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Penjelasan Mengenai Penyalaan Api Dalam 

 
Cara penyalaan api dalam sebenarnya telah dituliskan di dalam buku “Anuttarayogatantra 

dan Mahamudra”. Namun untuk memudahkan pembaca mempelajarinya, akan dijelaskan 

kembali dalam bab ini. 

 

Kita duduk bersila dengan posisi Sapta-Angga-Vairocana, bernafaslah dengan teratur. Posisi 

Sapta-Angga-Vairocana, posisi duduk Tathagata Maha Vairocana. Caranya adalah: dada 

dibusungkan, dagu ditarik sedikit kedalam, lidah menyentuh langit-langit rongga mulut, mata 

(seolah-olah) memandangi sesuatu di depan, kedua telapak tangan sejajar, duduk bersila 

dalam posisi Vajrasana. Jika posisi vajrasana sulit dilakukan, duduklah dengan posisi yang 

paling mengenakkan, demi keseimbangan lahir batin. 

 

1. Bayangkan dulu ketiga nadi yakni lalana, rasana, dan avadhuti. Di titik pertemuan ketiga 

nadi itu (empat jari di bawah pusar), ada sepotong huruf AH (). Jika huruf ini sulit 

dibayangkan, boleh membayangkan satu titik merah saja. Mula-mula sebagian huruf AH 

ini, titik merah ini, sangat kecil, kelihatan bergetar. 

2. Bayangkan titik merah ini merupakan sumber daya hidup kita, boleh menyebutkan 

sebagai kesadaran batin. Umumnya para sadhaka menyebutkan sebagai sumber 

kehidupan atau unsur batin dari kehidupan. 

3. Dengan pernapasan penuh, Tarik napas melalui kedua lubang hidung, memasuki lalana 

dan rasana. Dengan pikiran menuntun napas sampai titik temu ketiga nadi yakni dengan 

napas meniup titik merah ini. bagai mengipasi bara. Prinsipnya adalah dengan pompa 

angin mengipasi benda yang terbakar. (yang dimaksud dengan penapasan penuh 

adalah penapasan yang halus, perlahan dan panjang. Pernapasan yang amat dalam 

yang mencapai Tan Thien. Satu tarikan napas kira-kira enam ketukan, dan satu 

hembusan juga enam ketukan). 

4. Setiap melakukan pernapasan penuh harus membayangkan angin meniup titik merah 

dan titik merah ini makin lama makin merah, makin besar dan makin panas. Waktu 

menghembuskan napas, juga harus membayangkan mengeluarkan asap hitam. (satu 

pernapasan adalah satu kali menghirup udara dan satu kali menghembuskan napas). 
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5. Lakukan sepuluh kali pernapasan, bayangkan nyala api mencapai cakra pusar. 

6. Sepuluh kali pernapasan berikutnya, membuat daerah sekeliling cakra pusar terasa 

hangat dan panas. 

7. Kemudian sepuluh kali pernapasan lagi, membuat tubuh bagian bawah, semuanya 

terasa hangat dan panas. 

8. Sepuluh kali pernapasan berikut, bayangkan nyala api melalui avadhuti naik ke cakra 

hati, daerah sekitar cakra hati terasa hangat. 

9. Sepuluh kali pernapasan berikut, bayangkan nyala api melalui avadhuti naik ke cakra 

tenggorokan. Daerah sekitar cakra tenggorokan terasa hangat. 

10. Sepuluh kali pernapasan berikut, nyala api mencapai cakra dahi. Daerah sekitar cakra 

dahi terasa hangat. 

11. Sepuluh kali pernapasan berikut, nyala api mencapai cakra mahkota. Daerah sekitar  

cakra mahkota terasa hangat. 

 

Penyalaan api dalam ini juga merupakan latihan Tan Thien yang ada di dalam Taoisme, 

hanya berbeda dalam visualisasi. Namun prinsipnya sama saja.  

 

Yang terpenting dari latihan ini adalah: 

1. Bayangkan ada sebuah titik merah di Tan Thien, dengan pernapasan penuh memompa 

angina meniup titik merah ini. Ini hanyalah pengolahan pikiran belaka. Orang dahulu 

kala memperoleh api dengan menggesek-gesekkan kayu;menggesek terus, akhirnya 

menimbulkan panas. Panas ini meningkat terus sampai mencapai titik bakar, akhirnya 

terbakarlah kayu itu. Menggesek-gesekkan kayu untuk memperoleh api dan memompa 

angin meniup titik merah berpijak pada prinsip yang sama. Oleh karena itu bagi seorang 

pemula yang ingin menyalakan api dalam ini, sebaiknya sehari melakukannya enam kali. 

Sehingga dengan ketekunannya ini timbul panas. Jika sudah timbul panas, boleh 

dikurangi menjadi sehari berlatih dua atau tiga kali saja. 

2. Berlatih penyalaan api dalam harus dengan penuh kesabaran, visualisasi harus jelas, 

pernapasannya harus pelan, selangkah demi selangkah, berlatih dengan sungguh-

sungguh, pasti akan menimbulkan panas. Lalu mengubahnya panas ini menjadi api, 

inilah yang disebut api dalam atau candali. Api dalam ini kemudian digunakan untuk 

merebus titik pijar sehingga embun cakra-hati-bodhi mulai menetes, bersatu dengan titik 

  www.shenlun.org Hal 2 

http://www.shenlun.org/


Penjelasan Mengenai Penyalaan Api Dalam   Vihara Vajra Bhumi Sriwijaya 
 

pijar ini. Di dalam Buddhisme disebut: membentuk SARIRA. Di dalam Taoisme disebut: 

membentuk Nei Tan. 

3. Yang terpenting dari latihan ini adalah ketekunan. Tanpa ketekunan, tidak akan berhasil. 

Ada murid bertanya kepada Maha Acarya Lian Sheng, harus berlatih berapa lama baru 

bisa menimbulkan panas? Jawab Maha Acarya Lian Sheng: Timbulnya panas ini 

bergantung pada kondisi jasmani masing-masing orang, sehingga waktu yang 

diperlukannya pun tidak sama. Misalnya ada orang yang memiliki unsur panas yang 

masih hidup (masih memiliki sisa bara), orang demikian bisa menimbulkan panas dalam 

waktu cepat. Ada sebagian orang yang unsur panasnya amat kurang, ibarat tinggal 

abunya saja, harus berlatih dalam jangka waktu yang lama baru bisa menyalakan 

kembali api yang telah padam itu. 

 

Panas dan “Penyalaan api dalam” merupakan “Sumber rahasia keajaiban”. Panas pun dapat 

berubah menjadi Maha Vairocana. Praktekkanlah latihan ini dengan penuh kegairahan, oh 

siswa Satyabuddha. Pemandangan menakjubkan akan muncul jika api telah menyala, akan 

ditemukan yang paling hakiki dalam rahasia terdalam. 

 

 

 

Sumber : 

Diterjemahkan dari buku “Satyabuddha Rahasyatirahasya yang diterbitkan pada bulan maret 

1986) 

Compiled by: VVBS Web Team  
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