Zi ini dengan Da Bei Zhou, untuk
Xiao Fang Zi yang dilafalkan akan memiliki kekuatan lebih dan juga
terlindungi.
o Contoh pelafalan di atas bukanlah acuan satu-satunya. Karena ada
beberapa orang yang melafalkan beberapa lembar Xiao Fang Zi
dalam waktu yang bersamaan, ada juga yang dibagi-bagi menjadi
beberapa bagian untuk melafalkan satu lembar Xiao Fang Zi maka
bisa diatur sesuai dengan keadaan masing-masing.
o Jika karena keterbatasan waktu dan tempat yang tidak
memungkinkan sehingga tidak bisa mengikuti contoh di atas, maka
tidak
harus
mengikutinya,
asalkan
dilafalkan
dengan
sungguh–sungguh sudah bagus.

8. Satu lembar Xiao Fang Zi dilafalkan berapa lama?
Jumlah keseluruhan dari 4 jenis paritta yang ada di dalam satu lembar
Xiao Fang Zi, tidak harus selesai dilafalkan dalam satu hari, tetapi
46

Panduan Pelafalan Xiao Fang Zi – Rangkaian Paritta Agama Buddha

sebaiknya juga jangan sampai tertunda terlalu lama.

9. Apakah boleh satu lembar Xiao Fang Zi dilafalkan oleh 2
orang?
Boleh saja 2 orang bersama–sama melafalkan 1 lembar Xiao Fang Zi,
juga boleh keduanya membaca satu jenis paritta yang sama. Kedua orang
yang melafalkan ini harus menuliskan sendiri namanya masing-masing di
bagian kiri bagian nama pelafal, nama keduanya boleh ditulis tegak lurus.
(Gambar 31) Biasanya tidak disarankan untuk melafalkan seperti ini, jika
tidak ada kondisi khusus, sebaiknya melafalkan Xiao Fang Zi
sendiri-sendiri.

(Gambar 31 –Xiao Fang Zi yang dilafal 2 orang, masing-masing harus
tulis sendiri namanya di kertas Xiao Fang Zi)

10. Adakah urutan pembubuhan titik merah pada Xiao Fang Zi?


Boleh membubuhkan titik merah dalam lingkaran pada kertas Xiao
Fang Zi setiap kali selesai melafalkan satu kali paritta, juga bisa
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mengingat jumlah paritta yang dilafalkan lalu dititikkan sekaligus,
atau setelah selesai melafalkan satu lembar Xiao Fang Zi baru
membubuhkan titik merah.
Membubuhkan titik merah dimulai dari bawah ke atas, boleh dari
salah satu jenis paritta dititikkan dahulu dari bawah ke atas,
kemudian melanjutkan paritta yang lain dari bawah ke atas; juga
boleh membubuhkan titik merah 4 jenis paritta secara bersamaan
dari bawah ke atas.

11. Apa yang harus diperhatikan pada saat membubuhkan titik
merah Xiao Fang Zi?
Jangan sampai titik merah yang dititikkan keluar dari lingkaran,
lingkaran tidak boleh dititik penuh, tidak boleh dicentang. Titik merah
yang dititik paling sedikit memenuhi 50%-80% lingkaran, tidak boleh
terlalu kecil. (Gambar 32)

(Gambar 32 –Berbagai contoh titik merah yang salah)
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12. Apakah bermimpi tentang suatu angka berhubungan
dengan jumlah Xiao Fang Zi?
 Jika di dalam mimpi muncul penagih hutang karma yang menagih
paritta dan angka, maka biasanya angka yang muncul di dalam mimpi
berhubungan dengan jumlah Xiao Fang Zi yang harus dilafalkan.
Contohnya, bila ada orang asing yang mengatakan bahwa Anda
berhutang padanya 30 Yuan, biasanya ini berarti Anda harus melafalkan
30 lembar Xiao Fang Zi untuk penagih hutang karma Anda sendiri. Jika
muncul angka yang lebih besar seperti 18000, dengan kondisi Anda
tidak bermimpi tentang suatu kejadian khusus, maka boleh hanya
mengambil angka yang paling depan yaitu 18 lembar, jika angkanya
terlalu besar seperti 3.600.000, maka bisa dihitung dengan 3.600.000
dibagi 30.000, hasilnya adalah 120 lembar Xiao Fang Zi, akan tetapi
mungkin juga yang diminta 36 lembar atau 360 lembar. Bila Anda
bermimpi mengenai suatu kejadian khusus, dan muncul angka yang
sangat besar, maka angka ini mungkin adalah jumlah Xiao Fang Zi yang
diminta, contohnya 30.000 Yuan, dalam kondisi tertentu ini berarti
30.000 lembar Xiao Fang Zi. (ditentukan berdasarkan keadaan dalam
mimpi, contoh di atas hanya sebagai referensi.)
 Oleh karena itu, hal ini tidak bisa disamakan, harus berdasarkan
kejadian yang sebenarnya di dalam mimpi dan pertimbangan dengan
dunia nyata, dan dirangkumkan kembali, misalnya jika seorang
penderita penyakit kronis bermimpi 500 Yuan, berarti 500 lembar, akan
tetapi jika orang yang kondisi biasa-biasa saja bermimpi 500 Yuan,
mungkin berarti 50 lembar.
 Seringkali kita tidak bisa menentukan jumlah yang tepat, maka
sebaiknya melanjutkan melafalkan Xiao Fang Zi untuk penagih hutang
karma sendiri, walaupun tidak bisa menafsirkan jumlah Xiao Fang Zi
yang benar, tetapi bila Anda melafalkan Xiao Fang Zi terus-menerus
maka cepat lambat juga bisa mendoakan arwah mereka ke alam yang
lebih baik.
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13. Apakah boleh melafalkan Xiao Fang Zi sambil mengerjakan
pekerjaan rumah tangga?
Saat melafalkan Xiao Fang Zi harus menjamin kualitasnya, jika saat
mengerjakan pekerjaan rumah tangga sambil melafalkan Xiao Fang Zi,
yang penting Anda bisa melafalkannya dengan tulus, serta dapat
konsentrasi, jangan sampai salah melafal, maka berkah kebajikan dan hasil
yang didapatkan sama baiknya; tetapi jika Anda tidak bisa memusatkan
pikiran, sepenuhnya perhatian pada hal lain atau tidak bisa berkonsentrasi
sama sekali, maka kualitas Xiao Fang Zi yang dilafalkan menjadi tidak
bagus, sebaiknya melafalkan Xiao Fang Zi di tempat yang lebih tenang agar
bisa memusatkan pikiran untuk melafalkan Xiao Fang Zi. Jangan
melafalkan paritta di toilet dan tempat–tempat kotor lainnya, atau di dapur
saat memasak masakan non-vegetarian.

14. Bagi pemula yang baru melafalkan PR harian, apakah boleh
langsung melafalkan Xiao Fang Zi?
Boleh. Jika sudah mulai melafalkan PR harian, boleh mulai melafalkan
Xiao Fang Zi.

15. Bagaimana mengisi Xiao Fang Zi untuk rumah sewaan?
Dibagian penerima Xiao Fang Zi di sebelah kanan, ditulis: “XXX 房子
的要经者”, (XXX adalah nama orang yang tinggal di dalam rumah tersebut).

16. Apakah boleh membubuhkan titik merah Xiao Fang Zi di
rumah sakit?
Sebaiknya jangan melafalkan dan membubuhkan titik merah Xiao
Fang Zi di tempat dengan medan aura yang kurang baik, setelah selesai
melafalkan, sesampainya di rumah baru dititikkan. Jika dalam keadaan
terdesak, harus menginap di rumah sakit dalam waktu yang lama, harus
menulis terlebih dahulu nama penerima di dalam Xiao Fang Zi, lalu
melafalkannya di pagi atau siang hari, dan setelah selesai melafalkan
segera membubuhkan titik merah di kertas Xiao Fang Zi.

17. Bagaimana mengisi tanggal dalam Xiao Fang Zi?
Tanggal di pojok kiri bawah Xiao Fang Zi boleh diisi dengan tanggal
membakar Xiao Fang Zi atau tanggal selesai melafalkan Xiao Fang Zi.
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Penanggalan yang digunakan adalah penanggalan masehi, tidak boleh
menggunakan penanggalan lunar.

18. Fenomena apa yang muncul pada saat membakar Xiao Fang
Zi?
Warna abu setelah membakar Xiao Fang Zi, besar kecilnya api dan
hal-hal lainnya mungkin berhubungan dengan warna kertas yang
digunakan, arah angin dan sebagainya, jangan terlalu terpengaruh dengan
hal-hal ini.

19. Apakah berguna jika melafalkan Xiao Fang Zi untuk orang
yang tidak percaya?
Berguna, tetapi hasilnya tidak bagus. Sebaiknya setiap hari melafalkan
7x {Xin Jing} atau lebih untuk orang yang tidak percaya, dan memohon
Guan Shi Yin Pu Sa untuk memberkati dia, menumbuhkan kebijaksanaan
dan membuka pikirannya supaya bisa percaya pada Ajaran Buddha
Dharma dan melafalkan paritta secepatnya.

20. Hal–hal apa yang perlu diperhatikan pada saat membantu
orang lain melafalkan Xiao Fang Zi?
 Menolong diri sendiri dan orang lain, saat membantu orang lain
melafalkan Xiao Fang Zi harus menanggung akibatnya, jika kekuatan
sendiri tidak cukup, maka penagih hutang karma orang tersebut
mungkin akan beralih ke diri Anda.
 Seseorang yang memiliki kekuatan untuk membantu orang lain
melafalkan Xiao Fang Zi, biasanya memiliki persyaratan berikut: jarang
mimpi buruk: tidak sering merasa lelah atau lemas; memiliki masa
depan yang lebih cerah atau lancar; kondisi kesehatan dan raut wajah
bagus; sebaliknya, jika seseorang sering sakit, sering bermimpi buruk,
mengalami banyak ketidaklancaran, aura yang tidak bagus, takut
dingin ... Maka sebaiknya melafalkan Xiao Fang Zi untuk diri sendiri
terlebih dahulu.
 Jika benar-benar ingin membantu orang lain melafalkan Xiao Fang Zi,
maka orang tersebut harus banyak melafalkan {Da Bei Zhou}. Sebaiknya
dilafalkan dalam bentuk Xiao Fang Zi cadangan dan sebelum melafalkan
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Xiao Fang Zi memohon kepada Guan Shi Yin Pu Sa: “Qing Da Ci Da Bei
Guan Shi Yin Pu Sa bao you wo XXX, xian zai wo wei YYY nian … zhang
xiao fang zi, qi yu de xiao fang zi qing yao jing zhe zhao YYY ben ren.”
(Arti: Dengan hormat memohon Guan Shi Yin Pu Sa memberkati saya
XXX, sekarang saya akan melafalkan Xiao Fang Zi untuk YYY sejumlah ....
lembar, bila tidak mencukupi silakan penagih hutang karma
memintanya dari YYY). Dengan demikian dalam keadaan tertentu, Anda
bisa mencegah arwah asing di tubuh orang tersebut mendatangi Anda.
Pelafalan Xiao Fang Zi untuk orang lain harus disertai juga melafalkan
Xiao Fang Zi untuk penagih hutang karma diri sendiri.

21. Apakah boleh meminta orang lain untuk membantu
melafalkan Xiao Fang Zi?
 Xiao Fang Zi sebaiknya dilafalkan sendiri dengan sungguh–sungguh
untuk membayar hutang karma sendiri, karena uang tidak dapat
membeli jasa kebajikan.
 Jika Xiao Fang Zi yang dilafalkan untuk membantu seseorang
bermasalah, ini berarti berbohong kepada langit, bumi dan arwah asing,
akan menerima hukuman yang berat, sekarang kami sudah
mendapatkan beberapa laporan, yang menyatakan bahwa karena
kualitas Xiao Fang Zi yang dilafalkan tidak bagus, maka setelah dibakar
malah menyebabkan penyakit orang yang dibantu bertambah parah.
 Jika dalam keadaan khusus dan memang sangat memerlukan bantuan
untuk melafalkan Xiao Fang Zi, harus mencari orang yang dikenal baik
dan bisa dipercaya.

22. Penglihatan ibu saya kurang bagus, apakah saya boleh
membantunya untuk membubuhkan titik merah dan
membakarkan Xiao Fang Zi yang dilafalkannya?
Nama pelafal Xiao Fang Zi harus ditulis oleh si pelafal Xiao Fang Zi itu
sendiri, jika tidak maka Xiao Fang Zi tersebut tidak akan berguna. Jika
penglihatan ibu Anda kurang bagus, Anda bisa memegangi tangan ibu dan
menuntunnya untuk mengisi nama pelafal Xiao Fang Zi, dengan demikian
energi dia akan masuk ke dalam Xiao Fang Zi tersebut. Kemudian, Anda
boleh membantunya untuk membubuhkan titik merah dan membakarkan
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Xiao Fang Zi yang dilafalkannya.

23. Anak perempuan saya menderita penyakit skizofrenia,
bagaimana cara melafalkan dan membakar Xiao Fang Zi?
 Menderita penyakit skizofrenia1 berarti memiliki karma buruk yang
sangat berat, ada arwah yang kuat di tubuhnya, dan arwah tersebut
mendapatkan ijin dari Alam Akhirat untuk mendatanginya, agar orang
tersebut menerima balasan dari karma buruknya. Dalam kondisi seperti
ini, selain melafalkan Xiao Fang Zi, juga perlu melafalkan {Li Fo Da Chan
Hui Wen} untuk bertobat dan menyesali dengan sungguh-sungguh atas
karma buruk yang pernah diperbuatnya.
 Dalam beberapa keadaan, jika pada masa awal melafalkan dan
membakar Xiao Fang Zi tiba–tiba penyakitnya kambuh, maka ada 2
kemungkinan: pertama, mungkin kualitas Xiao Fang Zi yang dilafalkan
kurang baik, maka arwah di tubuhnya merasa tidak senang; yang kedua,
jumlah Xiao Fang Zi yang dibakar jauh dari yang diminta, arwahnya jadi
panik, mendesak. Oleh karena itu, biasanya penderita penyakit mental
harus berikrar sendiri jumlah Xiao Fang Zi yang akan dilafalkan,
contohnya 800 lembar, dan harus berjanji akan diselesaikan dalam
jangka waktu tertentu, selain itu juga harus menjamin kualitas Xiao
Fang Zi dan dilafalkan sesegera mungkin. Diimbangi dengan berikrar
dan melepaskan makhluk hidup, setelah beberapa waktu, pasti keadaan
penderita akan membaik, sudah ada banyak orang yang menderita
penyakit mental selama puluhan tahun bisa sembuh total dengan
melafalkan Xiao Fang Zi.

Skizofrenia: gangguan mental yang ditandai dengan gangguan proses berpikir dan
tanggapan emosi yang lemah, pada umumnya dimanifestasikan dalam bentuk halusinasi,
paranoid, keyakinan atau pikiran yang salah yang tidak sesuai dengan dunia nyata serta
dibangun atas unsur yang tidak berdasarkan logika, dan disertai dengan disfungsi sosial
dan pekerjaan yang signifikan.
1

53

Panduan Pelafalan Xiao Fang Zi – Rangkaian Paritta Agama Buddha

[LAMPIRAN] Hal-hal yang Perlu Diperhatikan
pada saat Melafalkan Paritta
 Yang dimaksud dengan Pekerjaan Rumah (PR) adalah paritta yang
wajib dilafalkan setiap hari, seperti 3x {Da Bei Zhou}, 3x {Xin Jing}, 1x
{Li Fo Da Chan Hui Wen}, 21x {Wang Sheng Zhou}. Pekerjaan Rumah
(PR) sama pentingnya seperti nasi yang kita makan setiap hari, seperti
pengeluaran harian, sedangkan Xiao Fang Zi seperti cicilan rumah atau
cicilan hutang, jumlah paritta yang dilafalkan dalam PR harian tidak
bisa dimasukkan ke dalam paritta yang dilafalkan dalam Xiao Fang Zi,
harus mengucapkan permohonan dan melafalkan paritta secara
terpisah.
 Setiap kali melafalkan paritta, judul paritta juga harus dibaca, dan pada
saat melafalkan {Da Bei Zhou} dan {Xin Jing} harus membaca judul
lengkap, contohnya setiap melafalkan 1x {Da Bei Zhou}, diawali dengan
membaca {Qian Shou Qian Yan Wu Ai Da Bei Xin Tuo Luo Ni}, sedangkan
saat melafalkan {Xin Jing}, maka harus melafalkan {Bo Re Bo Ruo Mi
Duo Xin Jing}.
 Sebelum melafalkan suatu paritta dalam PR harian, bisa mengucapkan
permohonan sesuai dengan paritta tersebut, biasanya tidak lebih dari 3
permohonan, bila mengucapkan terlalu banyak permohonan itu berarti
sudah sedikit tamak, bisa membuat hasilnya menjadi kurang efektif.
 {Xin Jing} dan {Wang Sheng Zhou} bisa dilafalkan sebelum pukul 10
malam dan di pagi atau siang hari pada saat mendung atau musim
hujan, tetapi jika hujannya terlalu lebat atau langit sangat gelap atau
hujan badai disertai petir dan kilat, sebaiknya jangan dilafalkan; selain
itu saat kondisi tubuh lemah atau kurang sehat, setelah melafalkan
paritta ini merasa tidak nyaman, maka diusahakan untuk melafalkannya
di pagi atau siang hari pada saat cuaca cerah. Biasanya dari pukul 2
sampai 5 pagi (dini hari), sebaiknya jangan melafalkan paritta apa pun.
 Ketika melafalkan paritta sebagai PR harian untuk anggota keluarga,
teman atau umat se-Dharma, maka harus menyebutkan nama orang
yang bersangkutan, baru bisa ada hasilnya.
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Berikut adalah keterangan paritta-paritta tentang kegunaannya dan
permohonan apa yang bisa diucapkan saat melafalkan PR harian, hanya
sebagai referensi. (Catatan: tidak boleh mengucapkan permohonan
terpisah pada saat melafalkan paritta-paritta di dalam Xiao Fang Zi seperti
cara-cara berikut.)
1) {Qian Shou Qian Yan Wu Ai Da Bei Xin Tuo Luo Ni} disingkat
{Da Bei Zhou}, ini adalah paritta dasar yang sangat penting bagi setiap
praktisi Buddhis, yang wajib dilafalkan dalam PR harian. Salah satu
kegunaan paritta ini untuk: mewujudkan segala permohonan, dan juga
mengobati segala macam penyakit, dilindungi oleh para Naga Langit dan
Dewa Pelindung Dharma. Bila banyak dilafalkan setiap hari, maka
menjelang ajal, Anda bisa memilih untuk terlahir di Alam Buddha
manapun. PR harian: biasanya dilafalkan 3-7x atau lebih, sebaiknya
dilafalkan terus setiap hari sampai akhir hayat. Boleh dilafalkan di pagi
atau siang dan malam hari. Jika menghadapi situasi kritis, sebelum dan
sesudah operasi, sakit keras, divonis menderita kanker, dan lain-lain, maka
lafalkan paritta {Da Bei Zhou} sebanyak mungkin, bisa 21x, 49x, atau
semakin banyak semakin bagus. Sebelum melafalkan {Da Bei Zhou} bisa
memohon: “Mohon Guan Shi Yin Pu Sa yang Maha Welas Asih memberkati
saya XXX (nama sendiri) dengan kesehatan dan kekuatan”. Jika Anda
sedang sakit boleh ditambahkan: “Mohon Guan Shi Yin Pu Sa
menyembuhkan penyakit saya XXX, di bagian tubuh yang mana, agar bisa
lekas sembuh”.
2) {Bo Re Bo Luo Mi Duo Xin Jing} disingkat {Xin Jing}, adalah
paritta hati yang menghubungkan kita dengan Guan Shi Yin Pu Sa,
membuka pikiran kita dengan welas asih dari Guan Shi Yin Pu Sa. {Xin Jing}
adalah energi atau kekuatan di Langit, dan menjadi uang di Alam Akhirat,
menjadi kebijaksanaan di Alam Manusia. Salah satu kegunaannya baik
untuk: anak kecil yang tidak menurut, orang dewasa yang tidak percaya
Ajaran Buddha Dharma, orang tua terlalu keras kepala, perasaan tidak
stabil, kurang pintar atau terbuka pikirannya, depresi, mendoakan arwah
yang ada di Alam Akhirat atau mendoakan makhluk halus, dan lain-lain. PR
harian: biasanya dilafalkan 3-7x atau lebih, sebaiknya dilafalkan setiap hari
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sampai akhir hayat, jangan dilafalkan setelah pukul 10 malam, sewaktu
hujan atau cuaca mendung di malam hari atau hujan dengan banyak petir
dan cuaca-cuaca buruk lainnya sebaiknya jangan dilafalkan. Sebelum
melafalkan {Xin Jing} dapat memohon: “Mohon Guan Shi Yin Pu Sa yang
Maha Welas Asih memberkati saya XXX (nama sendiri) menumbuhkan
kebijaksanaan, memiliki pikiran yang jernih dan tenang, menghilangkan
kerisauan. (memusatkan pikiran sewaktu melafalkan paritta)”.
3) {Li Fo Da Chan Hui Wen} adalah permohonan kepada Guan Shi
Yin Pu Sa agar membantu kita bertobat (menyesali karma buruk yang
pernah diperbuat) dan menghapuskan karma buruk kita di kehidupan lalu
dan di kehidupan ini, adalah suatu ungkapan penyesalan kepada para
Buddha. Salah satu kegunaannya untuk: bertobat atau menyesali semua
karma buruk yang pernah dilakukan. Seperti pernah menyakiti perasaan
orang lain, dendam permusuhan yang sudah berlangsung selama puluhan
tahun, karma buruk masa lalu, pernah bersikap tidak hormat pada
Bodhisattva, merusak gambar atau rupang Bodhisattva dan lain-lain.
PR harian: biasanya dilafalkan 1-7x, sebaiknya dilafalkan setiap hari
sampai akhir hayat seseorang. Boleh dilafalkan di pagi atau siang dan
malam hari. Biasanya disarankan untuk melafalkan kurang lebih 3x, bagi
orang yang menderita penyakit berat atau memiliki karma buruk yang
sangat berat sebaiknya melafalkan 5x, jangan melafalkan lebih dari 7x.
Sebelum melafalkan {Li Fo Da Chan Hui Wen} bisa memohon:
“Mohon Guan Shi Yin Pu Sa yang Maha Welas Asih memberkati saya XXX
(nama sendiri), membantu saya untuk bertobat dan menghilangkan karma
buruk saya di (tubuh bagian tertentu), memberkati saya agar sehat
walafiat dan memiliki kebijaksanaan”. Hal yang perlu diperhatikan: pada
saat melafalkan {Li Fo Da Chan Hui Wen}, jika merasakan ada bagian tubuh
mana yang terasa tidak nyaman atau terasa sakit, itu adalah tanda kalau
karma buruk kita dibuahkan lebih awal dan berubah menjadi arwah asing,
ini adalah pertanda baik, jika muncul sekarang akan lebih baik daripada
menjadi penyakit berat di masa tua. Biasanya boleh melafalkan 4-7 lembar
Xiao Fang Zi, jika terasa sakit sekali, silakan melafalkan lebih banyak lagi,
sampai Anda merasa sembuh.
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Ketiga paritta di atas adalah PR dasar, selanjutnya paritta-paritta
berikut ini bisa dilafalkan disesuaikan dengan keadaan masing-masing
orang, atau berdasarkan permasalahan yang sedang dihadapi. Biasanya
jumlah pelafalannya antara 21x, 27x atau 49x.
4) {Ba Yi Qie Ye Zhang Gen Ben De Shen Jing Tu Tuo Luo Ni}
disingkat {Wang Sheng Zhou}: memohon berkat dari Guan Shi Yin Pu Sa,
agar bisa mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian duniawi, bisa
mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian di surga, mendoakan arwah
binatang kecil, unggas, hewan laut, serangga, dan lain-lain yang pernah
dibunuh agar bisa terlahir ke alam yang lebih baik. Baik dilafalkan bagi:
orang yang pernah memakan makanan yang terbuat dari binatang yang
dibunuh langsung untuk dimakan sebelum menekuni Ajaran Buddha
Dharma, atau dengan tidak sengaja menyakiti atau membunuh binatang
kecil, termasuk membunuh binatang di dalam mimpi.
Jika diperlukan, lafalkan sebanyak 21x, 27x atau 49x setiap hari,
sebaiknya jangan dilafalkan setelah pukul 10 malam atau saat hujan badai
(petir menyambar-nyambar) dan cuaca buruk lainnya.
Sebelum melafalkan {Wang Sheng Zhou} memohon: “Mohon Guan
Shi Yin Pu Sa yang Maha Welas Asih memberkati saya XXX (nama sendiri),
membantu saya mendoakan arwah-arwah kecil yang meninggal karena
saya ke alam yang lebih baik, membantu saya menghapuskan karma
buruk”.
5) {Jie Jie Zhou} adalah permohonan kepada Guan Shi Yin Pu Sa
untuk membantu kita mengurai hubungan karma buruk dengan orang lain.
Salah satu kegunaannya untuk: kesalahpahaman antara pasangan,
ketidakharmonisan suami istri, ketidakakuran orang tua dan anak,
pertikaian dengan rekan kerja, hubungan buruk bos dengan karyawan,
hutang karma di kehidupan lalu.
Jika diperlukan, lafalkan 21x, 27x atau 49x setiap hari, boleh
dilafalkan di pagi atau siang dan malam hari.
Sebelum melafalkan {Jie Jie Zhou} boleh memohon: “Mohon Guan Shi
Yin Pu Sa yang Maha Welas Asih memberkati saya XXX (nama sendiri),
membantu mengurai jodoh buruk saya dengan YYY (boleh nama anggota
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keluarga Anda, nama teman, atau nama rekan sekerja)”.
6) {Xiao Zai Ji Xiang Shen Zhou} (dilafalkan) pada saat menghadapi
masalah atau bencana mendadak, memutuskan hubungan karma buruk di
kehidupan lalu. Salah satu kegunaannya untuk: terbebas dari sengketa
hukum, kerugian harta benda, perkelahian, denda, sakit mendadak,
terhindar dari bencana yang akan datang, bermimpi buruk, dan lain-lain.
Jika diperlukan, lafalkan 21x, 27x atau 49x setiap hari, boleh
dilafalkan di pagi atau siang hari dan malam hari.
Sebelum melafalkan {Xiao Zai Ji Xiang Shen Zhou} memohon:
“Mohon Guan Shi Yin Pu Sa yang Maha Welas Asih memberkati saya XXX
(nama sendiri), terhindar dari malapetaka, aman sejahtera dan diberikan
kelancaran”.
7) {Zhun Ti Shen Zhou} adalah permohonan kepada Guan Shi Yin
Pu Sa agar harapan kita terkabul, keinginan kita tercapai. Salah satu
kegunaannya untuk: keberhasilan dalam pekerjaan, pernikahan yang
harmonis, hasil akademis yang bagus. Sangat membantu bagi anak muda
yang sedang mencari pekerjaan, mencari jodoh, sekolah dan karir, namun
harus dilakukan untuk memohon sesuatu hal yang sesuai dengan aturan
dan hukum serta masih dalam batas kewajaran.
Lafalkan setiap hari 21x, 27x atau 49x. Boleh dilafalkan di pagi atau
siang hari dan malam hari.
Sebelum melafalkan {Zhun Ti Shen Zhou} boleh memohon: “Mohon
Guan Shi Yin Pu Sa yang Maha Welas Asih memberkati saya XXX (nama
sendiri) supaya keinginan terwujud, karir sukses atau hal-hal lainnya yang
masih masuk akal”.
8) {Da Ji Xiang Tian Nu Zhou} bisa menghilangkan kemiskinan dan
kesialan, segera mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman, segala
harapan dalam pernikahan, semuanya bisa terwujud. Fungsi utama dari
paritta ini adalah untuk mendapatkan kelancaran dalam suatu
permasalahan, tetapi si pelafal paritta harus memiliki kumpulan jasa
kebajikan baru bisa mendapatkan keberuntungan dan keberuntungan
besar, jika tidak memiliki jasa kebajikan sebagai dasarnya maka tidak akan
ada hasilnya.
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Jika diperlukan, lafalkan 21x, 27x atau 49x setiap hari, boleh
dilafalkan setiap pagi atau siang hari dan malam hari.
Sebelum melafalkan boleh memohon: “Mohon Guan Shi Yin Pu Sa yang
Maha Welas Asih memberkati saya XXX (nama sendiri) dengan kesuksesan
dan kelancaran dalam suatu hal”.
Paritta ini juga bisa dilafalkan untuk memohon perjodohan, sebelum
melafalkan memohon: “Mohon Guan Shi Yin Pu Sa yang Maha Welas Asih
memberkati saya XXX (nama sendiri), membantu saya menemukan jodoh
yang baik, menjalin hubungan yang harmonis”.
9) {Gong De Bao Shan Shen Zhou} dengan melafalkan paritta ini,
bisa mengumpulkan karma dari perbuatan baik dan jasa kebajikan yang
dilakukan untuk menghapuskan karma buruk. Paritta ini bisa mengubah
perbuatan baik yang sudah dilakukan menjadi jasa kebajikan, dan jasa
kebajikan (gong de) bisa menghapuskan karma buruk. Jika Anda
belakangan ini sering melakukan kebajikan dan sedang memohon akan
sesuatu hal, bisa melafalkan paritta ini. Kekuatan dari paritta ini
tergantung dari banyaknya perbuatan baik yang sudah dilakukan sebagai
dasarnya.
Saat diperlukan, lafalkan 21x, 27x atau 49x setiap hari, boleh
dilafalkan di pagi atau siang hari dan malam hari.
Sebelum melafalkan {Gong De Bao Shan Shen Zhou} bisa memohon:
“Mohon Guan Shi Yin Pu Sa yang Maha Welas Asih memberkati saya XXX
(nama sendiri), bisa mengubah semua perbuatan baik yang telah
dilakukan menjadi jasa kebajikan, memberkati saya dengan kelancaran
dalam (suatu) hal”.
Selain itu, boleh melafalkan {Gong De Bao Shan Shen Zhou} untuk
janin dalam kandungan atau anak yang berusia 5 tahun ke bawah,
menggunakan semua perbuatan baik yang dilakukan anak tersebut di
kehidupan yang lalu untuk memberkatinya agar aman sentosa dan
terhindar dari malapetaka di kehidupan sekarang. Sebelum melafalkan
bisa memohon: “Mohon Guan Shi Yin Pu Sa yang Maha Welas Asih
memberkati saya XXX (nama sendiri), agar janin di tubuh saya atau anak
XXX (nama anak Anda), mengubah kebajikan yang pernah diperbuatnya
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menjadi jasa kebajikan, memberkatinya senantiasa sehat dan selamat”.
10) {Qi Fo Mie Zui Zhen Yan} bisa menghapuskan karma buruk,
memberikan keamanan dan kesejahteraan, serta kelancaran dalam setiap
hal, mendatangkan berkah bagi keturunannya. Paritta ini bisa
menghapuskan karma buruk ringan di kehidupan ini, namun untuk
menghapus karma buruk yang berat dan karma buruk di kehidupan lalu,
tetap harus melafalkan paritta {Li Fo Da Chan Hui Wen}, paritta {Qi Fo Mie
Zui Zhen Yan} tidak bisa sepenuhnya menggantikan paritta {Li Fo Da Chan
Hui Wen}.
Jika ada karma buruk yang ringan dalam ucapan, perilaku, dan
pikiran, segera melafalkan paritta ini sebanyak 21x, 27x atau 49x,
sebelumnya memohon: “Mohon Guan Shi Yin Pu Sa yang Maha Welas Asih
memberkati saya XXX (nama sendiri) untuk menghapuskan karma buruk
saya”.
Selain itu, setiap hari setelah sudah melafalkan PR harian selama
beberapa waktu, bisa menambah pelafalan paritta {Qi Fo Mie Zui Zhen Yan}
sebanyak 3x, supaya raga dan jiwa kita lebih bersih, pada saat yang sama
juga bisa memohon maaf atas kesalahan-kesalahan kecil (karma buruk
ringan) yang dilakukan pada hari itu atau belakangan ini. Sebelum
melafalkan paritta untuk hal ini tidak perlu mengucapkan permohonan
apa pun.
11) {Sheng Wu Liang Jue Ding Guang Ming Wang Tuo Luo Ni}
melafalkan paritta ini dengan sungguh-sungguh bisa menghindarkan umat
dari berumur pendek atau mati muda secara tiba-tiba, menambah umur
dan hidup sejahtera, bisa mencapai kesadaran penuh, agar bisa segera
menjadi Buddha. Paritta ini adalah paritta untuk memperpanjang umur,
bisa dilafalkan untuk orang tua yang memohon perpanjangan umur, atau
jika ada halangan atau cobaan besar, meminta perpanjangan usia setelah
sakit keras, dan lain-lain.
Jika diperlukan, lafalkan 21x, 27x atau 49x setiap hari, boleh
dilafalkan di pagi atau siang hari dan malam hari.
Sebelum melafalkan memohon: “Mohon Guan Shi Yin Pu Sa yang
Maha Welas Asih memberkati saya XXX (nama sendiri) terhindar dari
60

Panduan Pelafalan Xiao Fang Zi – Rangkaian Paritta Agama Buddha

malapetaka dan panjang umur”.
12) {Ru Yi Bao Lun Wang Tuo Luo Ni} dengan melafalkan paritta
ini, bisa disinari cahaya Buddha, mendapatkan kebijaksanaan, kepintaran,
mengerti inti dari Ajaran Buddha Dharma, mengubah kerisauan menjadi
kesadaran, lancar dalam segala hal, hidup aman, sejahtera, dan bahagia.
Kegunaan utama dari paritta ini adalah untuk memohon suatu hal atau
masalah bisa berjalan dengan sesuai dengan yang diharapkan, contohnya
boleh memohon kelancaran dan keselamatan dalam pekerjaan atau karir.
Jika diperlukan, dilafalkan 21x, 27x atau 49x setiap hari, boleh dilafalkan di
pagi atau siang dan malam hari.
Sebelum melafalkan memohon: “Mohon Guan Shi Yin Pu Sa yang
Maha Welas Asih memberkati saya XXX (nama sendiri), diberikan
kelancaran dalam (suatu) hal”.
13) {Guan Yin Ling Gan Zhen Yan} tersinari cahaya Buddha, lancar
dalam segala hal, sejahtera sesuai keinginan, aman dan berbahagia.
Biasanya paritta ini merupakan permohonan kepada Guan Shi Yin Pu Sa
agar datang (menampakkan diri atau menunjukkan kekuatannya),
memberikan berkat kekuatan, supaya semua hal yang dimohon bisa
terwujud. Jika seseorang mengalami kesakitan luar biasa atau penyakit
keras, bisa dilafalkan untuk menghentikan rasa sakit.
Tetapi untuk melafalkan paritta ini, si pelafal paritta harus bersih,
tidak ada pikiran lain, dan harus memiliki jasa-jasa kebajikan tertentu baru
bisa ada hasilnya, jika tidak malah kurang baik. Untuk melafalkan paritta
ini sebaiknya setelah diterawang totemnya terlebih dulu oleh Master Jun
Hong Lu.
Jika diperlukan, bisa dilafalkan sebanyak 21x, 27x atau 49x, boleh
dilafalkan di pagi atau siang dan malam hari.
Sebelum melafalkan bisa memohon: “Mohon Guan Shi Yin Pu Sa yang
Maha Welas Asih memberkati saya XXX (nama sendiri), diberikan
kesehatan atau kelancaran dalam suatu hal, mohon Guan Shi Yin Pu Sa
datang dan menunjukkan kekuatannya.”
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EPILOG
Pintu Dharma Master Jun Hong Lu bisa menghilangkan segala
penderitaan, benar-benar nyata. Setiap umat yang mempelajari Pintu
Dharma Master, biasanya dapat merasakan kekuatan welas asih dari
Master Jun Hong Lu yang bersungguh-sungguh dalam membabarkan
Ajaran Buddha Dharma Guan Shi Yin Pu Sa untuk menolong makhluk
hidup. Pintu Dharma Master Jun Hong Lu telah menyelamatkan orang yang
menderita sakit, mengurai hubungan buruk, membayar hutang karma yang
terakumulasi dari beberapa kehidupan sebelumnya, menghapuskan karma
buruk yang dilakukan dalam kehidupan-kehidupan lalu, obat mujarab agar
terbebas dari penderitaan; adalah lampu jalan yang menerangi mereka
yang tersesat di dalam perjalanan mempelajari Ajaran Buddha Dharma
agar sampai di tujuan. Jika mengikuti dengan baik petunjuk dari Master,
melafalkan paritta, melepaskan makhluk hidup dan berikrar, akan
mendapatkan manfaat dan kebaikan yang berbeda.
Mengapa manfaat dan kebaikan yang diterima setiap orang berbeda?
Kami berpendapat, selain faktor genetik yang berbeda dari setiap umat,
penyebab utama adalah sebagian besar orang hanya memperhatikan “cara”
belajar, dan tidak menangkap makna sesungguhnya dari membina pikiran;
terutama jika “Tiga Racun: keserakahan, kebencian, kebodohan” dalam diri
sendiri masih sangat kuat, kekuatan diri sendiri tidak akan kuat. Cara
mengatasinya hanyalah dengan tekun membina pikiran, selalu mengikuti
dan maju bersama Master, mempelajari dengan baik Xin Ling Fa Men,
membuat kehidupan kita akan penuh warna, dan tidak melekat di masa
mendatang.
Jika Anda ingin mengenal lebih dalam mengenai Xin Ling Fa Men
yang diajarkan Master Jun Hong Lu, silakan buka blog “2OR Australia
Oriental – Master Jun Hong Lu”: http://lujunhong2or.com, dan membaca
{Bai Hua Fo Fa}, {Xuan Yi Zhong Shu}, {Xuan Yi Wen Da}, {Ting Zhong Gan
Wu – Tanggapan Pendengar}, {Wang You Fan Kui – umpan balik dari
teman-teman dunia maya} dan bacaan lainnya, mendengarkan siaran radio
dari 2OR Australia Radio Oriental yang dibawakan langsung oleh Master
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Jun Hong Lu setiap minggu: 1.5 jam acara {Xuan Yi Zong Shu}, 3 jam acara
{Xuan Yi Wen Da}, dan rekaman acara Master dalam Seminar Dharma
berskala besar lainnya.
Dengan ini, juga mengingatkan kembali bagi orang–orang yang
memiliki keraguan dan mempertanyakan kebenaran Xin Ling Fa Men dari
Master Jun Hong Lu, untuk segera mencari penyebabnya dari dalam diri
Anda sendiri, menghapus ketidakpercayaan, mengikuti ajaran Master
dengan sungguh-sungguh, secepatnya membina pikiran dalam Dharma,
waktu tidak akan menunggu kita!
Acara Master Jun Hong Lu waktu Sydney–Australia:
1. Xuan Yi Zong Shu (menerawang Totem):
Setiap Selasa, Kamis, Sabtu
17:30 – 18:00
2. Xuan Yi Wen Da (Tidak menerawang Totem)
Setiap Jumat, Minggu
13:00 – 14:30
Catatan: Setiap tahun dari tanggal 4 April sampai 3 Oktober saat
Sydney menggunakan waktu musim dingin, akan memiliki jeda waktu 2
jam dengan waktu Tiongkok (contoh: waktu Sydney 17:00, waktu Beijing
15:00); setiap tahun dari tanggal 3 Oktober sampai 4 April saat Sydney
menggunakan waktu musim panas, maka akan memiliki jeda waktu 3 jam
dengan waktu Tiongkok (contoh: waktu Sydney 17:00, waktu Beijing
14:00); pada waktu menghubungi hotline Master Jun Hong Lu, silakan
menyesuaikan waktu di tempat Anda dengan waktu di Sydney.
Hotline Master Jun Hong Lu: 0061296988866
Konsultasi
Sekretariat
2OR
Australia
Radio
Oriental:
0061292832758
Sydney, Desember 2011
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CATATAN AKHIR
Master Jun Hong Lu pada saat ini menjabat sebagai Ketua Asosiasi
Komunitas Buddhist Tionghoa – Australia, Presiden Ketua Komisaris
Organisasi Sosial Australian Chinese Buddhist Research Centre Publishing,
Presiden Ketua Komisaris Stasiun Radio 2OR Australia Oriental Radio,
Justice of Peace – Australia, Datuk Malaysia, Honorary Guest Professor dari
Universitas Siena – Italia, memiliki Australia Physcologist Higher Diploma,
sekaligus menjabat sebagai Ketua Perkumpulan Komunitas Tionghoa
Australia selama bertahun-tahun, Beliau adalah pimpinan ternama
masyarakat etnis keturunan Tionghoa yang selama 30 tahun lebih ini tetap
mencintai negara asalnya.
Master Jun Hong Lu menekuni Ajaran Buddha Dharma sejak kecil,
meneliti ilmu metafisika, menerima bimbingan dan pengajaran dari para
biksu besar dan bijaksanawan ternama. Master Jun Hong Lu menggunakan
cara-cara Buddhist, dengan kekuatan supranatural yang dianugerahi oleh
Pu Sa (Bodhisattva), Beliau menolong dan menyadarkan orang-orang, agar
tersadarkan dan bebas dari ketersesatan, dengan menekuni Ajaran
Buddha Dharma, melafalkan paritta dan membina pikiran, bisa mengubah
nasibnya sendiri.
Selama 30 tahun ini, Master Jun Hong Lu tanpa kenal lelah dan
dengan sekuat tenaga terus menyebarkan inti dari Ajaran Buddha Dharma
di Australia dan seluruh dunia, aktif dalam berbagai kegiatan
sosial-kemanusiaan dan pertukaran pengembangan budaya, mendukung
terwujudnya keharmonisan jiwa di antara umat manusia, sampai saat ini
sudah ada 10 juta lebih umat yang tersebar di 50 lebih daerah dan negara
mengikuti pengajaran Beliau.
Master Jun Hong Lu sendiri selama 30 tahun ini sudah menolong
banyak orang, memberikan wejangan mengenai Ajaran Buddha Dharma
dalam bahasa sehari-hari – {Bai Hua Fo Fa}, menggunakan inti dari Ajaran
Buddha Dharma untuk mengajarkan umat zaman sekarang, sudah banyak
umat yang bisa memperoleh kebebasan rohani, dalam waktu hanya
beberapa tahun saja, jejak misi pembabaran Dharma yang dilakukannya
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sudah terlihat di seluruh dunia, dari tahun 2010 sampai saat ini, Beliau
sudah mengadakan 200 lebih ajang Seminar Dharma di seluruh dunia,
seperti di beberapa kota Besar di Australia, New Zealand; Amerika: New
York, Los Angeles, Boston, San Fransisco; Canada: Toronto, Van Couver;
Singapura, Hong Kong, Macao, Taiwan, Malaysia, Thailand, Indonesia, dan
Eropa: Inggris, Perancis, Jerman, Italia, Spanyol, Denmark, Belgia dan 30
lebih negara dan daerah lainnya, yang menimbulkan kegemparan besar,
membuat 10 juta umat berubah nasibnya, memiliki keluarga yang
harmonis, masyarakat yang rukun, dunia yang damai. Pada bulan Februari
2017, di Singapura diselenggarakan Seminar Dharma akbar dengan
kapasitas 80 ribu orang yang belum pernah ada sebelumnya. Master Jun
Hong Lu menerima berbagai sambutan hangat dan penghormatan umat
dari berbagai negara, mendapatkan sorotan dari berbagai media sosial di
seluruh dunia, sampai saat ini Xin Ling Fa Men telah membawa gelombang
baru bagi para praktisi Buddhis untuk melafalkan paritta dan membina
diri dalam Dharma di berbagai tempat di seluruh dunia.
Master Jun Hong Lu sendiri dan Australian Chinese Buddhist
Research Centre Publishing yang dipimpinnya selalu berpartisipasi dalam
membantu korban-korban bencana alam di berbagai penjuru dunia, banjir,
gempa bumi, kebakaran dan sebagainya, juga turut membantu anak-anak
kecil, para lansia yang tidak tertanggung, dan para penderita depresi dan
berbagai kegiatan sosial lainnya, dan dana yang diberikan sudah mencapai
jutaan Yuan.
Master Jun Hong Lu, JP karena sumbangsih yang Beliau lakukan
dalam aspek kebudayaan dan perdamaian dunia, serta berbagai kegiatan
kemanusiaan lainnya, Beliau mendapatkan gelar kehormatan Duta Besar
Perdamaian Dunia, di PBB, rapat kongres Amerika, Musium Tolerance –
Amerika, Berlin – Jerman dan negara-negara lain yang menyelenggarakan
kongres perdamaian, serta Kongres Agama Sedunia di London – Inggris;
2015 Master Jun Hong Lu mendapatkan penghargaan dari Dewan
Perwakilan Amerika atas sumbangsih Beliau dalam mendukung
perkembangan kebudayaan dan perdamaian di seluruh dunia; 2016 Badan
Kongres Amerika kembali memberikan penghargaan kepada Master Jun
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Hong Lu, JP, atas kerja kerasnya selama bertahun-tahun menyebarkan
paham welas asih dan kerukunan, sepenuhnya mendukung terwujudnya
perdamaian dunia. Di Amerika – Negara bagian New Jersey, di gedung
pemerintah – West Orange, Master Jun Hong Lu kembali dianugerahi
dengan penghargaan kehormatan West Orange Citizen Award. Di Australia,
karena sumbangsihnya dan nama besarnya, maka diberikan gelar Justice of
Peace (JP), dan mendapatkan penghargaan serta pengakuan dari dewan
Kongres Australia; juga mendapatkan gelar Datuk seumur hidup dari
Kerajaan Malaysia; menjadi Guest Professor dari Universitas Siena – Italia;
sebagai pimpinan komunitas Tionghoa yang terkenal di seluruh dunia,
Beliau menjadi salah satu tokoh yang terpilih dalam majalah tahunan
tokoh Tionghoa tahun 2014 yang diterbitkan oleh pemerintah Tiongkok;
menjadi tamu undangan kehormatan dalam Acara Perayaan Waisak PBB
yang ke 12 di tahun 2015; pada bulan September 2015, Master Jun Hong
Lu diundang dan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi PBB tentang
Kebudayaan Perdamaian, bersama dengan Ketua KTT dan Sekretaris
PBB – Ban Ki-moon serta para pimpinan pemerintahan negara-negara
lainnya mendiskusikan masalah perdamaian dunia. Pada tahun 2017, 2018,
Beliau menjadi pembicara utama pada Perayaan Waisak yang
diselenggarakan oleh UNESCO – PBB.
Master Jun Hong Lu, yang tetap mencintai negara asalnya, selama
berpuluh-puluh tahun Beliau terus mendukung dan menjembatani
pertukaran kebudayaan Tiongkok dan Australia, menyebarkan
kebudayaan Tionghoa dan inti Ajaran Buddha Dharma ke seluruh dunia,
membuat orang-orang dengan melafalkan paritta dan menekuni Ajaran
Buddha Dharma bisa mengubah takdirnya sendiri, sehingga memiliki
akademis, karir, dan kehidupan yang lebih baik, bisa bersikap baik dan
menjaga kerukunan dengan sesama, memberikan sumbangan yang lebih
besar terhadap perkembangan bangsa dan negara.
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