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Toleransi dalam agama buddha pdf

Sesungguhnya kami menyembah Tuhan yang benar. Pernyataan ini dapat dibuktikan dengan fakta bahwa kita berjalan di bumi yang sama, berlindung di bawah langit yang sama dan diterangi oleh matahari yang sama. Karena tak satu pun dari kita pernah bertemu Tuhan, kita membayangkan Allah dalam bisikan kita
sendiri. Imajinasi yang kemudian kita yakini sebagai jalan yang akan kita ambil untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah jalan yang kemudian kita sebut agama. Ini bukan agama yang tinju kita, tapi kita kotak sendiri. Adalah wajar untuk berasumsi dan percaya bahwa agama yang kita pilih adalah cara yang paling
benar, tetapi asumsi ini harus berakhir di domain itu sendiri, kita tidak boleh memasuki lingkup orang lain dengan memaksakan keyakinan itu pada orang lain. Pada tingkat ini, meso, di mana kita masing-masing memiliki hak untuk menegaskan bahwa agama kita sendiri adalah yang paling benar, membutuhkan sikap
perantara bahwa sikap, yang kemudian kita sebut toleransi. Esensi yang paling penting dari menyembah Tuhan adalah berbuat baik terutama baik terhadap tetangga. Perwujudan kebaikan terhadap tetangga dapat dilihat dari toleransi berupa saling mencintai, saling menjaga, saling menghormati, saling menghormati
dan saling menghormati. Tentu saja, semua agama di dunia ini mengajarkan sikap toleransi ini. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara rinci ajaran toleransi. Perintah dan aturan toleransi untuk beberapa ajaran agama akan diikuti. Pertama, toleransi dalam Islam. Alquran sebagai kitab suci Islam, dalam Surah
Al Mumtagana, ayat 8 menjelaskan: Allah tidak melarang Anda berbuat baik dan hanya bagi mereka yang tidak memerangi Anda melalui agama atau mengusir Anda dari tanah Anda. (Sesungguhnya Allah menyukai) artinya selalu menolong dan memiku (dan hanya kepada-Nyalah kembali) (Sesungguhnya Allah hanya
melarang kalian terhadap orang-orang yang memerangi kalian karena agama dan mengusir kalian dari negeri kalian dan membantu) yakni menolong orang lain (untuk mengusir kalian untuk menjadikan mereka sebagai kawan kalian) yaitu teman-teman setia kalian. Dan siapa pun yang membuat mereka berteman,
mereka tidak masuk akal. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu, dan akan memberi kalian akan karunia-Nya, baik yang bisa kalian karuniakan, dan jika kalian orang-orang yang benar dalam Ibnu Kateyer menulis dalam tafsafsil al-Qur'an al-Azhim: Allah tidak melarang anda berbuat baik kepada kaum non-Muslim yang
tidak memerangi kalian sebagai wanita yang baik dan yang lemah di antara mereka. Semoga dia berbuat baik dan adil, karena Allah mengasihinya yang melakukan keadilan. Kemudian Islam tahu asas lakum diinum vah action (untukmu agamamu, bagiku agamaku). Ibnu Jarir a-thar di Tafser ath Thobari(14:425)
menjelaskan lakum diukum wa liya diin ini: Dan janganlah kamu meninggalkan agamamu selama-lamanya, karena ini adalah akhir dari hidupmu, dan kamu tidak akan bisa melepaskannya, dan kamu tidak akan mati di dalamnya. Bagiku, akulah yang akan kuk ambil. Aku belum menyerahkan agamaku selamanya.
Karena aku sudah lama tahu bahwa aku tidak akan mengkonversi ke agama apapun kecuali yang satu ini. Kedua, toleransi kekristenan. Sebagai warga negara yang baik, umma Kristen berkewajiban untuk mengikuti aturan yang telah dibuat di negara ini, termasuk aturan yang berkaitan dengan toleransi antara umat
beragama dan prinsip-prinsip hidup bersama. Seperti yang diajarkan Firman Tuhan untuk mematuhi pemerintah. Di Roma 13:1-2 – (1) Setiap orang tunduk pada pemerintah di mana ada, karena tidak ada pemerintah yang bukan dari Allah; pemerintahan yang ditunjuk Tuhan. (2) Maka barang siapa yang berperang
melawan pemerintah terhadap keputusan Allah dan orang yang melakukannya akan mendatangkan azab. Selain itu, umma Kristen juga diperintahkan untuk mencari kesejahteraan tempat di mana mereka thimetic. Yeremia. 29:7 - Pelajari kesejahteraan kota tempat Anda mengantar saya, dan berdoalah untuk kota
kepada Tuhan, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan Anda. Dengan perintah untuk tunduk dan mematuhi aturan aturan, dan perintah untuk mencari kesejahteraan, maka umma Kristen harus hidup dalam semangat toleransi dengan umat beragama lainnya. Ketiga, toleransi buddhisme. Toleransi Buddha untuk
kepercayaan lain ada di Upal Sutta, Majim Nikai III. Sang Buddha menyarankan rumah tangga Upali untuk tidak terguncang dalam pengambilan keputusan untuk memindahkan keyakinan dari satu iman ke iman lain. Buddha menyarankan: Selidiki dengan hati-hati, pembantu rumah tangga. Luar biasa, orang-orang
terkenal seperti Anda sedang diselidiki dengan cermat. Proposal tersebut menunjukkan bahwa mereka yang memeluk agama Buddha harus tetap menghormati agama lain. Umma Buddha tidak keberatan dengan kehadiran agama lain yang memberi jalan untuk menyelamatkan nyawa atau mengakhiri penderitaan
manusia. Umma Buddha harus selalu dibimbing oleh agama Buddha dan tidak meninggalkan cara hidup yang toleran, seperti yang dinyatakan dalam nilai-nilai moral agama Raja Ashok, yaitu: Jangan membual tentang agama Anda sendiri, jangan mengutuk ajaran agama populer lainnya tanpa alasan yang jelas. Dan
jika benar-benar ada alasan untuk mengkritik, itu perlu dilakukan dengan lembut. Namun lebih baik mengevaluasi ajaran agama lain karena alasan ini. Dan barangsiapa melakukan ini akan bermanfaat bagi agama orang itu sendiri, serta untuk ajaran agama orang lain, serta melakukan hal sebaliknya, akan merugikan
agama manusia dan agama orang lain. Siapa pun yang membanggakan ajaran agama mereka sendiri, melalui dan menghina orang lain dengan pemikiran saya memuliakan agama saya hanya akan menyakiti agamanya sendiri. Oleh karena itu, kerukunan dianjurkan, menyadari bahwa semua orang hendaknya
mendengarkan ajaran agamanya dan bersiaplah untuk juga mendengarkan ajaran-ajaran yang dianut orang lain. Keempat, toleransi terhadap agama Hindu. Tulisan suci hadidic dalam salah satu puisinya berbunyi: Ekam Sat Vipraaha Bahudhaa Vadanti, yang berarti: Hanya ada satu kebenaran, tetapi orang-orang
memanggil-Nya dengan baik dengan banyak nama. Reg Vedic (Buku I, Gita CLXIV, Ayat 46) tampaknya menegaskan bahwa kebenaran hanya milik Sang Hyang Thahi, di mana Dia memiliki banyak nama sesuai dengan manifestasi-Nya. Berbagai perpustakaan sakral Hindu juga memiliki banyak slao-slaoc,
mencerminkan toleransi dan perlakuan yang adil dari Sang Hyang Thy. Umat Hindu menghormati kebenaran dari mana pun asalnya, dan menyarankan bahwa sifat semua agama dimaksudkan untuk sama, yaitu dalam kaitannya dengan Allah, tetapi dengan perspektif dan cara eksekusi yang berbeda. Tulisan suci
menggambarkan: Ye yathā mām prapadyante tāms tathaiva bhajāmy aham, mama vartmānuvartante manusyāh pārtha sarvaśah | (Bhagawadgita, 4:11), yaitu: Dengan cara apa pun seorang pria membawa saya, saya memberinya hadiah yang sama dengannya. Semua orang mencariku secara berbeda, wahai Putra
Partha (Arjuna). Yo yo yām yām tanum bhaktah śraddhayārcitum icchati, tasya tasyācalām śraddhām tām eva vidadhāmy aham | (Bhagawadgita, 7:21), berarti: Iman apa yang ingin saya rangkul, saya memperlakukan mereka secara merata dan memberi mereka berkat yang sama sehingga mereka bisa lebih tabah.
Banyak hal yang mencerminkan bahwa Hindu memiliki hubungan dengan toleransi agama lain. Dasarnya adalah bahwa semua manusia adalah sama di sisi Allah, dan ini dikonfirmasi dalam gotik. Dengan demikian, memang kita berbeda dalam bagaimana kita memilih untuk mendekati Tuhan, tetapi yakinlah bahwa kita
harus menjadi saudara, karena kita semua menguras darah yang sama yaitu darah nabi Adam sebagai manusia pertama di bumi ini. #LombaEsaiKemanusiaan Kembali ke artikel Kerukunan UMAT BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF BUDDHISME DAN ISLAM Unduh PDF Di dunia ini kita mengenal berbagai agama dari
agama primitif (amimisme dan dinamisme) hingga agama-agama besar dunia. Di antara agama-agama ini, Agama Buddha adalah salah satunya. Oleh karena itu, agama Buddha mengakui keberadaan keyakinan dan agama lain dan berusaha untuk hidup harmonis, damai dan harmonis dengan keyakinan-keyakinan
lain melalui toleransinya yang besar untuk ajaran-ajaran lain ini. Ini telah terjadi sejak Agama Buddha Gauts, yang telah tinggal lama di India sampai sekarang, ketika Agama Buddha menyebar ke berbagai belahan dunia. Jangan terpancing emosi.... Sang Buddha pernah bersama murid-muridnya yang ke-500 dari satu
kota ke kota lain. Mengikuti lingkungan Buddha adalah dua permaha guru dan muridnya. Meskipun guru dan siswa, keduanya memiliki pandangan yang berbeda tentang Agama Buddha; selama perjalanan, guru itu menghina dan mempermalukan Agama Buddha, sementara murid-muridnya mencoba memujinya dengan
berbagai cara. Debat kedua berlangsung selama perjalanan, hingga akhirnya rombongan Buddhis berhenti untuk beristirahat. Pada saat itu, para biarawan berbicara tentang insiden itu dan bagaimana Sang Buddha diam, meskipun jelas bahwa mereka berdebat tentang ajaran-ajarannya tepat di belakang kelompok.
Ketika Sang Buddha mengetahui tentang percakapan itu, Dia berkata: Bhichus, jika seseorang menyinggung saya, Dhamma (Buddhisme) atau Sangha (mengumpulkan bhichus), Anda tidak boleh marah, tersinggung atau terganggu olehnya. Jika Anda marah atau tidak puas dengan itu, maka itu akan menjadi hambatan
bagi Anda. Karena jika orang lain menyinggungku, Dhamma, atau Sangha, dan kau marah atau sengsara, bisakah kau tahu jika apa yang mereka katakan itu benar atau salah? Tidak, Bhagawa, jawab Bhichus. Jika orang lain menyinggung saya, Dhammu atau Sangha, maka Anda harus menjelaskan bahwa bukan
sebagai ketidakbenaran, mengatakan: Itu tidak benar, itu salah, itu bukan cara kami, itu bukan pada kami. Jika orang lain memuji-Ku, Dhammu, atau Sangha, kamu tidak boleh bahagia, bahagia, atau bahagia tentang hal itu. Jika Anda bahagia, bahagia, atau senang dengan itu, maka itu akan menjadi hambatan bagi
Anda. Jika orang lain memuji-Ku, Dhammu, atau Sangha, anda harus mengakui kebenaran sebagai kebenaran, mengatakan: Itu benar, itu benar, ini adalah cara kami, itu bersama kami. (Brahmajal Sutta) Dengan demikian, Sang Buddha mengajarkan para pengikutnya untuk tidak mengambil emosi positif atau negatif



ketika memuji atau merendahkan ajaran-ajaran-Nya, melainkan menjelaskan apa yang benar dan yang tidak berlaku untuk tatapan agama Buddha untuk membebaskan agama Buddha dari pandangan palsu mereka yang tidak tahu ajaran-ajarannya. Buddha tidak tertarik untuk menemukan pengikut pada kesempatan
lain, lei Buddhis ingin mengunjungi Buddha, tetapi pada saat itu tidak benar karena masih terlalu dini dan biasanya Buddha bermeditasi pada saat itu. Oleh karena itu, seseorang mengunjungi situs percekrat lain dan dia terlibat dalam percakapan serius di mana asetik mengatakan hal-hal buruk tentang Buddha. Ketika
Sang Buddha mengetahuinya, ia mengunjungi pertapaan dan melalui serangkaian Tanya Jawab. Di antara kedua belah pihak, Sang Buddha berhasil menghancurkan pandangan palsu tentang ajaran pertikauan. Namun, pada akhir khotbah austerity tidak menjadi seorang Buddhis. Pada saat itu, Buddha berkata:
Nigrodha, Anda mungkin berpikir: Percemaman Gautama mengatakan itu untuk mendapatkan Tapi jangan berpikir tentang hal itu. Semoga siapapun gurumu tetap menjadi gurumu. Atau anda mungkin berpikir: Dia ingin kami meninggalkan aturan kami. Tapi jangan berpikir tentang hal itu. Biarkan aturan anda tetap apa
adanya. Tapi jangan berpikir tentang hal itu. Biarkan gaya hidup Anda tetap seperti itu. Atau Anda mungkin berpikir: Dia ingin kita memperkuat kita dalam memenuhi bahwa ajaran-ajaran kita salah dan yang dianggap demikian oleh kita. Tapi jangan berpikir tentang hal itu. (Dan janganlah begitu, kenapa tidak) kenapa
tidak (jika kalian merasa tidak akan dilim Atau Anda mungkin berpikir: Dia ingin menarik kami dari apa yang menurut ajaran kami baik dan yang dianggap demikian oleh kami. Tapi jangan berpikir tentang hal itu. Dan biarkan apa yang Anda anggap baik ditangani. Nigroda, aku tidak bicara karena alasan ini. Ada,
Nigrodha, hal-hal buruk yang belum ditinggalkan, dibayangi, mendukung kebangkitan, menakutkan, menghasilkan konsekuensi menyakitkan di masa depan yang terkait dengan kelahiran, kerusakan dan kematian. Ini untuk meninggalkan hal-hal di belakang, jadi aku mengajar Dhamma. Jika Anda berlatih dengan benar,
hal-hal ternoda ini akan ditinggalkan, dan hal-hal bersih akan tumbuh dan berkembang, dan Anda akan makan dan hidup dalam kesempurnaan kebijaksanaan lengkap, dalam hidup ini, dengan pandangan Anda sendiri tentang cahaya dan prestasi.1 (Udumbarika-Sihanada Sutta) Dengan demikian, jelas bahwa agama
Buddha mengajarkan untuk tidak mendapatkan pengikut atau mengubah keyakinan atau gaya hidup mereka, tetapi lebih untuk menunjukkan cara untuk menghilangkan masalah kehidupan (dalam istilah Buddha yang disebut penderitaan atau dukh) tanpa terikat oleh agama Buddha. Misalnya, agama Buddha pada
meditasi kedamaian batin dapat dilakukan oleh siapa saja, dari agama apa pun dan orang-orang mana pun, tanpa harus menjadi seorang Buddha (telah diperkuat bukti bahwa meditasi dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang, terutama dalam hal kesehatan). Hormati tuan agama Anda sebelumnya pada abad ke-6
SM di India telah mengembangkan berbagai ajaran agama selain Hindu yang berasal dari buku-buku penyusutan. Selain agama Buddha, ada juga jainisme yang diajarkan oleh Jain Mahavir (juga dikenal sebagai Niganta Nataputta dalam buku-buku Buddha), yang hidup kontemporer dengan buddha Gauts. Meskipun
agama Buddha hampir punah di tanah kelahirannya, Jainisme masih berakar kuat dan memiliki banyak pengikut di India saat ini. Seorang pengikut publik terkemuka Niganta Nataputta bernama Upali dikenal karena kecerdasannya dalam pertikaian. Itu dikirim oleh gurunya untuk mengalahkan Buddha dalam perdebatan
tentang apa yang menyebabkan konsekuensi yang lebih besar dari penghinaan melalui pikiran, tubuh atau bahasa. Buddha bahwa itu adalah masalah melalui pikiran yang memberikan konsekuensi yang lebih besar, sementara Niganta mengajarkan bahwa lilin melalui tubuh memberikan konsekuensi yang lebih besar. Di
akhir debat, Upali mengakui kebenaran agama Buddha dan berniat menjadi pengikutnya. Tetapi Buddha berkata: Rumah tangga, pikirkan lagi sebelum Anda melakukannya, orang-orang luar biasa seperti Anda harus berpikir dengan hati-hati sebelum bertindak. Upali menjawab: Yang Mulia, saya sangat senang dan
senang dengan kata-kata Bhagava. Jika asetat lain mendapatkan siswa seperti saya, mereka akan membawa saya berkeliling kota Nalanda, mengatakan: Upali rumah tangga telah menjadi pengikut kami. Tapi di sini Bagawa mengatakan: Rumah tangga, berpikir lagi sebelum Anda lakukan ... dll ' sekarang saya
menyatakan diri berlindung di Buddha, Dhamma dan Sangha untuk kedua kalinya. Ingatlah saya sebagai orang awam yang berlindung dari hari ini sampai hidup saya berubah.1 Rumah tangga, keluarga Anda telah lama menjadi pendukung utama Niganta. Saya sarankan dana pangan masih disumbangkan ke Niganti
yang akan datang. Yang Mulia, saya sangat senang dan senang dengan kata-kata Bhagaw: Rumah tangga, sudah lama sejak keluarga Anda telah menjadi pendukung utama Niganta.... maka yang mulia, aku telah mendengar tentangmu: Penyediaan dana hanya akan diberikan kepadaku, bukan untuk orang lain.
Pendanaan hanya boleh diberikan kepada siswa saya, bukan kepada siswa doktrin lainnya. Hibah yang diberikan kepada siswa saya akan memiliki buah yang besar tetapi tidak akan menyerah kepada orang lain. Tapi di sini Bgagawa menyarankan saya untuk memberikan uang kepada Niganti. Kita tahu kapan
waktunya untuk melakukannya. Sekarang aku berlindung di Buddha, Dhamma dan Sangha untuk ketiga kalinya.... Upali Sutta. Tampaknya Sang Buddha mendorong pengikutnya tentang iman lain setelah menjadi pengikut Dia harus terus menghormati mantan guru agamanya, membawa mereka dengan baik jika
kembali ke rumah untuk meminta dana makanan (meminta dana makanan kembali ke rumah adalah kebiasaan para heran India dari zaman kuno dan masih biksu Buddha). Siddhartta Gautama meninggalkan kehidupan mewahnya di pengadilan pada usia 29 tahun. Menyadari embel-embel bukti diri pertikai yang telah
dilakukannya selama 6 tahun, ia mencapai pencerahan di bawah pohon Bodhi dengan mempraktikkan meditasi yang cerah. Setelah 45 tahun, Ia dikenal sebagai Sang Buddha dan berkeliaran di sekitar Lembah Sungai Gangga untuk mengajar banyak orang. Titik terakhir dari perjalanan-Nya adalah sebuah kota kecil
bernama Cusinara. Pada saat itu, sebuah itinerant herd bernama mendekati Sang Buddha, yang mendekati kematian-Nya, dan bertanya tentang kebenaran dari berbagai ajaran agama yang ada pada saat itu. Belum lagi bahwa ajaran-ajaran-Nya adalah yang paling benar, buddha menjawab: Cukup sudah, Subhadda,
jangan berpikir tentang apakah mereka semua atau tidak, atau beberapa dari mereka telah menembus kebenaran. Aku akan mengajarimu Dhmmy. Dengarkan dan perhatikan baik-baik.... Dalam ajaran subhadd dan disiplin di mana tidak ada Jalan Mulia delapan, tidak akan ada pertapa yang telah makan kesucian
pertama (Sotapona), kesucian kedua (Sakadgami), kesucian ketiga (Anagami), dan kesucian keempat (Acharat). Tetapi dalam ajaran dan disiplin di mana ada Jalan Mulia Delapan, mungkin ada herits yang telah makan kesucian pertama, kedua, ketiga, dan keempat.1 Mahaparinibban Sutta. Di sini, buddha mengatakan
bahwa setiap ajaran yang mengajarkan Jalan Mulia Delapan adalah ajaran yang dapat dihasilkan oleh para Orang Suci; Karena itu, ini adalah doktrin sejati. Jalur unsur kedelapan jalan dalam agama Buddha dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu perkembangan perilaku moral (silakan), pemurnian pikiran/batin
melalui meditasi (samadha) dan perkembangan kebijaksanaan (panna/purveyor). Menurut agama Buddha, agama apa pun yang mengajarkan ketiga hal ini adalah agama yang benar dan dapat menjadikan pengikutnya kekudusan batinnya. Dengan demikian, agama Buddha juga mengakui kebenaran dalam ajaran
agama lain. Sifat toleransi Raja Ashock sekitar 200 tahun kemudian, raja terbesar dalam sejarah India bernama Asok menjadikan agama Buddha sebagai agama negara. Melalui layanannya, mengirim misionaris Buddha, agama Buddha dapat menyebar ke berbagai daerah di luar India: di barat menyebar ke wilayah
Yunani (meskipun tidak berlangsung lama), selatan menyebar ke Sri Lanka, ke timur menyebar ke Myanmar, Thailand, Malaysia dan Indonesia, ke utara menyebar ke Tibet, Cina, Jepang dan Korea. Namun, Raja Ashok terus menghormati dan menghormati berbagai agama lain yang ada saat itu. Beberapa prasastinya
menyatakan bahwa Raja Ashok meskipun umat Buddha mendanai sejumlah gua sebagai pertapaan untuk ajaran pertapaan lainnya. Di antara banyak prasasti Raja Ashok adalah prasasti yang mengajarkan toleransi di antara umat beragama, yang berbunyi ini: Mari kita tidak menghormati agama kita sendiri dengan
mengutuk agama lain. Sebaliknya, agama lain juga harus dihormati dengan alasan tertentu. Dengan melakukan ini, kita membuat agama kita sendiri sejahtera, selain bermanfaat bagi agama lain. Jika kita melakukan sebaliknya, kita akan membahayakan agama kita sendiri selain merugikan agama lain. Oleh karena itu,
seseorang yang menghormati agama mereka sendiri dan mengutuk agama lain hanya didorong oleh rasa pelayanan dengan pemikiran bagaimana aku bisa memuliakan agamaku sendiri, itu akan membahayakan agamanya sendiri. Oleh karena itu, keharmonisan didorong dengan pemahaman bahwa setiap orang
mendengar dan menghormati ajaran-ajaran yang dianut orang lain.1 Rock Enict XII. Dengan demikian, agama Buddha dengan karakter toleransi dan pasifisme yang tinggi (peace-loving understanding) dapat hidup harmonis dan harmonis dengan agama lain di manapun ia berkembang. Dalam sejarah
perkembangannya, agama Buddha tidak pernah menyebabkan pertumpahan darah ketika memperkenalkan ajaran-ajarannya di dalam India dan sekitarnya. Di Asia Timur, terutama di Cina, agama Buddha dapat berbaur dengan kepercayaan lokal (Kong Hu Ku agama dan Taoisme), yang kemudian mengarah pada
iman baru yang disebut Tri-Dharma (Tiga Ajaran: Buddhisme, Kong Hu Ku, dan Taoisme). Di Indonesia sendiri, selama kerajaan Mayapahite, kehidupan agama Buddha dan Hindu berlangsung harmonis dan harmonis, seperti yang tersirat dalam frasa kuno Bhinneka Tunggal ica, tan khan Dharma mangrwa (Berbeda,
tetapi yang lain, tidak ada kebenaran ganda) yang ditulis dalam kitab Sutasom. Di era modern ini, umat Buddha telah menumbuhkan keharmonisan batin dalam agama Buddha sendiri dengan penciptaan berbagai organisasi Buddha internasional non-sektarian, seperti Dewan Buddha Dunia dan Persaudaraan Dunia
Umat Buddha yang berusaha menyatukan tradisi Buddha yang berbeda. Pada abad ke-21, umat Buddha di seluruh dunia tidak terpikat secara emosional sama sekali ketika patung Buddha raksasa di Bamiana, Afghanistan, dihancurkan. Reaksi Buddha yang singkat dan damai serupa terjadi saat pembuatan bar Buddha
di Indonesia. Salam perdamaian untuk semua. Biarkan semua makhluk hidup rukun dan harmonis satu sama lain. Sadha, Sadha, Sadha. Sadha, apa yang terjadi?
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