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Anda Bisa Menyelamatkan
Nyawanya, Siswa Zhenfo
Antusias Berpartisipasi
dalam Pendaftaran Bank
Sumsum Tulang (Bank Sel
Induk Sumsum Tulang)

"Teknologi transplantasi sumsum
tulang yang berkembang saat ini
tidak perlu harus ke ruang operasi
untuk mengambil sumsum tulang,
juga tidak perlu dibius, cukup
hormon pertumbuhan sel darah
putih disuntikkan ke donor,
kurang lebih 4 hari kemudian,
sel induk boleh diambil dari
dalam darah donor, inilah
prosedur lengkap
pengumpulan sel
induk darah tepi
yang paling
mudah dan
aman. Hanya
saja, donor
mungkin
akan
mengalami

kondisi sakit kepala sementara
atau mual-mual, beberapa hari
kemudian, kondisi demikian
akan hilang." Selesai
mendengarkan penjelasan dan
perkenalan dari siswa Zhenfo
Sdri. Zeng Xiaoyin, niat
antusiasme menolong orang
pada diri kita semua pun
bertunas.
Sdri. Zeng Xiaoyin
adalah relawan National
Marrow Donor Program, ia
sangat paham bahwa penderita
leukemia orang Asia dan
Amerika di Amerika Serikat
sulit sekali menemukan donor
antigen jaringan sel darah putih
yang benar-benar cocok, oleh
karena itu, ia berharap dalam
kesempatan saat upacara akbar
penyeberangan Buddha
Amitabha yang diadakan oleh
Ling Shen Ching Tze Temple
pada 30 Agustus 2008, ia dapat
memotivasi siswa Zhenfo yang
berdomisili di Amerika Serikat
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untuk berpartisipasi dalam pendaftaran Bank Sumsum Tulang.
Sarannya segera mendapatkan respon dari para acarya Zhenfo
Zong, di bawah persetujuan dari dewan pengurus Ling Shen Ching
Tze Temple, tanggal 29 Agustus di Ling Shen Ching Tze Temple
diperkenalkan program donor transplantasi (transplantasi sumsum
tulang) sel pembentuk darah (sel induk), memotivasi umat se-Dharma
untuk berpartisipasi dalam pendaftaran program transplantasi sel
pembentuk darah (sel induk).
Sdri. Zeng dan relawan National Marrow Donor Amerika yang
datang bersamanya menjelaskan secara detil langkah-langkah
pendaftaran kepada donor, serta mengambil dan mengumpulkan
contoh sel rahang (sel epitel mukosa mulut) donor dengan cotton bud,
ia menjelaskan lagi bahwa mendonorkan sel pembentuk darah PBSC
(Peripheral Blood Stem Cell) adalah suatu prosedur operasi noneksternis, tidak perlu dibius, prosesnya bagaikan donor darah.
Acarya, lama, umat se-Dharma dari Ling Shen Ching Tze
Temple, ditambah banyak orang dari Amerika dan Kanada, dalam
suatu sore yang singkat, hampir 70 orang mendaftar, di luar dari itu
lebih banyak lagi umat se-Dharma yang
tidak dapat berpartisipasi karena batasan
usia, semua ini benar-benar telah
menunjukkan semangat siswa Zhenfo Zong
dalam menjalankan ajaran Buddha Guru
untuk memberikan kebaikan kepada para
insan.
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Penjelajahan Spiritual di
"Surga Guna-megha"
Selesai kebaktian hari minggu
Arcaya Lian Yuan membabarkan
dharma Mahaguru tentang
Penjelajahan spiritual di Surga Gunamegha.
Di dalam samadhi "Danau Daun"
Mahaguru tiba di "Surga
Guna-megha" (Surga Awan Pahala),
bertemu seorang siswa mulia,
Mahaguru sangat heran lalu
bertanya padanya, "Mengapa Anda
bisa tiba di Surga Guna-megha?"
Siswa Mulia menjawab,
"Karena ketulusan Bodhicitta saya
menggugah dewa bajik di sepuluh
penjuru, dengan menaiki guna-megha,
mereka datang perlahan-lahan
melindungi saya, saya menjapa Namo
Buddha, Namo Dharma, Namo Sangha,
bervisualisasi Mahaguru yang merupakan
perpaduan dari Triratna, guna-megha yang
terhimpun di sepuluh penjuru ini berkumpul di
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atas kepala saya, dan menjadi chattra(payung) pusaka. Sebenarnya
saya tidak menekuni apa-apa, hanya menjapa Namo Buddha, Namo
Dharma, Namo Sangha, bervisualisasi Mahaguru menetap di atas
kepala."
Sang Siswa Mulia berkata, "Belakangan puspa-chattra gunamegha yang terhimpun ini, berangsur-angsur turun perlahan-lahan,
ada yang masuk dan melebur di dalam diri saya, ada yang melindungi
diri saya, saya telah menyatu dengan guna-megha."
Sang Siswa Mulia tiap hari menjapa: "Namo Buddha, Namo
Dharma, Namo Sangha." Ia juga tidak menekuni Mahasadhana
apapun, hanya bervisualisasi Guru Akar (Mula Acarya) menetap di
atas kepala, yang dijapa adalah ketiga kalimat ini sambil membentuk
mudra Padmakumara.
Karena Sang Siswa Mulia menjapa secara konsisten, tubuhnya
tidak hanya ditutupi oleh guna-megha, guna-megha bahkan meluas
dan menyelimuti, memadati keempat sisinya, Sang Siswa Mulia juga
benar-benar dapat beramal dan berdana, secara nyata memberikan
persembahan ke atas dan beramal ke bawah dengan segenap
kemampuannya.
Sang Siswa Mulia hanya menekuni sadhana ini saja!
Ini adalah sebuah Sadhana Trisarana biasa, namun, asalkan
menjapanya secara konsisten, justru menjadi suci dan agung.
Siswa Mulia hanya mengandalkan sadhana ini saja, lantas naik
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ke "Surga Guna-megha". Jauh lebih baik ratusan kali lipat, ribuan kali
lipat, bahkan puluhan ribu kali lipat dibandingkan dengan mereka
yang ragu-ragu, yang sebentar percaya sebentar ragu, yang sebentar
bersarana sebentar tidak bersarana, yang tidak lama bersarana, yang
bersarana hanya penampilan saja, yang percaya ini dan itu, yang
berbalik menyerang Guru Akar, yang mulutnya menjapa Namo
Buddha, Namo Dharma, Namo Sangha, tapi meremehkan dan
menfitnah Triratna, yang cinta nama dan harta, dan yang hanya
menyuruh orang beramal, sementara dirinya tidak
beramal.Membangkitkan Bodhicitta secara tulus dan konsisten,
sungguh sangat penting!
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PENCAPAIAN TUBUH
PELANGI BAGIAN 3
Ini adalah yang ketiga kalinya kita
berbicara mengenai kontak rohani dari
yoga Tubuh Pelangi. Saya menyebut
tentang Dharmapala Pelindung
mengikuti perjalanan saya ke-India dan
Nepal, sebagai hasilnya adalah
perjumpaan dengan Dalai Lhama berhasil
dengan sempurna, tanpa kekurangan satupun. Perbincangan
Dharma saya di vihara Zhe Bang diterima dengan baik. Suasananya
agung dan damai. Dan saya disertai dengan upacara Zhuo Chuang
ketika saya mengunjungi Ka Ma Lie Qie, vihara sekte Kadyug(sekte
Tantra Putih).
Zhuo Chuang adalah satu upacara
keagamaan untuk menandai kenaikan
ke singasana Raja Dharma. Hanya
diberikan untuk orang-orang terhormat
semacam Rinpoche, Budha Hidup dan
Raja Dharma. Pendeknya, sebagaimana
saya mencapai kontak batin dengan
Dharmapala Pelindung saya, upacara
Zhuo Chuang, perbincangan Dharma
dan perjumpaan dengan Dalai Lhama
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berjalan tanpa
adanya gangguan. Setelah
menguasai Yoga Tubuh Pelangi,
saya menemukan semuanya
berjalan lancar. Bahkan, saya
mendapatkan kontak rohani
dengan murid-murid saya juga.
Perjalanan ke India dan Nepal
seharusnya adalah suatu rahasia,
kita tidak mengabari siapa-siapa
di Hong Kong, India dan Nepal.
Namun sangat heran murid-murid
saya berada di bendara udara
untuk menyambut kita.
Namun anehnya lagi,
seorang murid perempuan yang
kebetulan menjadi seorang Top
Executive di Air India tiba-tiba
muncul. Dia juga sangat terkejut
menjumpai saya. Dari Hong
Kong, kita mengambil Air India
ke Dehli. Apakah tidak
terpikirkan oleh kalian semua
bahwa ini adalah suatu kebetulan
dapat bertemu dengan seorang
murid yang bekerja di Air India.
Ketika saya bertemu dengan dia

di pintu masuk utama di
Hotel, dia menyodorkan
bantuan untuk check in
barang-barang kita dan
mengatur tempat duduk kita
di pesawat. Dia bahkan ikut
naik pesawat untuk melayani
kita secara pribadi. Ini adalah
betul-betul satu kontak
rohani. Sebagaimana kita
menggunakan Air India,
percuma saja jika Dharmapala
Pelindung mencari seseorang
yang bekerja di Penerbangan
Thai, atau China Airline.
Dharmapala Pelindung harus
mencari yang bekerja di Air
India. Acharya yang ikut
serta dengan saya sangat
terkejut tiba-tiba seorang
murid muncul untuk
membantu kita. Dalam
perjalanan pulang kita dari
Hong Kong, kita mengambil
Northwest Airline.
Dharmapala Pelindung
bagaimana tidak tahu
mengirim seorang
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staff untuk membantu kita, untuk menaikkan klas penerbangan kita
dari bisnis ke kelas satu; mereka yang naik kelas ekonomi menjadi
kelas bisnis. Lagian kita juga diberi tempat duduk yang enak.
Mempunyai Dharmapala Pelindung di sekitar kita seperti
disajikan sebuah makanan siang gratis. Dharmapala Pelindung akan
mencoba dengan sebaik-baiknya untuk membantu kita. Ingat, sekali
kita telah menguasai Yoga Tubuh Pelangi, Dharmapala Pelindung kita
akan muncul dan akan meyakinkan bahwa semuanya berjalan
sempurna.
Dharmasala adalah sebuah tempat yang jauh di India Utara;
sangat tidak dimungkinkan bahwa murid akan ada di sana. Apakah
saya benar? Lain dari gunung-gunung dan curam, kota hanya dapat
menampung dua jalan. Namun, entah bagaimana, saya menjumpai
seorang murid Tibet lahir di provinsi Qing Hai, yang secara kebetulan
sedang berjalan-jalan malam.
Ketika dia melihat logo Zen Fo Zong di tas dari Acarya Chang
Ren, dia bergegas untuk bertanya. Dia hampir pingsan ketika dia
mengetahui bahwa Maha Acharya di Dharmasala. Dia berpikir bahwa
dia bermimpi. Sangatlah tidak mungkin baginya untuk bertemu
dengan Maha Acharya di Dharmasala. Itulah yang terjadi di India.
Dharmapala Pelindung mesti telah berbisik kepada murid Tibet untuk
berjalan keluar dari tempat kediamannya dan bertemu dengan kita.
Sepertinya di dalam sebuah film saja ketika Maha Acharya
bertemu dengan murid Nya. Dia datang lebih dulu untuk menunggu
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kita di restaurant. Apakah kalian tidak brpikir bahwa kejadian tersebut
begitu baiknya?
Ketika kami tiba di Nepal, seorang murid Prancis datang untuk
menerima kami di Airport. Dia sedang melihat-lihat di toko Thanka
dan boss dari toko tersebut memberi tahu dia bahwa: "Guru kamu
datang ke Nepal!" Mendengar ini dia segera pergi ke airport untuk
menyambut kita. Dari itu, Dharmapala Pelindung berada dimanamana.
Sang murid selain mendengar berita dari sang boss, dia juga
bermimpi bahwa saya memberi tahu dia bahwa saya akan berada di
Nepal. Maka dari itu dia datang untuk menyambut saya. Sebagai
hasilnya, dia dapat menemui kami di Airport. Ini menunjukkan bahwa
Dharmapala pelindung dan Dakini berada dalam kekosongan, mereka
akan memberi tahu murid-murid saya untuk menemui saya. Ketika
saya berjalan-jalan di jalan di Nepal, sang pemilik toko dari toko
lukisan menawarkan sebuah arca kepada saya. Dikarenakan jalinan
hubungan, saya dapat menjumpai banyak orang-orang yang menawan
dari ribuan kilometer, melalui kebaikan dari Dharmapala Pelindung
saya.
Sebagaimana Dharmapala Pelindung kita mempunyai kekuatan
yang besar, kita harus bersadhana yoga Tubuh Pelangi secara tulus.
Semuanya akan berjalan sempurna sekali ketika kita menguasai yoga
tersebut.
Om Mani Padme Hum
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KUNCI DARI SIMA BANDHANA
Pada hari senin yang cerah kami redaksi Dharma Talk
menanyakan dharma dari Sima Bandhana kepada Acarya Lian Yuan.
Dan Acarya Lian Yuan memberikan dharma tersebut lewat seputar
pertanyaan dari seorang murid Mahaguru yang bertanya kepada
Mahaguru tentang kunci dari Sima Bandhana. Berikut adalah dharma
dari Sima Bandhana:
Arcaya Lian Yuan,”Kosong namun berisi, kata Mahaguru.”
Sekali waktu, ada seorang murid Mahaguru bertanya, "Apa
yang harus saya lakukan jika rumah sering mendapat gangguan?"
Mahaguru menjawab, "Lakukanlah Sima Bandhana."
"Bagaimana menyucikan mandala?"
"Lakukanlah Sima Bandhana", jawab Mahaguru.
Dalam Tantra Satyabuddha, SIMA BANDHANA ada lima
jenis yaitu:
1. Sima Bandhana Tanah
Disebut juga pasak wajra. Pasak ditanam ke dalam bumi. Pasak
wajra ini ditanam di cakra emas atau cakra air.
2. Sima Bandhana Empat Penjuru
Disebut juga dinding wajra. Dinding didirikan di
keempat penjuru lokasi.
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3. Sima Bandhana Angkasa
Disebut juga jala wajra. Jala
wajra dibentangkan di angkasa,
dan pangkal jala berada di atas
mandala.

2.

4. Sima Bandhana Nyala
Api
Disebut juga api wajra.
Jala wajra dilingkupi
dengan api luar dan
api dalam.
5. Sima Bandhana
Mahasamaya
Disebut juga
mahawajramudra
(mudra wajra raksasa).
Sima Bandahana ini
merupakan sima-bandhana
rangkuman, dilakukan
dengan mudra dan mantra
(widya).
SIMA BANDHANA mempunyai
makna menolak keburukan dan
memelihara kebaikan.

3.

1.

4.
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Memberikan pemisahan antara sesat dan cerah, baik dan buruk,
merupakan cara untuk menangkal kejahatan dan mempertahankan
keluhuran. Misalnya dengan Sima Bandhana Nyala Api, gangguan
Mara jahat (Papiya) dapat dihilangkan.
SIMA BANDHANA PENEMPATAN merupakan upacara yang
kebanyakan dilakukan pada waktu mendirikan wihara atau
membangun mandala. Sima Bandhana demikian memberi batas-batas
pada sima (lokasi), sehingga sejumlah Mara Dewaputra atau makhluk
halus jahat lainnya tidak dapat memasuki sima.
Sima dapat dibagi menjadi SIMA ALAM, SIMA KARMAN, dan
sebagainya.
Mahaguru suka menganjurkan orang menggunakan AIR
MAHAKARUNA DHARANI untuk melakukan Sima Bandhana.
Yaitu pada "hari musnah" dan "hari mapan", berdoa dulu kepada para
Buddha, Bodhisatwa dan makhluk suci lainnya, kemudian
memercikkan AIR MAHAKARUNA DHARANI dari dalam ke luar,
meliputi daerah dalam dan luar dari sima. Sadhaka (tantrika) dapat
membayangkan pada saat percikan air jatuh ke lantai, segera muncul
sebuah wajra berwarna putih berdiri di atas tanah. Ini merupakan cara
yang mudah untuk melakukan sima-bandhana dengan AIR
MAHAKARUNA DHARANI.
SIMA ALAM dapat meliputi sebuah negara, sebuah benua,
sebuah planet bahkan seluruh jagad raya.
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SIMA KARMAN memiliki luas yang tertentu, dapat berada di dalam
mandala.
Cara visualisasi Sima Bandhana yang Mahaguru biasa lakukan adalah
sebagai berikut:
1. Kosongkan dulu pikiran, semua berubah menjadi kosong seperti
angkasa raya. Bayangkan aksara Om (aksara Tibet atau Sansekerta).
2. Di angkasa ada sebuah aksara Yam (aksara Tibet atau Sansekerta),
angin berwarna biru meniupnya.
3. Di atas angin ada sebuah aksara Ram (aksara Tibet atau Sansekerta)
berubah menjadi nyala api berbentuk segitiga.
4. Di atasnya ada tiga buah aksara Ah (aksara Tibet atau Sansekerta)
yang berubah menjadi jala berbentuk kerucut.
5. Nyala api membakar tudung payung (kerucut), ini disebut sebagai
wajrajala api luar.
6. Bayangkan di dalam hati sadhaka sendiri ada sebuah aksara Hum
(aksara Tibet atau Sansekerta) yang bercahaya, menyinari wajrajala,
sehingga wajrajala menjadi berpijar, ini disebut wajrajala api dalam.
7. Dengan api luar dalam dari wajrajala, lingkupilah rumah, jika
melakukan SIMA BANDHANA RUMAH; lingkupilah mandala jika
melakukan SIMA BANDHANA MANDALA; lingkupilah seluruh
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vihara jika melakukan SIMA BANDHANA SANGHARAMA;
lingkupilah seluruh negera jika melakukan SIMA BANDHANA
NEGARA; lingkupilah seluruh benua jika melakukan SIMA
BANDHANA BENUA; lingkupilah seluruh alam semesta jika
melakukan SIMA BANDHANA ALAM SEMESTA.
Aksara HUM (aksara Tibet atau Sansekerta) ini adalah api, semua
kotoran dibersihkan.
Aksara AH (aksara Tibet atau Sansekerta) ini adalah jala, melingkupi
secara menyeluruh.
Aksara OM (aksara Tibet atau Sansekerta) ini adalah sunyata
(kekosongan sejati).
Bacalah mantra berikut : "OM AH HUM, HOSA" Serta (puji-pujian)
dari API WAJRAJALA adalah:
"Sambil bersujud kumohon kehadiran Acarya melakukan sima
bandhana.
Jala api tudung payung manifestasi Mahapradnya
Wajrasunyata manifestas kebijaksanaan
Mara iblis semuanya lari tunggang-langgang"
Menurut pemahaman saya, kunci dari SIMA BANDHANA adalah
KOSONG NAMUN BERISI.
Apa yang dimaksud dengan kosong namun berisi?
Kosong yang bukan kosong, kosong namun tidak kosong, tidak
seperti kekosongan dari kaum Hinayana, itulah KOSONG YANG
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SEJATI. Isi yang bukan isi, berisi tetapi tidak ada isi, tidak seperti
"isi" yang dikhayal oleh orang awam, itulah BERISI. Kosong namun
dapat melahirkan segala sesuatu, berisi namun semuanya demikian
adanya, ini makna BERISI NAMUN KOSONG.
Seorang sadhaka (tantrika) harus menghayati makna KOSONG,
yang melampaui jangkauan pikiran bercorak, yang merupakan kosong
sejati kaum Mahayana.
MENGOSONGKAN, merupakan sumber dari segala Dharma (siddhi).
MENGISI, berarti melahirkan semua Dharma (siddhi).
`
Dalam pelaksanaan SIMA BANDHANA, mula-mula pikiran
dikosongkan hingga mencapai KOSONG SEJATI. Kemudian
MENGISI, memunculkan SIMA BANDHANA TANAH, SIMA
BANDHANA EMPAT PENJURU, SIMA BANDHANA ANGKASA,
SIMA BANDHANA NYALA API dan SIMA BANDHANA
MAHASAMAYA.
Mahaguru beranggapan KOSONG NAMUN BERISI,
merupakan kunci dari pemunculan semua Dharma (siddhi),
merupakan pengetahuan yang tiada noda (anasrawa), merupakan
pengetahuan luhur para Buddha dan Bodhisatwa. KOSONG NAMUN
BERISI ini bukan hanya merupakan kunci dari SIMA BANDHANA
bahkan merupakan kunci dari segala Dharma (SIDDHI).
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Menjapa Genap 300 Ribu Kali Mantra
Ragavidyaraja Santika, Paustika,
Wasikarana, dan Abhicakura Tercapai
Sesuai Kehendak

Sembah sujud pada Y.M. Liao Ming,
Guru Sakya Zheng Kong, Gyalwa Karmapa
XVI, Guru Thubten Dhargye, sembah sujud
pada Triratna Mandala. Gurudhara, para
acarya, dharmacarya, para Lhama, para
umat se-Dharma, selamat siang semuanya.
Hari ini kita mengadakan homa Ragavidyaraja, saya ingat
sadhana ini pertama kali ditransmisikan secara terbuka di Hong Kong,
acarya pemimpin kebetulan Acarya Lian Deng. Ragavidyaraja adalah
sesosok Vidyaraja yang sangat istimewa, ketika kita baru memulai
homa, seperti biasanya, sebelum homa dimulai, Ragavidyaraja telah
hadir. Ketika melakukan memasuki diriku dan diriku memasuki, Ia
pun turun di badan saya, Ia membentuk mudra Ragavidyaraja, seluruh
Ragavidyaraja berada di atas kepala saya, saya sendiri merasa Ia
sebentar-sebentar menggerakkan telinga, sebentar-sebentar
menggerakkan mulut, sebentar-sebentar menggerakkan mata,
sebentar-sebentar menggerakkan hidung, sepertinya berjalan-jalan di
kepala saya. Ini melambangkan Ragavidyaraja sendiri adalah sesosok
Vidyaraja yang sangat istimewa, tidak sembarangan.
Ketika saya membentuk mudra, tiba-tiba Ia memberikan saya
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sebuah inspirasi, Ia mengatakan kedua tangan anda harus mengepal,
mirip menarik busur dan anak panah, satu tangan memegang busur,
tangan ini memegang anak panah, kemudian ditarik, lalu
ditembakkan, tembak ke sini, tembak lagi ke situ, dengan harapan
semoga semua benda negatif ditembak mati.
Dulu, ketika saya mentransmisikan sadhana Ragavidyaraja di
Hong Kong, dipimpin oleh Acarya Lian Deng, satu kali yang paling
berkesan bagi saya adalah ia terus bicara tanpa henti, bicara sampai
upacara hampir selesai. Di belakang, saya ingin berceramah tentang
banyak sadhana Ragavidyaraja, saya seharusnya menjelaskannya pada
kalian, alhasil ia terus bicara tanpa henti. Saya ingat Acarya Lian Miao
buru-buru menulis sebuah memo untuknya yang bertuliskan bahwa
waktu Anda sudah habis, seharusnya berhenti, ia tidak peduli, ia
bicara terus, entah berapa jam ia bicara. Sepertinya Acarya Lian Miao
bilang padanya 2 kali, sisanya beberapa menit diberikan pada
Mahaguru untuk berceramah. Satu kali itu, ceramah saya sangat cepat,
semua sadhana Ragavidyaraja saya jelaskan sekilas saja.
RAGAVIDYARAJA MEMPUNYAI "SADHANA MELUKIS
FIGUR" DAN "SADHANA MEMANAH"
Sebenarnya, Sadhana Ragavidyaraja, pertama adalah "Sadhana
Melukis Figur". Kita tahu orang Tibet ada yang namanya bulan hitam,
bulan putih, lantas Anda menggunakan kain kanfas putih pada bulan
putih, lukis berdasarkan bentuk Ragavidyaraja, Ia mengenakan
mahkota yang di atasnya terdapat Vajra Dorje yang disilangkan,
rambut merah-Nya berdiri, bermata dua, wajahnya juga sangat galak,
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Ia bertangan enam, kedua tangan di antaranya, satu
tangan memegang busur, satu tangan memegang anak panah, ada
satu lagi tangan yang memegang teratai, satu tangan lagi memegang
benang merah. Ia duduk di atas sekuntum teratai yang sangat besar, di
bawah teratai adalah sebuah botol pusaka bulat berukuran besar. Ia
titisan dari siapa? Ragavidyaraja adalah titisan dari Vairocana
Tathagata yang masuk ke dalam istana hati Samanthabradha
Bodhisattva. Jadi, Ia juga sesosok bodhisattva yang sangat agung.
Jadi, "Sadhana Melukis Figur" mempunyai pahala, Anda justru
mempunyai pahala dengan melukis figur-Nya.
Mudra Ragavidyaraja adalah mudra kepal di dalam, telunjuk
atau jari tengah bersilangan, kedua mudra ini boleh. Karena di dalam
Kitab Sutra Tantra, ada dua mudra, pertama tangan mengepal ke
dalam dan kedua jari tengah bersilangan, satu lagi tangan mengepal ke
dalam dan jari telunjuk bersilangan. Mantra-Nya adalah "HUM.
ZHAZHI. HUM. RE." Dulu, Sadhana Melukis Figur yang saya
jelaskan adalah sebagai berikut, setelah figur Ragavidyaraja dilukis,
sadhaka harus menjapa Mantra Ragavidyaraja genap 300 ribu kali.
Semuanya harus ingat, Mantra Ragavidyaraja yang berjumlah 300
ribu kali sangat efektif, jika Anda belajar Sadhana Ragavidyaraja,
bagaimana pun, Anda lebih dulu japa Mantra Ragavidyaraja 300 ribu
kali.
Jika 300 ribu kali telah genap, maka akan efektif. Anda
bervisualisasi Ragavidyaraja menggunakan sadhana memanah, mudra
yang barusan saya gunakan, lawan adalah seorang yang tidak Anda
sukai, orang yang sangat jahat pada Anda, orang yang bermaksud
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jahat pada Anda, Anda pun tunjukkan sebuah gaya, kemudian Anda
japa "HUM. ZHAZHI. HUM. RE." Visualisasi tembakkan satu anak
panah, hatinya pun mulai berubah, tadinya ia tidak baik pada Anda,
sangat jahat, lain kali Anda bilang timur, ia pun ke timur, Anda bilang
barat, ia pun ke barat, Anda menyuruhnya menuangkan segelas air, ia
pun menuangkan segelas air. Ia punya kekuatan demikian. Setelah
Anda menembakkan anak panah, Anda pulang dan bilang pada atasan
Anda, naikkan gaji saya, ia pun Yes, segera menaikkan gaji Anda
dengan membungkuk 90 derajat. Jadi, tembak ke depan juga sama,
tembak ke kanan juga sama, tembak ke kiri, tembak ke depan, semua
sama. Namun, harus menjapa 300 ribu kali, ada lagi Anda harus ingat
arah tembakan Anda, Anda harus duduk di barat dan tembak ke timur,
ini adalah rumus penting, Anda jangan duduk di timur dan tembak ke
barat, itu justru menembak diri Anda sendiri. Inilah "Sadhana
Menembak".
"Sadhana Menembak"(memanah) justru dapat membasmi
kejahatan, menyingkirkan yang tidak baik terhadap Anda, inilah
"Sadhana Memanah". Ada sebuah "Sadhana Cinta Kasih" yang sangat
luar biasa, dulu Acarya Lian Deng sepertinya pernah melakukannya.
Ingat, Anda harus menjapa genap 300 ribu kali Mantra Ragavidyaraja,
lalu belilah 108 putik teratai merah, ketika melakukan homa, 108
buah putik harus dimasukkan, asalkan melakukan homa sekali,
permohonan cinta kasih Anda akan berhasil. Ketika Acarya Lian
Deng sedang melakukan homa 108 buah putik, ia mati-matian
berteriak I Love You. I Love You. Saya tidak mendengar langsung,
saya dengar dari orang di sampingnya, karena ia lupa diri karena
cinta, ia melupakan lingkungan dan orang lain di sekitarnya karena
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cinta, pokoknya ia tidak peduli, I Love You. I Love You. Pernahkah
Anda melakukan ini, Acarya Lian Deng? Pokoknya ia sekarang
menyebutkan dengan suara kecil! Saya tidak tahu siapa yang
dicintainya. Sepulangnya, Acarya Lian Miao boleh
menginterogasinya.
Sekarang, tidak apa-apa saya menjelaskan sadhana ini, saya
merasa tidak ada masalah sedikit pun. Dulu, sewaktu saya muda, jika
siswa belajar sadhana ini, sepulangnya menjalankan ritual pada
Mahaguru, lantas Mahaguru akan terbangun pada tengah malam lalu
gundah gulana, entah ada apa, entah siapa yang berteriak I Love You.
Tentu saja bangun tengah malam, entah apa yang terjadi, sebentar
menabrak tembok timur, sebentar menabrak tembok barat, menabrak
tembok selatan, menabrak tembok utara, tabrak sana tabrak sini,
tabrak sampai hidung dan wajah menjadi memar. Sadhana ini menurut
Kitab Sutra Tantra, dengan 108 buah putik teratai merah, melakukan
homa sekali saja langsung berhasil. Hanya sekali saja, jika kalian
memohon cinta kasih, bagi pria, siapa target yang Anda inginkan,
Anda japa 300 ribu kali Mantra Ragavidyaraja, 108 buah putik teratai
merah, melakukan homa sekali saja langsung berhasil. Demikian juga
dengan wanita. Namun, saya berharap wanita muda dan pria muda
yang belum menikah, Young man, Young lady yang belum menikah
boleh. Jika sudah menikah, jangan.
Seorang nenek datang ke Seattle dan memberikan sebuah kunci
pada saya, ia bilang, Mahaguru, ini rumah saya, semoga Anda datang
ke rumah saya kapan saja. Kali ini saya kembali ke Taiwan juga ada
seseorang memberikan kunci pada saya, semoga saya pergi ke
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rumahnya. Dulu, sewaktu saya masih lumayan muda, juga ada seorang
wanita muda, ia tinggal di hotel, ia membuat duplikat kunci hotel,
kemudian ia meminta satu kunci lagi dari counter lalu berikan pada
saya, ia bilang, Mahaguru, saya tinggal di hotel xx, kamar sekian,
kunci ini untuk Anda. Untung, waktu itu saya masih belum
mentransmisikan Sadhana Ragavidyaraja, kalau tidak saya akan
mimpi berjalan tengah malam, buka pintu, berjalan ke garasi,
menyetir, lalu menuju hotel tersebut! Sadhana ini sangat hebat, ini
adalah sadhana cinta kasih yang sangat luar biasa.
RAGAVIDYARAJA MEMPUNYAI SADHANA PEMBERSIH DAN
PENAWAR RACUN
Di samping itu, Anda ingin membersihkan makanan,
Ragavidyaraja juga ada "Sadhana Pembersih", asalkan Anda menjapa
300 ribu kali Mantra Ragavidyaraja, bertemu makanan apapun, Anda
japa "HUM. ZHAZHI. HUM. RE""HUM. ZHAZHI. HUM. RE"
"HUM. ZHAZHI. HUM. RE"
"HUM. ZHAZHI. HUM. RE" "HUM. ZHAZHI. HUM. RE" "HUM.
ZHAZHI. HUM. RE" "HUM. ZHAZHI. HUM. RE" tujuh kali, begitu
Anda menyantap makanan ini, sepulangnya, Anda tidak akan sakit
perut, yang tidak bersih pun berubah menjadi bersih. Orang lain
mengguna-gunai Anda, taruh di dalam makanan, atau seperti mudamudi zaman sekarang populer memasukkan obat penenang atau obat
bius, kalau wanita yang menghadiri pesta orang lain, orang lain
memberikan segelas soda, tidak tahu di dalam air soda ditaruh obat
bius, asalkan Anda menghadap air soda japa "HUM. ZHAZHI. HUM.
RE." tujuh kali, obat bius itu juga akan kehilangan efek, jadi, segala
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benda yang tidak baik semuanya kehilangan efek dan berubah menjadi
bersih, begitu Anda minum, Anda tidak akan kebingungan. Seperti
sekarang, orang lain diam-diam mencampur ekstasi di dalamnya,
Anda japa mantra Ragavidyaraja 7 kali sambil menatap air tersebut,
begitu diminum, Anda tidak akan menggeleng, Anda terus
mengangguk. Pokoknya, benda yang tidak baik akan berubah menjadi
normal, semua benda beracun berubah menjadi tidak beracun, jadi, Ia
dapat berfungsi juga sebagai "Sadhana Penawar Racun".
Ragavidyaraja sendiri ada botol pusaka, Ia terlahir dari teratai di
atas sebuah botol pusaka berbentuk bulat. Jadi, ia boleh memberikan
rejeki kepada para insan, juga bisa meningkatkan kemakmuran,
menundukkan orang jahat. Ia adalah titisan dari Samanthabradha dan
Vairocana, juga bisa menyeberangkan arwah, Ia paling efektif dalam
hal cinta kasih, makanya disebut Ragavidyaraja. Ia juga efektif dalam
hal penundukkan, Ia bisa membasmi orang jahat. Sadhana
Ragavidyaraja terdiri dari kemakmuran, cinta kasih, penundukan.
Penundukan salah satunya juga dijadikan tolak bala, seperti benda
yang beracun, kita jadikan bersih, melihat apapun kita japa mantra
Ragavidyaraja, sama halnya dengan tolak bala, menolak banyak
bencana, semuanya bisa dibasmi, melihat apapun yang tidak baik, japa
"HUM. ZHAZHI. HUM. RE.", dengan kata lain tolak bala.
Saya ceritakan lagi kisah Chen Chuang-fang. Dia bercerita
bahwa seseorang turun ke neraka, pejabat penjaga pintu neraka
membiarkannya melihat tiga neraka, membiarkannya memilih salah
satunya. Neraka pertama dibuka, di dalam adalah ular berbisa, bila
Anda masuk, Anda akan digigit oleh ular berbisa. Ia mengatakan di
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dalam semuanya ular berbisa, saya tidak bisa terima. Mahaguru juga
tidak bisa terima, Mahaguru melihat wujud ular berbisa saja sudah
takut, namun, paling suka makan daging ular berbisa. Pintu neraka
kedua dibuka, wah! Semua penghuni neraka ini sedang makan,
makanan yang mereka makan adalah bola besi yang membara, besi ini
dibakar sampai merah kemudian orang yang tersiksa disuruh makan,
pejabat-pejabat yang korupsi, sewaktu masih hidup di dunia pasti
memasukkan segepok demi segepok uang ke dalam mulutnya, jadi,
ketika berada di neraka, mereka harus makan bola besi yang panas,
hangus mulai dari mulut, lalu ke lambung, kemudian ke usus, seluruh
tubuh hangus. Begitu orang yang di neraka itu melihat, ia bilang saya
tidak dapat terima.
Lalu, pintu neraka ketiga pun dibuka, ternyata neraka lubang
kotoran, penuh dengan kotoran, setiap orang yang berada di dalamnya
berdiri di atas kotoran, tangannnya memegang sebuah gelas kopi;
mereka orang yang tersiksa sedang minum kopi sambil berdiri di
lubang kotoran. Ia berkata, ini bagus! Biasanya ia sangat suka kopi,
begitu mencium bau kopi, walaupun di lubang kotoran, namun mereka
sedang minum kopi sambil berdiri, ia bilang ini bagus, ia bisa terima
walau secara terpaksa. Ia pun masuk dan berdiri di sana, begitu gelas
kopi diangkat, pas mau minum, tiba-tiba, "Wah!" waktunya tiba, ada
apa? Setiap orang segera jungkir balik. Terbalik dengan posisi kepala
di bawah, kaki di atas, mulutnya mulai makan kotoran.
Saya ingat dulu Acarya Changren mengajari Fo-qing dan Fo-qi
bahasa Kanton, awalnya ia mengajarkan kata-kata yang tidak baik,
mereka mudah pelajari kata-kata yang tidak baik, "Bhiksu makan
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kotoran. Bhiksu minum air seni." Fo-qing dan Fo-qi ingat, mereka
bilang Acarya Changren yang mengajari mereka, bhiksu makan
kotoran. "Jungkir Balik" ini adalah makan kotoran. Orang yang
disiksa berkata, mengapa saya belum mulai minum kopi, saya sudah
harus makan kotoran? Ia mengatakan di neraka ada Coffee Time,
sewaktu Anda sudah kenyang makan kotoran, selanjutnya Coffee
Time minum segelas kopi, kemudian waktunya tiba, segera mulai lagi.
Ini cerita lucu, katanya di dalam neraka juga ada Coffee Time.
Asalkan Anda ingat mantra Ragavidyaraja, sekalipun Anda
pergi ke neraka, bila Anda melihat ular berbisa, selama menjapa
"HUM. ZHAZHI. HUM. RE." tujuh kali, ular berbisa itu akan
menyingkir, Anda tidak perlu masuk neraka tersebut. Bila Anda pergi
ke neraka bola besi yang membara, asalkan menjapa Mantra
Ragavidyaraja "HUM. ZHAZHI. HUM. RE." tujuh kali, semua bola
besi itu pun berubah menjadi kue bulan. Bila Anda tiba di neraka
lubang kotoran, Anda japa tujuh kali "HUM. ZHAZHI. HUM. RE.",
semua kotoran berubah menjadi sosis, di Amerika Serikat disebut Hot
dog. Yang tidak baik akan berubah menjadi baik. Semua ular berbisa
tersebut berubah menjadi chuÌtbÃtnÌg (makanan khas Taiwan di mana
beras ketan dimasukkan ke dalam usus besar babi), dijamin Anda
tidak akan menderita di neraka.
Jadi, mantra ini ada manfaatnya, 300 ribu kali seharusnya tidak
banyak, biasanya Anda boleh hitung dengan alat penghitung, Anda
juga boleh japa sambil berjalan, setelah dijapa, Anda pun mempunyai
manfaat demikian. Ini karena Vairocana memasuki istana hati
Samanthabradha Bodhisattva, kemudian menitis menjadi
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Ragavidyaraja. Jadi, Pancabuddha berubah menjadi lima Mahavajra,
delapan Mahavajra adalah titisan dari delapan Mahabodhisattva,
makanya ada delapan Mahavidyaraja, lima Mahavidyaraja, semua ada
di dalam Agama Tantra. Asalkan kalian konsisten menjapa mantra,
melukis figur; selain itu ada satu macam lagi, yakni Anda japa genap
300 ribu kali Mantra Ragavidyaraja, Ragavidyaraja digantung di
depan dada Anda, dijadikan kalung, ini adalah "Sadhana Memahat
Figur". Asalkan Anda japa genap 300 ribu kali, Anda boleh lakukan
seluruh sadhana yang terdiri dari santika, paustika, wasikarana, dan
abhicaruka. Jadi, Mahaguru di dalam ruang konsultasi juga ada sebuah
pratima Ragavidyaraja, pratima itu sudah lama saya persemayamkan.
Pratima yang satu ini, yang dipegangnya adalah Vajra Dorje
Pancasula, beda, dipegang membelakangi, begini cara pegang Vajra
Dorje Pancasula di tangan Ragavidyaraja.
Om Mani Padme Hum.
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Meredam Krisis Moneter dengan Kebijaksanaan
Buddhadharma
Target moneter dunia di pasar moneter Wall Street New
York Amerika Serikat, akhir-akhir ini menimbulkan gelombang
tsunami terbesar di dunia moneter sejak Amerika Serikat berdiri.
Bank terbesar keempat dalam sejarah yang telah berdiri 158 tahun
diumumkan bangkrut, diikuti dengan belasan bank di Amerika
Serikat pun turut bangkrut, di antaranya banyak bank tua yang
memiliki sejarah ratusan tahun, Departemen Keuangan Amerika
Serikat kuatir sekali, apalagi rakyat. Kepanikan dari efek kartu
domino yang berkepanjangan, membuat setiap orang di badan
keuangan setiap negara di dunia memucat begitu mendengarnya,
secara permukaan mungkin juga mempengaruhi keuangan dan
kehidupan kita setiap manusia, bahkan keamanan dan kedamaian
dunia.
Yang paling mengagetkan adalah berbagai kekacauan yang
timbul di dunia masa kini, sedari awal sudah diprediksikan di dalam
buku Mahaguru ke-178 yang terbit pada bulan Maret 2005 yang
berjudul "Memandang Mega dari Gunung", justru di dalam artikel
yang berjudul "Apakah Sekarang Adalah Zaman Pergolakan", tertulis
masalah harga barang di Amerika Serikat, masalah rumah, masalah
tingkat bunga, devaluasi dolar Amerika, defisit ekonomi, teroris,
perang luar negeri, masalah keamanan; bermacam-macam masalah
yang saat ini tengah mencuat ke permukaan.
Selain itu, di dalam buku yang lebih awal lagi, buku ke-173
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yang berjudul "Satu Mimpi Satu Dunia" (terbit bulan Juli 2004),
dalam artikel yang berjudul "Teritori Negara", bahkan tertulis,
"Negeri tempat Anda pernah bermukim, selang beberapa waktu akan
terjadi pengalihan kekuasaan." Ini adalah kejadian yang ditulis di
dalam artikel tersebut di mana Mahaguru tiba di alam dewa yang
sangat tinggi, dan melihat ratusan dewa yang berpakaian warna
ungu sedang rapat.
Kejadian ini sudah tertulis dengan jelas di
dalam buku Mahaguru 3-4 tahun yang
lalu, bagaimana tidak membuat kita
menguatirkan para insan? Namun,
bencana alam dan bencana
buatan manusia yang terjadi di
dunia saha adalah karma
bersama para insan, walaupun
Buddha, Bodhisattva, dan
Mahaguru mengasihi para insan,
bagaimana pula melindungi semua
umat manusia di seluruh dunia, yang dapat
kita lakukan hanya menghadapi sebagaimana adanya,
introspeksi penyebab bencana, mengesampingkan
kepentingan pribadi, menolong diri sendiri dan orang lain,
mengumpulkan pikiran dan tenaga massa untuk mengubah daya
karma, mendamaikan batin lewat kebijaksanaan agung yang jernih
dan bersama-sama membangkitkan niat mulia menolong diri sendiri
dan dunia supaya tercapai ketenangan masyarakat dan kedamaian
dunia.
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Pada saat-saat zaman pergolakan baru mulai bertunas, semoga
tempat ibadah Zhenfo Zong di setiap negara dan daerah serta seluruh
umat Zhenfo Zong membangkitkan niat luhur menjapa "Mantra
Peredam Bencana" dan "Mantra Hati Jinmu" demi diri sendiri dan
makhluk lain, semoga segenap umat memohon dengan tulus pada
Buddha-Bodhisattva, Yaochi Jinmu agar berwelas asih mengasihani
para insan lewat menjapa dan menyebarluaskan "Mantra Peredam
Bencana" dan "Mantra Hati Jinmu" yang diajarkan oleh Mahaguru
Lian Sheng guna menyelamatkan krisis zaman pergolakan sejak dini.
Dengan tulus berharap, semoga seluruh umat Zhenfo Zong
senantiasa menganjurkan umat manusia menjapa mantra dan nama
Buddha, bersadhana dan melatih hati, belajar samadhi dan
kebijaksanaan, mempertahankan kejernihan pikiran, tidak dikacaukan
oleh lingkungan luar, segala sesuatu pertimbangkan baik-baik dengan
kebijaksanaan, membimbing dan membantu para insan yang berjodoh
menenangkan jiwa dan raga, mengubah keterpurukan batin dalam
zaman kekacauan lewat kebijaksanaan menuju jalan pembebasan yang
terang.
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DHARMAPALA JUGA SUKA HAL BARU
Selesai kebaktian Arcaya Lian Yuan membabarkan dharma
Mahaguru tentang Dharmapala. Ketika Mahaguru menyepi dan
bertapa di "Danau Daun", sehari makan tiga kali, setiap kali makan,
selalu melaksanakan tata ritual persembahan, makanan Mahaguru
sangat sederhana dan sangat tawar, juga hampir jarang ganti pola
makan, Mahaguru hidup seperti ini hampir 4 tahun. Duka! Duka!
Saat mempersembahkan, Mahaguru dapat merasakan "senang"
dan "tidak senang" nya Dharmapala, pokoknya, persembahan selama
4 tahun terakhir, Mahaguru menyantap makanan tawar, Dharmapala
juga menerima persembahan berupa makanan tawar, Mahaguru
merasakan dengan jelas bahwa Dewa Dharmapala bungkam.
Suatu kali, Mahaguru melewati sebuah restoran saat meditasi
berjalan, tiba-tiba terpikir, mengapa tidak masuk dan duduk sebentar,
lagipula perut juga sudah lapar, Mahaguru pun ganti sebentar "pola
makan"! Tadinya makan tiga jenis sayur, satu mangkuk kecil sop,
setengah mangkuk nasi, setiap kali makan selalu sama, selama jangka
panjang, berat badan Mahaguru turun 20 pon lebih, dan hari ini, tibatiba masuk restoran.
Mahaguru pesan semangkuk "mie kombinasi", tambah lagi
sepotong kecil "pizza". Begitu Mahaguru mempersembahkan, tak
disangka Dewa Dharmapala meloncat kegirangan, senangnya
melebihi kata-kata, Mahaguru merasakan kesenangan yang luar biasa
dari Dewa Dharmapala.
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Suatu kali, terjadi kontak batin yang sudah bertahun-tahun
terakhir belum pernah ada. Dalam hati Mahaguru berpikir, "Tak
disangka Dharmapala juga suka hal-hal baru, Dharmapala juga begitu
rakus, mempersembahkan makanan baru, mereka malah meloncat
kegirangan, luar biasa gembira."
Tadinya Mahaguru berpikiran demikian:
Karena makan tiga jenis sayur, setengah mangkuk nasi, satu
mangkuk sup, pola makan tawar, sup juga air garam saja, Mahaguru
tahu kalau dipersembahkan kepada Dharmapala, reaksinya pasti tawar,
Mahaguru pernah memberitahu mereka, kalian boleh pergi sendiri ke
restoran besar untuk makan sendiri."
Namun, mereka berkata, "Yang namanya Dharmapala,
senantiasa di sisi tuannya, tidak boleh meninggalkan barang sekejap
pun, dalam setiap sisi kehidupan harus berada di sisi tuannya, mana
mungkin cari makan sendiri di restoran besar." Mereka melanjutkan,
"Pergi ke restoran besar untuk makan, memang tidak ada yang tahu,
namun, tanpa izin dari tuannya, apalagi makanan ada pemiliknya, dosa
ini sama dengan mencuri, Dewa Dharmapala juga mematuhi
Pancasila, jika lapar, dan mencari makanan lain, itu juga berarti
melakukan pencurian."
Begitu mendengarnya, Mahaguru merasa sangat hormat.
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Saat Tersesat, Guru Menyeberangkan
Saat Cerah, Menyeberangkan Diri Sendiri
Membuktikan Sendiri Kebenaran Tertinggi Lewat Dharma
Anatman(Tanpa Ke-akuan)
Seiring tibanya musim gugur dan musim dingin, Seattle juga
berangsur-angsur diselimuti oleh nuansa dingin. Pada sabtu tanggal 11
Oktober 2008 pukul 8 malam, Dharmaraja Buddha Hidup Lian Sheng
bersama Gurudhara Acarya Lian Xiang hadir di Ling Shen Ching Tze
Temple, mengikuti kebaktian "Yidam Jambhala" yang dipandu dan
dipimpin oleh Acarya Lian Miao. Yang hadir antara lain: Acarya Shi
Lianhua Dehui, Acarya Shi Lian Ning, Acarya Shi Lian Wang, Acarya
Shi Lian Deng, Acarya Shi Lian Jie, Acarya Lian Shi, Dharmacarya
Lianhua Chunlian, Dharmacarya Lianhua Bizhen, para lama, dan umat
yang berasal dari berbagai belahan dunia.
Usai kebaktian, Lhama Lian Zhong berceramah tentang
sandang, pangan, papan, dan transportasinya dalam melatih diri
menjadi bhiksuni, ia pernah dibantu secara tulus oleh banyak orang;
semoga lewat menekuni ketujuh Dharma kesucian antara lain:
bertobat, sukacita, pelimpahan jasa, samadhi, memohon Buddha
menetap di dunia, dan berceramah Dharma ini, Ke atas membalas
empat jenis budi, ke bawah menyelamatkan tiga makhluk alam
samsara; Acarya Lian Miao justru dengan ceramah yang hidup dan
lincah, menjelaskan pandangannya terhadap orang berbakat dan orang
bodoh, serta menyebutkan bahwa asalkan kita menempatkan manusia
dan hal ikhwal ke tempat yang benar, semuanya akan menjadi sesuatu
yang berguna; serta belajar kegunaan tanpa penyertaan hati, sebab
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tanpa penyertaan hati, hati baru bisa alami, baru bisa bebas dari
rintangan.
Selanjutnya, Mahaguru melanjutkan penjelasan Sutra Altar
Patriak VI: menyebutkan satu titik berat dalam melatih diri dan belajar
Dharma; "Saat tersesat, Guru menyeberangkan; saat cerah,
menyeberangkan diri sendiri"; saat tersesat, insan harus diseberangkan
oleh sang guru, ketika diri sendiri mencapai pencerahan, maka harus
menyeberangkan diri sendiri. Mahaguru juga menyampaikan bahwa
dalam Tantra, tidak setiap manusia dapat diseberangkan, ada tiga jenis
manusia tidak dapat diseberangkan dengan mengumpamakan
mangkuk sebagai alat Dharma; orang yang mangkuknya tertutup tidak
dapat diseberangkan; permukaan dalam mangkuk yang sangat kotor,
artinya rintangan karma sangat berat juga tidak dapat diseberangkan;
yang kurang yakin, ibarat mangkuk bocor juga tidak dapat
diseberangkan; kemudian Mahaguru menuturkan semangat dan
intisari dari Sutra Vajra adalah mengutamakan Dharma
Anatman(Tanpa Aku), "Tiada pikiran adalah Buddharatna dari
pencerahan sejati" di dalam Sutra Satya Buddha juga merupakan
kebenaran tertinggi; serta memotivasi kita semua merealisasikan
"Dharma Anatman"(Tanpa Aku), itulah kegunaan agung, lewat
"Dharma Anatman"(Tanpa Aku) bisa mencapai tingkat Arahat;
semoga setiap siswa mulia lekas mencerahi kebenaran tertinggi.
Usai Mahaguru berceramah, dilanjutkan dengan memberikan
abhiseka kepada umat baru, serta memberkati air Mahakaruna Dharani
dan kaiguang pratima, juga berwelas asih memberkati lewat
menjamah kepala setiap siswa, kebaktian sabtu pun berakhir di tengah
nuansa enggan berpisah saat hadirin mengantarkan Mahaguru dan
Gurudhara.
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Bahagia Itu Apa
Oleh: Arcaya Lian yuan
Sembah sujud pada Y.A. Grandmaster Lian Sheng Huo Fo, sembah
sujud pada para Buddha, sembah sujud pada para Bodhisattva, dan
sembah sujud pada para Dharmapala Mandala.
Saya pernah disms umat pada malam tahun baru sampai saya
tidak bisa tidur. Mereka mengucapkan selamat tahun baru dan banyak
kata-kata yang bagus serta indah, sampai pagi sms masuk terus ke hp
saya. Saya mengucapkan terima kasih bagi yang sudah sms saya.
Umat yang sms saya pasti merasa senang begitu pun juga dengan saya
yang menerima sms ucapan tahun baru dari mereka. Begitu selesai
baca sms dari umat saya mendapatkan dharma bahwa ini semua
adalah jodoh kita. Kenapa begitu? Coba anda bayangkan jika kita
tidak memiliki karma baik apakah kita dapat merayakan dan melewati
tahun baru? Coba anda renungkan sendiri. Di tahun baru banyak orang
main kembang api dan sangat indah. Akan tetapi pernahkah terpikir
oleh kalian bahwa orang yang main kembang api tersebut sedang
membakar uang mereka? Bukankah lebih baik uang tersebut
digunakan untuk membuat sadhana api homa dan dipersembahkan
kepada para Buddha, Bodhisattva, Dhamapala, dan para Dewa? Lian
sia Fakse bicara lelucon dengan saya, ”Sangse mereka juga sedang
membuat persembahan dengan kembang api, mereka
mempersembahkan kepada para dewa langit”. Tapi sebenarnya semua
itu hanya untuk kesenangan saja.
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Apalagi kalau kita ada uang banyak langsung pasang kembang
api yang lebih besar dengan harga yang lebih mahal. Tapi kita tidak
sadar setiap penggantian tahun kita makin mendekati kematian,
kenapa? Karena umur kita tambah setahun dan tua setahun. Pernah
melihat ikan? Ikan itu tidak tahu air sungai surut, ia tetap berenang,
dan ia tidak tahu bahwa ia sudah mendekati ajal atau kematian jika air
sungai kering. Manusia juga begitu, manusia lebih mementingkan diri
sendiri. Manusia selalu mencari kebahagian pribadi tanpa memikirkan
hari besok kebahagian pribadinya akan berubah menjadi apa! Banyak
orang bahagia di tahun baru bisa tamasya keluar negeri, karaoke,
makan-makan enak, dan lain sebagainya. Akan tetapi itu hanya
kebahagian semu, yaitu: kebahagian dari sisi luar bukan kebahagian
dari sisi dalam (hati). Habis kebahagian semu ini kita akan kembali
sedih dan menderita lagi.
Saya pernah bertanya sama satu orang, ”Apakah kamu
bahagia?” dia menjawab, “saya bahagia”. Dan saya bertanya lagi ke
dia, “Apakah sekarang kamu bahagia?” dia tidak bisa menjawab
hanya membisu. Saya bertanya lagi kepadanya,“Kenapa kamu bicara
kamu bahagia?” “Karena tadi acara berlangsung, kamu merasa
bahagia pada waktu itu saja, sekarang acara sudah berakhir jadi kamu
tidak merasa bahagia lagi”, bukankah begitu jawabku. Lalu saya
berkata kepadanya,” kalau saya lain, saya selalu bahagia terhadap
situasi apapun tanpa ada waktu yang sanggup menghentikan”. Dia
bertanya lagi kepada saya, ”Bagaimana caranya?” saya menjawab
dia,” Kamu datang kevihara dan bersadhana kamu akan merasa
bahagia selalu”.
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Jadi kita sebagai manusia harus mencari kebahagian yang sejati.
Kebahagian sejati itu apa? “SADHANA”, itulah kebahagian sejati.
Sewaktu kita melakukan sadhana pertobatan dengan sungguh-sungguh
kita bertobat, kita akan merasakan kebahagian muncul karena kita
lepas dari penderitaan.
Ajaran Buddha harus dimengerti dan tidak mungkin dalam
sehari kita langsung mengerti tetapi pelahan-lahan seperti kita berlajar
disekolah. Bagi orang awam atau orang yang tidak mengerti agama
Buddha, selalu mengatakan agama Buddha ajarannya kuno, paling
sulit, ketinggalan jaman, dan sebagainya. Sebenarnya agama Buddha
selalu mengikuti perkembangan jaman. Saya pernah terpikir orang
merokok. Jelas-jelas dia tahu merokok itu tidak baik dapat merusak
kesehatan, seperti jantung, impotensi, dan lainnya. Tetapi dia tetap
merokok, alasannya kalau ditanya dia akan menjawab untuk saya
merokok karena bisa merasa bahagia. Apabila rokok habis kita tanya
dia lagi apakah kamu masih merasa bahagia? Tidak merasa bahagia
lagi itulah jawabanya.
Di dunia ini banyak orang berpikir bahwa dirinya pintar bisa
membawa dan merubah orang lain menjadi bahagia. Tapi prinsip
dasarnya hidup manusia penuh penderitaan. Kita mau cari kebahagian,
dimana mencarinya? Bersadhana dan ke vihara itulah kuncinya.
Ada hal lainnya seperti kita buat upacara akbar (Fa Hui) di vihara, ada
pengisian formulir untuk doa itu sebenarnya kita buat untuk diri kita
sendiri pribadi. Umat ada yang datang, mengisi formulir doa, dan
memberikan dana persembahan. Ada juga umat datang tapi tidak
mengisi formulir. Tapi itu semua kembali ke pribadi masing-masing
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umat tidak perlu kita gosipkan dia dibelakang dia tidak mengisi
formulir, dia memberikan dana persembahan sedikit padahal dia orang
kaya, dan sebagainya. Hal tersebut hanya membuat kita berbuat karma
buruk terutama karma ucapan. Kita menjadi orang harus bijaksana
dalam berpikir yang penting umat itu mau datang ke vihara apalagi
manusia jaman sekarang ini yang berjodoh dengan Buddha sulit
sekali. Mereka lebih berjodoh dengan barang-barang mewah, seperti
mobil, tas mahal, patung antik, dan lain-lain. Didalam kitab Buddha
disebutkan dharma sulit didapat kini telah kita dapatkan. Apalagi dia
sekarang sudah dapat, sayangnya dia belum bisa memberi. Memberi
berarti menerima menurut Buddha. Kamu memberi dana persembahan
berarti menerima pahala.
OM GURU LIAN SHENG SIDDHI HUM.
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Bagaimana merawat dan menghormati “Hu”
Hari ini saya akan berbicara tentang ”Hu”karena
banyak dari kalian datang dari luar negeri.Seorang siswa
bertanya kepada saya lewat surat apakah hu yang telah ia
bawa selama bertahun-tahun masih manjur.Ia ingin tahu
apakah hu tersebut kekuatannya masih ada dan
melindunginya,karena pekerjaannya mengharuskan ia banyak
berpergian dan hu yang dibawa sering terkena keringat badannya.Ia
ingin tahu apakah bau badannya telah mengusir para Budha dan
Bodhisatva serta makhluk suci .Saya ingin membahas pertanyaan ini
Berapa lama sebuah hu bertahan setelah di beri
adhistana(pemberkatan)?apakah ada masa jatuh tempo?Sebagian
orang berkata bahwa hu tersebut harus di adhistana lagi sebulan
sekali.Ada yang bilang setahun sekali.Banyak orang yang kehilangan
keyakinan pada hu yang mereka bawa karena mereka tidak yakin
berapa lama kekuatan hu tersebut bertahan.Sebagian siswa mengeluh
bahwa mereka masih terjatuh waktu berjalan,mengalami kecelakaan
kecil waktu mereka tidak berada di rumah,mereka bertanya-tanya
apakah hu yang dibawa tersebut manjur atau tidak.
Apakah hu pelindung diri manjur atau tidak adalah tergantung
dari keadaan pikiran anda.Kita harus mempunyai keyakinan terhadap
hu tersebut dan menunjukkan keyakinan kita itu.Misalnya,saya(maha
guru)menggantungkan sebuah vajra salib di mobil saya.Setiap pagi
sebelum mengendarai mobil saya akan beranjali dan menberi hormat
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kepada vajra tersebut dan membacakan mantra.Bagaimana kita
memberi hormat kepada hu yang kita pakai?Yang perlu kita lakukan
adalah melepaskannya dari badan kita dan menyentuhkannya di dahi
kita dengan penuh rasa hormat lalu kita pakai lagi.Sebelum kita
tidur,mandi,atau pergi ke toilet kita bisa melepaskannya.Bila ingin
dipakai kembali,kita harus menyentuhkannya di dahi
dahulu.Menggunakan dahi menyentuh hu itu merupakan sebuah
penghormatan dan beranjali juga merupakan penghormatan dalam
bentuk yang lain.Hu tidak pernah kehilangan kekuatannya jadi tidak
perlu diberi adhistana kembali.
Setiap kali kita melihat simbol pelindung seperti gambar
Mahakala,Lingkaran Mantra atau Hu yang di tempelkan di pintu
masuk rumah orang,kita sebaiknya beranjali untuk menunjukkan
penghormatan sebaliknya juga memberi anjali bila berada di altar
sembahyang.Ini merupakan indikasi bahwa ”bila ada Kemauan,maka
ada Buddha”.Kita akan mengalami kontak batin dan
terlindungi.Asalkan kita menghormati hu itu,kita tidak perlu sampai
melakukan maha namaskara dan memberi persembahan kepada hu
itu.Hu yang kita pakai harus kita tempatkan di tempat yang bersih bila
dilepaskan dari badan.Bila kita ingin memakainya lagi maka kita
sentuhkan terlebih dahulu di kening kita,ini menunjukkan sebuah
penghormatan kepada Buddha,bodhisatva atau makhluk suci yang
memberi titah didalam hu tersebut.Mengenai mantra yang
digunakan,kita bisa menjapa manta Om Ma Ni Pad Me Hum atau Na
Mo A Mi To Fo.Ingatlah selalu bahwa hu tersebut akan bermanfaat
jika kita menaruh hormat dengan sepenuh hati.
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Dalam ajaran tantrayana ada sebuah istilah yaitu”Chu Ji Tuo”
di mana orang menggunakan kepalanya untuk menyentuh kaki
Buddha.Orang terlindungi oleh Buddha bila kaki Buddha menyentuh
kepala kita.Menyentuhkan hu ke dahi juga adalah sama ”Chu Ji
Tuo”.Saya harap kalian semua mengerti.kesimpulannya ialah hu akan
menjadi manjur bila kita bisa sepenuh hati memberi hormat.Ini adalah
cara yang benar dalam merawat atau menghormati hu.
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“OM GU LU LIAN SHENG XI DI HUM”
Gatha penyaluran jasa bagi yang telah berdana dan mendistribusikan buku ini:
Semoga pahala ini dapat menghilangkan malapetaka dan bencana
Semoga pahala ini dapat menyebarkan benih kebajikan bagi semua makhluk
Semoga pahala ini dilimpahkan ke semua makhluk kelak mencapai ke-Buddhaan
Semoga pahala ini memperindah tanah suci Buddha
Semoga pahala ini mengikis karma buruk dan menambah berkah serta cahaya
prajna
Abeng
Lian Sia Fak Si
Acun
Melianty The
Archie
Michelle A.B.
Cahyadi Susindra
Rusli
Chu Ping
Rusmawaty
David
Sharon A.B.
Dewi Susanto
Sikce
Dragono
Silvi Oktaviani Dragono
Erick
Suhendri Eddy
Fam Po Foeng
Sofian
Feliciana Sofian
Susilawaty
Feng Lie
Ten Ten Moi
Fung Ing
Theresia
Hadiyanto
Thomoas Dragono
Hanli
Tjen Ming Lie & keluarga
Harveyanto
Vannesa A.B.
Huang Sui Fen
Vihara Vajra Bhumi Silampari
Imelda Dewi Wijaya
Vihara Vajra Bhumi Surya Padma
Indivara
Wahyudi Susindra
Irwan
Yenli
Jesslyn So

(Bagi para donatur telah dilakukan pelimpahan jasa oleh V.A Lian Yuan
melalui api homa)
(Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penulisan nama donatur)
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VIHARA VAJRA BHUMI SRIWIJAYA
Jalan Sayangan Lrg.RK. Lama No. 619 Rt. 09, 16 Ilir Telp. 0711
350798, Fax : 0711 320124 Palembang Indonesia
________________________________________________________
________________________________________________________
Kebaktian Umum :
Hari Kamis
Hari Minggu
1, 15, dan 18 (penanggalan Lunar)

: Pukul 19.30 wib Selesai
: Pukul 16.00 wib Selesai
: Pukul 19.30 wib Selesai

Sekolah Minggu :
Hari Minggu

: Pukul 10.00 wib Selesai

Kebaktian Muda Mudi :
Hari Sabtu

: Pukul 19.30 wib Selesai

Seksi Duka

: 0711 311645 ( Sik Che )

Seksi Pemberkatan Pernikahan
: 081927792586 ( Herlina )
________________________________________________________
Website
: http://www.shenlun.org
Email
: contactus@shenlun.org
Facebook : Vihara Vajra Bhumi Sriwijaya (facebook@shenlun.org)
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Om Mani Padme Hum!
Bagi yang ingin memuat kolom iklan, mantra dan
sutra dapat transfer langsung ke rekening
Bank Mandiri
Ac. 113-000-5582-204
A/n. HERLINA RUDI
Hp. 0819 27792856
Bagi yang ingin menyumbang majalah Dharma Talk
dapat transfer langsung ke rekening
Bank Mandiri
Ac. 112-000-5641-365
A/n. JONI
Hp. 0711 9102460
Bukti transfer dan nama donatur harap di fax
ke 0711 320124 u/p HERLINA
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Acara perpisahan anak-anak TK B
Sekolah Bhumi Sriwijaya

Siswa-siswi Sekolah Bhumi Sriwijaya
mempersembahkan tarian

Lingkaran matra yang muncul pada
saat acara berlangsung

