
 

GLOSARIUM 

 

Almanak :  Suatu publikasi tahunan yang mengandung informasi 

tabular pada suatu atau beberapa topik yang disusun 

sesuai dengan kalender. 

 

Amulet : Jimat. 

 

杯珓 Bēi jiào : Dua kayu berbentuk kacang merah yang dapat di 

lempar ke tanah untuk menanyakan ramalan. 

 

道教 Dàojiào : Ajaran filsafat dari Lao Tzu di negeri Cina pada abad 

ke 6 SM yang menganjurkan bertindak sesuai dengan 

alam, dan bukan melawannya. 

 

汉语拼音 Hànyǔ pīnyīn  :  Sistem ejaan dalam bahasa Mandarin yang 

memudahkan seseorang dalam membaca huruf dan 

karakter Mandarin. 

 

汉字 Hànzì : Huruf dan karakter dalam bahasa Mandarin. 

 

Hio : Dupa atau bahan pembakar yang mengeluarkan asap 

berbau sedap. 

 

Hokkian :  Salah satu dari cabang bahasa Min Selatan yang 

merupakan bagian dari bahasa Han. 

 

Imlek : Penanggalan baru dimulai di hari pertama. 

 

金炉 Jīn lú :  Tempat pembakaran uang atau kertas emas yang ada di 

pintu masuk. 

 



 

包拯 Bāo Zhěng : Hakim Bao. 

 

符 Kertas hu / fú : Kertas jimat. 

 

罗汉 Luóhàn :  Disebut juga sebagai Arahat atau orang-orang suci 

dalam agama Buddha. 

 

Mala :  Tasbih untuk pemeluk ajaran Tridharma. 

 

Moksa : Terbang ke langit (kebebasan dari ikatan duniawi). 

 

Moralist :  Orang yang berpegang teguh pada kesusilaan. 

 

木鱼 Mùyú :  Semacam alat bunyi-bunyian dari kayu bulan pertama 

penanggalan Cina. 

 

Politeis :  Bahasa Yunani (bentuk kepercayaan yang mengakui 

adanya lebih dari satu Tuhan). 

 

Primitive culture :  Budaya yang sudah lampau. 

 

签诗 Qiān shī / ciamsi : Sajak ramalan. 

 

Samanera : Calon biksu. 

 

Samaneri : Calon biksuni. 

 

三教 Sān jiào :  Sebutan untuk Tridharma atau tiga agama yaitu 

Konghucu, Taoisme, dan Buddha. 

 

Sejit : Dialek ulang tahun. 



 

上帝 Shàngdì :  Tuhan atau Dewa Langit tertinggi dalam agama 

tradisional masyarakat Tionghoa. 

 

生日 Shēngrì : Ulang tahun. 

 

神明 Shénmíng : Roh gemilang atau roh suci atau dewa. 

 

Sukhavati :  Bahasa sanskerta bentuk feminin dari Amithabha yang 

penuh suka cita atau penuh kebahagiaan. 

 

天 Tiān : Surga 

 

Upasaka : Umat Buddha laki-laki dalam bahasa Pali. 

 

Upasika : Umat Buddha perempuan dalam bahasa Pali. 

 

Vegetarian : Sebutan bagi orang yang hanya makan tumbuh-

tumbuhan dan tidak mengonsumsi makanan yang 

berasal dari makhluk hidup seperti daging dan unggas. 

Namun, masih mungkin mengonsumsi produk olahan 

hewan seperti telur, keju, atau susu. 

 

阴阳 Yīn yáng :  Seorang pendeta dalam kisah ke Barat atau Xi You Ji. 

Bulan dan matahari, namun dapat berarti juga konsep 

dalam filosofi Tionghoa yang biasanya digunakan 

untuk mendeskripsikan sifat kekuatan yang saling 

berhubungan dan berlawanan di dunia ini dan 

bagaimana mereka saling membangun satu sama lain. 

 

掷筊 Zhìjiáo : Bilah bambu bernomor. 

 


