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Mengenal Mahaguru
Maha Arya Acarya Lian-Sheng
Buddha Hidup Lian-Sheng yang bernama
awam Sheng-Yen Lu, lahir pada tanggal 18
bulan 5 penanggalan lunar tahun 1945 di peternakan ayam di tepi Sungai Niuchou, Chiayi, Taiwan. Beliau alumni Fakultas Geodesi
Akademi Sains Zhong-zheng (angkatan ke-28),
meraih gelar Sarjana Teknik, serta mengabdi
di kemiliteran selama 10 tahun. Di kemiliteran pernah memperoleh piagam emas, piagam
perak, piala emas sastra dan seni kemiliteran
negara, serta berbagai penghargaan lainnya.
Pada suatu hari di tahun 1969, Buddha Hidup
Lian-Sheng diajak ibunda sembahyang di kuil
Yuhuang Gong di Taichung. Berkat Maha
Dewi Yao Chi, mata dewa dan telinga dewa
beliau terbuka. Beliau melihat dengan mata kepala sendiri bahwa tiga sosok Bodhisattva menampakkan diri dan berseru, “Setulus hati belajar Buddhisme. Setulus hati belajar Dharma.
Setulus hati berbuat kebajikan.” Di angkasa
juga muncul dua kata: ‘Kesetian’ dan ‘Kebajikan’
yang berpesan pada beliau agar membabarkan
Dharma dan memberikan kebajikan serta menyelamatkan para makhluk.
Malam hari itu, roh Buddha Hidup Lian-Sheng
dibawa oleh Buddha-Bodhisattva ke Sukhavatiloka untuk melihat langsung sekaligus untuk
mengenali sendiri wujud kelahiran sebelumnya
(Dharmakaya), yakni “Maha-Padmakumara
Putih yang berjubah putih dari delapan belas Maha-Padmakumara Mahapadminiloka,
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Sukhavatiloka.” Oleh sebab itu, beliau menitis di alam fana demi menyeberangkan
para makhluk kembali ke Mahapadminiloka.
Sejak itu, Buddha Hidup Lian-Sheng setiap malam mengikuti Guru Spiritual yang
tak berwujud--Guru Sanshan Jiuhou (Sebutan kehormatan yang diberikan Buddha Hidup Lian-Sheng untuk Dharmakaya Buddha-Bodhisattva) berlatih Sadhana
Tantra selama tiga tahun. Berkat petunjuk Guru Sanshan Jiuhou pula, pada tahun
1972 beliau bertolak ke gunung Jiji, Nantou, untuk berguru pada pewaris XIV Taoisme Qingcheng, Qingzhen Daozhang (Bhiksu Liao-Ming) untuk belajar ilmu Tao,
Danting Fulu, Jiuxing Dili Dafa, Mahasadhana Sekte Nyingmapa versi Tantra Cina
dan Tantra Tibet, lima macam pengetahuan, dan lain-lain.
Karena kondisi tersebut di atas, pada tahun 1972 Buddha Hidup Lian-Sheng telah
memiliki tataritual Sadhana Tantra yang lengkap. Kunci utama mencapai pencerahan kebuddhaan serta Mahasadhana rahasia dari sekte-sekte utama Tibet yang tidak
diwariskan selama ribuan tahun pun beliau telah menguasai semuanya, sehingga
mencapai Siddhipala Penguasa Rahasia dan Buddha Padma Prabha Svara yang setingkat dengan Dasabhumi Bodhisattva.
Sejak tahun 1970, Buddha Hidup Lian-Sheng secara berturut-turut telah bersarana
pada bhiksu sekte eksoterik, antaralain Bhiksu Yinshun, Bhiksu Leguo, Bhiksu Daoan. Tahun 1972 beliau menerima Sila Bodhisattva dari Bhiksu Xian-Dun, Bhiksu
Hui-San, dan Bhiksu Jue-Guang sebagai Guru sila, serta Bhiksu Shang-Lin dan
Bhiksu Shanci sebagai Guru Ritual di Vihara Yan, Nantou. Berkat karma baik beliau
kembali memohon abhiseka silsilah dari para Guru di alam manusia, antara lain dari
Bhiksu Liao-Ming dari Sekte Nyingmapa (Sekte Merah), Guru Sakya Zheng-Kong
dari Sekte Sakyapa (Sekte Kembang), Gyalwa Karmapa XVI dari Sekte Kargyupa
(Sekte Putih) dan Guru Thubten Dhargay dari Sekte Gelugpa (Sekte Kuning).
Pada tanggal 16 Juni 1982, Buddha Hidup Lian-Sheng sekeluarga berhijrah ke Seattle, Amerika Serikat. Beliau di Paviliun Ling Xian menekuni segala sadhana Tantra. Pada Tanggal 27 Agustus 1982 (tanggal 10 bulan 7 Lunar) Buddha Sakyamuni
memberikan Vyakarana pada beliau lewat penjamahan kepala dengan pembentukan
tangan Buddha di atas kepala.
Pada tanggal 5 Juli 1985 (tanggal 18 bulan 5 penanggalan lunar, bertepatan dengan hari ulang tahun Buddha Hidup Lian-Sheng), beliau mencapai Siddhi ‘Cahaya
Pelangi Abadi’. Saar itu ada jutaan Dakini berseru memuji Siddhi ‘Cahaya Pelangi
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3

Abadi’ tak lain adalah ‘Anuttara Samyaksambodhi’ (disebut pula “mencapai kebuddhaan pada tubuh sekarang.
Tahun 1975, Buddha Hidup Lian-Sheng mendirikan ‘Ling Xian Zhenfo Zong’ di
Taiwan. Tahun 1983 di Amerika Serikat secara resmi merintis ‘Zhenfo Zong’, dan
pada tahun 1985 mendirikan vihara cikal bakal Zhenfo Zong (Vihara Vajragarbha
Seattle). Beliau mengabdikan diri sepenuhnya dalam pembabaran Sadhana Tantra
Satya Buddha.
Pada tanggal 19 Maret 1986 (tanggal 10 bulan 2 Lunar) di Mandalasala Satya Buddha, kota Redmond, Amerika Serikat, Buddha Hidup Lian-Sheng secara resmi diUpasampada oleh Bhiksu Guo-Xian. Beliau mulai menjalani misi penyeberangan
dalam wujud Bhiksu.
Perjalanan kehidupan sadhana Buddha Hidup Lian-Sheng berawal dari Agama Kristen, lalu Taoisme, Buddhisme Mahayana, terakhir berlatih Sadhana Tantra sampai
mencapai Siddhi. Itulah sebabnya, keseluruhan sistem silsilah Zhenfo Zong terkandung dan terbaur ilmu Taoisme, ilmu Fu, ilmu ramalan, Ilmu Feng Shui serta
metode-metode duniawi lainya. Semua ini untuk kemudahan makhluk luas mengatasi kesulitannya, mencapai tujuan menyeberangkan para insan yakni “Terlebih
dulu menariknya dengan keinginan duniawi lalu menuntunnya menyelami kebijaksanaan Buddha.”
Dalam upaya merintis pendirian Zhenfo Zong, Buddha Hidup Lian-Sheng telah
memberikan sebuah metode pelatihan yang menekankan praktek dan bukti nyata
kepada umat manusia. Buddha Hidup Lian-Sheng berjanji pada para siswa “Asalkan
Anda tidak melupakan Mula Acarya dan setiap hari bersadhana satu kali, maka ketika ajal menjelang, Padmakumara pasti menampakkan diri untuk menjemput Anda
kealam suci Mahapadminiloka.”
Buddha Hidup Lian-Sheng seumur hidup membabarkan Dharma dan menyeberangkan para makhluk. Beliau sungguh mematuhi nasihat Guru sesepuh Taois
Qing-Zhen yang mengatakan bahwa tidak menetapkan tarif agar semuanya diberikan secara sukarela saja. Prinsip ini ditaatinya seumur hidup, dan hal ini menjadikan
beliau seorang yang berkepribadian luhur.
Disadur dari buku Panduan dasar Zhenfo Zong BAB II (I-VI)
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Mengenal Diriku
~Maha Arya Acarya Lian-Sheng~

Dari kuil aku pulang bersama Ibuku kembali ke Apartemen tempatku tinggal. Begitu banyak yang terjadi pada hari itu sehingga aku masih memikirnya suatu aku
berbaring di ranjang. Aku tidak dapat tidur. Tiba-tiba aku mencium wangi cendana.
Aku memejamkan mataku. Di dalam kabut-kabut munculah sebuah lingkaran
sinar yang memancarkan warna keemasan. Aku merasa badanku menjadi ringan
melayang-layang ke udara dan kemudian terbang memasuki lingkaran sinar tersebut. Terdengar suara hembusan angin. Aku merasa aku telah terbang sangat jauh.
Aku dapatkan diriku tiba disuatu dunia yang begitu berbeda. Entah bagaimana
tetapi aku merasa tahu bahwa ini disebut sebagai dunia kehampaan. Ternyata ada
semacam kekuatan yang menuntunku ketempat ini. Ditempat ini aku bertemu dengan Bodhisattva-Bodhisattva. Mereka membungkuk kepadaku memberi hormat,
tetapi aku tidak mengenal mereka. Aku melihat bunga-bunga teratai dengan berbagai warna yang ukurannya sebesar ban mobil, dan setiap bunga teratai itu berdiri
seorang anak laki-laki. Setiap anak laki-laki memegang ditangan sebuah bunga
teratai yang berlainan warna. Dari langit aku melihat tangga terjulur kebawah dan
dijaga dewa-dewa berbaju emas. Sebuah kabut yang sangat menakjubkan melayanglayang di atas tanah. Aku melihat sebuah istana yang diukir dengan sangat indahnya
yang memancarkan cahaya keemasan dari setiap jendelannya. Istana itu mempunyai
dua pilar yang berdiri tegak menjulang tinggi mencapai awan-awan. Aku mendengar sebuah suara memberitahukan bahwa pilar yang satu melambangkan Gunung
Kun-Lun dan pilar yang lain melambangkan Gunung Su Meru. (Catatan : Gunung
Kun-Lun dikenal sebagai tempat suci sedangkan Gunung Su Meru dikenal sebagai
tempat suci Buddhisme)
Aku berjalan ke sebuah kuil megah di salah satu gunung itu. Di sana berdiri seseorang dan aku mendengar sebuah suara yang berkata, “Orang itu adalah XXX. Ia
adalah anda pada masa kehidupan yang lalu. Bila tidak percaya, setelah anda kembali sadar, periksalah sutra XXX di halaman XXX. Di sana tercantum nama anda
dalam kelahiran yang lalu. Asal usul anda ini merupakan suatu rahasia alam semesta.
Jangan terbocorkan.” Aku mengiyakan. Karena itu para pembaca harap memaafkan
aku karena tidak dapat membocorkan nama dari kelahiranku yang lalu.
Aku terus melawat ke banyak tempat lainnya. Aku melihat dan mendengar hal-hal
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yang tidak pernah kulihat dan kudengar sebelumnya. Ketika aku terbangun, saat
itu sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Aku segera pergi ke toko buku Jui-Cheng di
Tai-Chung yang mengkhususkan diri menjual buku-buku Buddhisme dan Taoisme.
Aku menemukan sutra yang disebutkan di dalam perjalanan astralku itu (pengalaman roh keluar dari tubuh kasar dan melakukan perjalanan) dan membuka halaman
yang telah diberitahukan kepadaku. Sungguh tercengang aku mendapatkan bahwa
di halaman yang dimaksud itu betul-betul tercantum nama orang yang telah diceritakan kepadaku oleh suara yang tak berwujud itu! Aku terpesona dan dipenuhi
dengan perasaan suka maupun haru secara bersamaan. Sekarang aku sadar betapa
reinkarnasi itu betul-betul ada. Bagaimana mungkin aku dapat menyangkal pengalaman-pengalaman yang terjadi pada diriku kemarin pada pagi hari maupun malam
harinya. Pengalaman pengalaman itu begitu aneh tapi begitu nyata.
Aku berpikir, “Bila aku tidak melatih diri dalam kehidupan yang sekarang ini, lalu
kapan lagi aku mulai?” Sebelum meninggalkan toko buku itu, aku memborong banyak sutra-sutra (kitab suci) Buddhisme maupun Taoisme. Pada saat itu aku tidak
mengetahui perbedaan diantara keduanya.
Semenjak pengalaman perjalanan astral ini, aku merindukan untuk mengalaminya
lagi, meskipun hanya untuk 10 menit saja.
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Tugas Paling Penting Dalam Hidup
~Maha Arya Acarya Lian-Sheng~

Hari ini saya bicara tentang “mengapa kita harus melatih diri?” Banyak orang bertanya hal ini kepada saya. Jawaban saya kepada mereka adalah “untuk meningkatkan
pahala kita dan prajna kita.” Mengapa Sakyamuni Buddha mengabdikan diri kepada hidup bhavana? Ia pasti mempunyai alasan-alasan yang kuat. Sebagai seorang
pangeran, ia mempunyai banyak kekayaan, menikah dengan istri yang cantik, dan
mempunyai seorang putra. Ia masih muda dan sehat, mempunyai masa depan yang
cerah sebagai calon pemimpin bangsa.
Lalu, mengapa ia meninggalkan keduniawian? Ia menyadari bahwa hidup ini penuh
dengan dukha, kekosongan, dan anitya. Kehidupan manusia penuh dengan dukha.
Manusia harus menghadapi ketidakkekalan dari lahir, menua, sakit, dan mati. Pada
akhirnya, segala sesuatu menjadi kekosongan.
Perubahan adalah suatu hal yang konstan. Posisi seorang pangeran tidaklah abadi.
Umur sebuah negara juga terbatas. Tak ada keluarga yang sempurna selamanya.
Bahkan anak-anak kita juga akan berubah. Segala sesuatu akan berubah, bahkan
kelahiran dan kematian juga tidak terkecuali. Ini adalah alasan-alasan mengapa
Sakyamuni Buddha meninggalkan keduniawian.
Menurut pandangan sang Buddha, hidup ini tidak nyata adanya. Hidup ini bagaikan mimpi belaka. Lebih bermakna kalau hidup ini digunakan untuk mencari kebenaran alam semesta dan untuk mendapatkan prajna abadi. Kebanyakan sadhaka
yang meninggalkan keduniawian telah melihat cukup banyak anitya, perubahan
silih berganti, dan kejadian-kejadian menyedihkan dalam kehidupan mereka sehari
hari.
Saya ingin membuat satu hal menjadi jelas. Saya tidak mengharapkan kalian semua
untuk menjadi bhiksu. Itu bukanlah persyaratan untuk mencapai “tubuh sinar
pelangi”. Seorang awam juga bisa mencapai “tubuh sinar pelangi.” Perbedaan antara
orang awam dan para bhiksu adalah bahwa para bhiksu dapat mempunyai konsentrasi yang penuh. Seperti aliran Tantra lainnya, aliran Satya Buddha mempunyai 4
jenis komunitas: bhiksu, bhiksuni, upasaka, dan upasika.
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Tujuan bhavana adalah mencari kebenaran abadi, meningkatkan pahala kita, meningkatkan prajna kita. Bila anda mengejar ketenaran dan status, anda harus menghadapi banyak penderitaan dan anitya. Apakah anda berhasil dalam mencapai nya
atau tidak, pada akhirnya semuanya akan menjadi kekosongan. Begitu anda dapat
menembus arti dari kehidupan ini, anda akan memilih jalan bhavana. Apa yang kita
dapat dari pelatihan diri? Banyak orang juga bertanya kepada saya, “Apa yang saya
dapat dari “tubuh sinar pelangi”?” Kebijaksanaan saya meningkat. Dengan menggunakan kebijaksanaan, saya mendapatkan banyak hal yang abadi dan tak dapat
diubah. Sebagai hasilnya, saya terbebaskan dari penderitaan, saya mendapat banyak
pahala, dan saya dapat menceburkan diri dalam terang yang abadi.
Sebagai sadhaka, kita semua tahu bahwa hanya ada satu hal yang tidak berubah
yaitu kekosongan. Segala hal lainnya akan berubah dan tak dapat diprediksi. Hanya
lewat bhavana, kita dapat memperoleh kekuatan prajna dan mengatasi kehidupan
ini. Dalam hidup sehari-hari, kita bisa menjadi takut dan kuatir tentang berbagai
masalah yang tak ada habisnya.
Setelah melatih diri, kita akan dapat mengatasi segala ujian dari berbagai penderitaan, kekhawatiran, dan mulai hidup seperti para dewata di surga. Para sadhaka
akan dapat memperoleh segala sesuatu yang para makhluk suci punya. Para sadhaka
bahkan bisa melebihinya lagi lewat alam arupadhatu dan memasuki ke 4 alam suci,
mencapai kesempurnaan yang sama dengan para Buddha, Bodhisattva, Pratyeka
Buddha, dan para Arahat.
Taatilah proses bhavana dari Tantra Satya Buddha. Anda akan dapat memperoleh
kebenaran abadi, memperoleh prajna, dan membebaskan diri dari berbagai jenis
penderitaan, dan pada akhirnya dapat bebas menentukan kehidupan dan kematian
diri sendiri. Bagi saya, ini adalah tugas paling penting dalam hidup.
Demikian untuk hari ini.
Om Mani Pad Me Hum.
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Empat Titik Berat Pencerahan
Di Seattle berturut-turut turun gerimis yang menambahkan warna samar-samar untuk musim dingin ini, Ling Shen Ching Tze Temple mengadakan kebaktian sabtu,
pada malam itu kebaktian “Sadhana Yidam Maha Padmakumara Putih” dipandu
oleh Acarya Lian-Ning, Mahaguru Buddha Hidup Lian-Sheng hadir memberkati
dan berceramah Dharma, para umat yang berasal dari Indonesia, Hong Kong,
Amerika Serikat, Itali, Panama, kawasan Kanada dan sekitarnya bersama berbasuh
sinar Buddha dan dibalut Dharmasukha.

Sebelum mulai, pertama-tama Ling Shen Ching Tze mengadakan seremoni kelulusan Penataran Bhiksu Lhama Angkatan ke-25, membagikan sertifikat kelulusan
kepada empat Bhiksu/ni Lhama yang mengikuti penataran, seremoni kelulusan berlangsung sederhana namun sakral, juga memotivasi keempat Sangharanta Zhenfo
Zong kelak dapat menyeberangkan para insan di jalan pembabaran Dharma Tantra
Zhenfo.
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sungguh-sungguh”? Karena teori dan praktek ada bedanya, hanya menerapkan Buddhadharma dalam kehidupan sehari-hari, barulah dapat menghentikan “keserakahan”, “kemarahan”, dan “kebodohan”, pada saat bersamaan ia juga berbagi pengalaman dan hasil melatih dirinya.
Acarya Lian-Ning berceramah tentang perjalanan ke Texas kali ini, Beliau menghaturkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Kalachakra Buddha Association
(Sanlun Leizang Si) dan True Buddha Society of Houston True Buddha Temple
(Miyi Leizang Si) atas kesungguhan kedua panitia penyelenggara ini, kerja keras
para umat relawan, dan niat luhur mendanai Sheng-yen Lu Foundation, sehingga
upacara kali ini bisa sempurna, selanjutnya membahas tentang ramalan bencana
tahun 2012, walaupun membuat orang ketakutan, namun tetap memotivasi kita
semua untuk mengatasi bencana tanah, air, api, angin, angkasa dalam hidup lewat
Sadhana Tantra Zhenfo dengan giat melatih diri, karena anicca kehidupan lebih
membuat orang tidak berdaya dibandingkan proses terbentuk, menetap, rusak, dan
kosong dalam alam semesta.
Mahaguru lanjut menerangkan SUTRA ALTAR PATRIAK VI, “Jika diri sendiri
tidak cerah, perlu mencari Mahakalyana-mitra, menjelaskan Dharma tertinggi,
langsung menunjukkan jalan sejati, Kalyana-mitra tersebut memiliki nidana agung.
Membimbing hingga menyaksikan Buddhata; segala Dharma yang baik, dapat
diutarakan oleh Kalyana-mitra. Para Buddha 3 kala dan 12 tipe kitab suci pada
dasarnya sudah ada dalam sifat manusia. Tidak dapat mencapai pencerahan sendiri,
mesti memohon Kalyana-mitra memberi petunjuk baru dapat menyaksikan Buddhata.” Mahaguru berceramah, jika Anda tidak dapat mencapai pencerahan, Anda
harus mencari Mahakalyana-mitra, lewat penjelasan Mahakalyana-mitra, Anda
dapat memahami hati dan menyaksikan Buddhata, jika bukan orang yang mencapai
pencerahan, ibarat orang buta membimbing orang buta.
Om Mani Pad Me Hum
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Dharmaraja Lian-Sheng Memimpin Ritual Pembukaan dan Peresmian,
Transmisi Langsung Kebuddhaan 7 Kehidupan Mahasadhana Kalachakra, dan
Pertama Kali Menguraikan Tanda-tanda Keberhasilan Kalachakra
di Kalachakra Buddha Society

Kalachakra adalah penjelmaan Dharmasukha jati diri yang terang dan welas asih
agung yang tanpa jodoh dan universal, memiliki kebijaksanaan yang melebur
sepenuhnya dan pemberkatan yang sempurna tiada tara. Sadhana Kalachakra adalah
mahasadhana penyelamatan mahatinggi, Buddha Hidup Lian-Sheng adalah siddha
yang memiliki kualitas pencapaian sempurna, bahkan adalah Dharmaraja Bangsa
Han pertama yang mentransmisikan secara terbuka Mahasadhana Kalachakra dalam
sejarah. Buddha Hidup Lian-Sheng pernah berikrar menyebarluaskan Mahasadhana Kalachakra di 5 benua besar, berharap menyeberangkan semua insan berjodoh.
Buddha Hidup Lian-Sheng hadir di Dallas, Amerika Serikat dalam rangka menganugrahi kaligrafi “Tripitaka dan 12 Tipe Dharma, Cakra Berputar Pancaskhanda
adalah Sunya” kepada Kalachakra Buddha Society yang baru saja berdiri yang
menempati lahan seluas lebih dari 30 are, luas bangunan hampir 40 are, setelah
itu memimpin Upacara Akbar Tolak Bala, Pemberkatan, dan Penyeberangan Kalachakra; ritual pembukaan dan peresmian; serta transmisi langsung 7 Mahasadhana
Kalachakra, Sadhana Vajrakila Kalachakra, Sadhana Perisai Kalachakra, Sadhana 9
tahap meditasi Kalacharka, dan abhiseka gabungan dari Yaochi Jinmu antara lain:
Sadhana Yidam, Sadhana Tubuh Pengganti, Sadhana Argampuja, 7 Mahasadhana”.
Selama upacara tengah berlangsung juga menerangkan tanda-tanda keberhasilan
Kalachakra.
Upacara berlangsung meriah sekali, dihadiri hampir seribu orang, sebelum upacara
dimulai, Mahaguru Lian-Sheng, Gurudhara, Sdri. Fo-ching, dan para tamu kehormatan melangsungkan ritual gunting pita yang sederhana namun megah di depan
vihara, Mahaguru bahkan membuka dan menitikkan mata dua sosok Simharaja
Bodhisattva, setelah itu menuju Kalachakra Buddha Society untuk menyingkap papan nama vihara, barongsai meramaikan suasana di tempat, tepuk tangan sukacita
terdengar nyaring.
Setelah ritual pembukaan dan peresmian, selanjutnya adalah mengadakan ritual
anugrah sila Bodhisattva Upasaka.

12

Desember’09

Upacara kali ini, acarya yang hadir antara lain: Gurudhara V.A. Lian-Xiang, Acarya
Shi Lian-Zhen, Acarya Shi Lian-Ning, Acarya Shi Lian-Yin, Acarya Shi Lianhua
De-Hui, Acarya Shi Lian-Man, Acarya Shi Lian-Chuan, Acarya Shi Lian-Jie, Acarya
Shi Lian-Zhe, Acarya Shi Lian-Yuan, Acarya Shi Lian-Sheng, Acarya Shi Lian-Zi,
Acarya Shi Lian-Long, Acarya Shi Lian-He, dan Acarya Shi Lian-Fu, total 15 orang.
Rombongan Lhama berjumlah lebih dari 40 orang, jajaran Dharmaduta, umat
Zhenfo Zong, dan simpatisan dari berbagai kalangan hadir beramai-ramai, juga ada
Presiden Sheng-yen Lu Foundation DR. Fo-ching Lu yang turut mendukung.
Pada hari H, langit cerah dan matahari terik, menandakan pancaran cahaya Buddha
ibarat mentari, nadi Dharma Zhenfo Zong bersejarah lama dan tidak pernah padam
selamanya.
V.A. Shi Lian-Zhen menyampaikan kata sambutan, bersyukur atas kehadiran Mahaguru di Kalachakra Buddha Society, Dallas, Texas dalam rangka memimpin ritual
pembukaan dan peresmian serta memimpin upacara Kalachakra. Beliau juga berterima kasih kepada para acarya atas bantuannya, seluruh umat relawan atas kontribusi dan kerjasamanya, barulah ada kreasi baru hari ini.
Tamu kehormatan yang menghadiri upacara kali ini memadati tempat upacara, ada
walikota: City of Princeton Ken Bowers, City of Addison Joe Chow. Ray Howell,
Mont & Eunice Hendricks, Dick & Lodal Seward, dan Metro Bank Song Hongsong dan istri, wartawan kantor surat kabar: Farmersville Time Wyndi Veigel, Dallas
Chinese Times: Wartawan Liu Junfei dan Wang Lili. World Journal: Wartawan Liu
Jingsheng, dan lain-lain.
Kedua walikota menyampaikan kata sambutan: selamat datang kepada semua yang
datang meramaikan upacara, lewat konsep filosofi yang dalam dan menyelam ke
dalam hati manusia, mereka menyampaikan tentang peningkatan dan pengembangan kebudayaan majemuk dari bangsa yang berbeda, serta memuji Mahaguru adalah
mahasiddha yang penuh welas asih dan kebijaksanaan. Selain itu, para dewan legislatif negara bagian juga melayangkan surat mengucapkan selamat dan sukses atas
peresmian dan pembukaan vihara kepada Kalachakra Buddha Society, semoga upacara ini dapat menyeberangkan insan luas, dan upacara berlangsung sukses dan sempurna. Presiden Sheng-yen Lu Foundation DR. Fo-ching Lu juga menyampaikan
kata sambutan: menerangkan bahwa pendidikan adalah kunci keberhasilan hidup
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dan kepentingan yang mendesak dari pendidikan, berharap semua orang giat berdana dan berbuat kebajikan, agar Foundation bisa tetap kokoh, pendidikan merata,
dan menyelamatkan kehidupan. Selanjutnya, kawula donatur utama pendirian vihara V.A. Shi Lian-Zhen khusus mempersembahkan khata kepada Mahaguru LianSheng sebagai simbol penghormatan tertinggi serta menyampaikan kata sambutan:
bersyukur pada Mahaguru dan Gurudhara yang berkenan hadir di Kalachakra Buddha Society, Dallas, Texas untuk memimpin ritual pembukaan dan peresmian serta
memimpin upacara akbar Kalachakra. Juga berterima kasih kepada para acarya atas
dukungannya, para umat relawan atas kontribusi dan kerjasamanya, barulah ada
kreasi baru hari ini.
Mahaguru menganugrahi Bodhisattva Sila kepada 11 upasaka/sika, serta memotivasi: lahir dan batin harus setiap saat menerima arus Dharma nan terang, taruh
Bodhisattva Sila di dalam hati, jangan pernah lupakan, bangkitkan Bodhicitta, seberangkan seluruh insan.
Upacara mulai melangsungkan tata ritual yang khidmat, saat Mahaguru memperagakan mudra, bergerak bebas leluasa bagaikan awan yang berjalan dan air yang mengalir, acap kali memperlihatkan wujud Vajra, kontak yoga dan menyatu sepenuhnya
dengan adinata Kalachakra, membuat seluruh hadirin tergugah!
Setelah itu, Mahaguru berceramah: pertama-tama memuji V.A. Shi Lian-Zhen yang
menjadi donatur tunggal atas pembangunan vihara dengan kemampuan sendiri,
Bodhicitta agung dan kemampuan luar biasa yang ditunjukkannya, senantiasa 3 kali
memutar Dharmachakra menyeberangkan para insan. Mahaguru juga menjelaskan
secara sangat mendetil tanda-tanda keberhasilan kontak yoga dan kunci penting
Sadhana Kalachakra. Semoga lewat pemberkatan Dharmabala paling agung dari Kalachakra, seluruh umat yang menghadiri upacara, karma dikikis, berkah meningkat,
musibah diredam, permohonan dikabulkan. Menurut kutipan Sutra Kalachakra,
barangsiapa menerima abhiseka Sadhana Kalachakra, bisa memperoleh 3 manfaat
besar: pertama, barangsiapa yang pernah menerima abhiseka dan yakin sepenuhnya, walaupun tidak melatih diri juga pasti bisa mencapai kebuddhaan dalam 7
kehidupan. Kedua, barangsiapa mendengar sadhana ini dan yakin sepenuhnya, menerima abhiseka, dan menjapa mantranya, dengan sendirinya menaklukkan gangguan akibat musibah dan nasib buruk, misalnya: topan, banjir, kebakaran, gempa
bumi, perang, penyakit menular, penyakit ganas, dan penyakit mematikan. Ketiga,
barangsiapa mendengar sadhana ini, menerima abhisekanya, jika tidak melakukan
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dosa berat, bisa terlahir sebagai manusia dalam kehidupan mendatang atau terlahir
di alam suci Shambala dan alam suci lainnya, serta tidak akan jatuh ke tiga alam
samsara, dosa berat akan diringankan, dosa ringan akan dihapuskan. Terakhir para
hadirin membalasnya dngan tepuk tangan meriah, bersyukur pada Mahaguru yang
telah memimpin langsung Mahasadhana Kalachakra, dan menguraikan tanda-tanda
keberhasilan Kalachakra yang demikian luar biasa dan langka ini.
Usai upacara, Acarya Shi Lian-Zhen bersyukur pada Mahaguru yang telah berwelas
asih mendirikan Sheng-yen Lu Foundation, agar kita semua membina berkah dan
kebijaksanaan sekaligus, lantas berniat luhur menyerahkan koleksi lelangnya sendiri
berupa rompi naga yang sudah bertahun-tahun dipersemayamkan untuk dilelang,
lewat kesempatan ini Beliau berharap melempar batu bata untuk mendapatkan giok,
kemudian seluruh dana yang diperoleh disumbangkan kepada Sheng-yen Lu Foundation untuk didanakan secara luas. Terakhir, umat berniat luhur dari True Buddha
California E-Rooh Society, Sdr. Mu dan Sdri. Mu mendapatkannya senilai 100 ribu
USD.
Jodoh Dharma yang luar biasa, terakhir Mahaguru menganugrahi 7 Mahasadhana
Kalachakra, Sadhana Satya Vajrakila Kalachakra, Sadhana Perisai Kalachakra, Sadhana 9 Tahap Meditasi Kalachakra, dan abhiseka gabungan Yaochi Jinmu antara lain
“Sadhana Yidam, Sadhana Tubuh Pengganti, Sadhana Argampuja, 7 Mahasadhana”,
para umat penuh Dharmasukha, puas sesuai harapan.
Upacara kali ini menyiratkan catatan yang sangat megah dan terang yang bersinar
abadi, membukakan lembaran baru untuk silsilah Zhenfo Zong di Dallas, Texas,
Amerika Serikat!
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Kemanunggalan Antara Sadhaka, Hawa Spiritual dan Heruka
Akan Menghasilkan Kontak Yoga
~Maha Arya Acarya Lian-Sheng~

Pertama-tama, sembah sujud kepada Y.M. Liao Ming, Guru Sakya Zheng Kong,
Gyalwa Karmapa XVI, Guru Thubten Dhargye, dan sembah sujud kepada Triratna
Mandala. Tamu kehormatan dari pemerintahan Kabupaten Nantou dan para tamu
kehormatan, Guru Dhara, Para Acarya, Dharmacarya, Lhama, Pandita Dharmaduta,
Pandita Lokapalasraya, para wakil vihara, seluruh umat se-Dharma, salam sejahtera!
Terima kasih kepada ayah saya yang pagi sekali sudah datang memberkati. Terima
kasih padanya!
Kepulangan saya ke Taiwan kali ini sangat tergesa-gesa, saya juga telah menjalani beberapa tempat, seperti Taitung, kemudian ke Hualien, hari keduanya, saya pergi lagi
ke Malaysia. Kembali dari Malaysia, baru satu, dua hari, saya pergi lagi ke Vihara
Lei Tsang Taiwan, sama halnya dengan menguber upacara. Senang sekali kembali ke
Vihara Lei Tsang Taiwan, seperti kembali ke rumah sendiri, terkesan setelah kembali
ke Vihara Lei Tsang Taiwan usai menempuh perjalanan di luar sana, apapun tenang,
segalanya baik-baik saja. Tadi, semua orang memanggil saya, “Mahaguru, Buddha
Lian-Sheng.” Sebutan “Buddha Hidup” sudah hilang, sebab sewaktu di Malaysia,
saya tiba-tiba mengganti nama, “hidup” tidak mau lagi, berubah menjadi “Buddha
Lian-Sheng”. Baik “hidup” maupun “mati”, semuanya adalah “Buddha”. Barusan
saya mengajukan pertanyaan kepada tiga orang Lhama yang baru diupasampadakan,
“Mengapa mau menjadi bhiksu? Di sini apapun tidak ada, buat apa Anda menjadi
bhiksu di tempat saya?” Lhama ketiga menjawab, “Mengikis tiga karma. Melampaui Triloka.” Terus terang saya katakan pada Anda semua, jika tidak ada Triloka,
bagaimana Anda melampaui? Ini adalah pertanyaan yang tidak sempat saya tanyakan padanya, ia mengatakan mau “melampaui triloka”, jika triloka pun tidak ada,
bagaimana Anda melampaui? Diminta kepada bhiksuni ketiga untuk merenungkan
baik-baik sepulang nanti.
Untuk Mencapai Kontak Yoga dalam Sadhana Satya Vajrakila
Harus Memiliki 5 Macam Benda Keramat
Perjalanan kali ini, saya mentransmisikan “Sadhana Satya Vajrakila Kalachakra”.
“Sadhana Satya Vajrakila Kalachakra” adalah metode untuk mencapai kontak yoga
tercepat dengan sadhaka. Saya telah menerangkan banyak, di Vihara Ling Shen Ch-
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ing Tze, Rainbow Villa, juga, di Malaysia pun sudah diterangkan. Mengapa bisa
sangat cepat mencapai kontak yoga? Buddha mencapai kontak yoga dengan para
insan, itu disebabkan dari tengah “tidak lahir” berubah menjadi “lahir”, dari “lahir”
turun ke mandala, kemudian dari tengah mandala mencapai kontak batin dengan
sadhaka, hubungan ini berasal dari angkasa, mandala, dan sadhaka. Mengapa “Sadhana Satya Vajrakila” dapat mencapai kontak batin dengan Anda, terutama karena
ada 5 macam benda keramat yang khusus. Kelima benda keramat yang khusus ini
diambil di “kuburan”, yakni pemakaman. Yang pertama adalah abu tulang manusia
yang berwarna putih; kedua adalah arang yang berwarna hitam; ketiga adalah getah
berwarna kuning yang keluar dari pohon di pemakaman; keempat adalah pohon
di kuburan, kemudian dari setiap batang pohon, diambil sehelai daun, lalu dikeringkan, berubah menjadi warna hijau; benda kelima adalah batu bata merah yang
pernah direndam dalam air. Lantas, mengapa kelima benda dari pemakaman, ditaruh di mandala akan lekas mencapai kontak yoga dengan Anda? Sebab ini adalah
sadhana Tantra, paling luar biasa.
Guru sesepuh Tantra, Padmasambhava, dulu ketika Beliau melatih diri, selalu di
pemakaman delapan kuburan besar. Pakaian yang dikenakan-Nya adalah kain pembungkus mayat, yaitu kain yang digunakan untuk membalut dan mengikat tubuh
jenazah; makanan yang disantap-Nya adalah makanan yang ditinggalkan setelah
sembahyang leluhur; tempat tinggal-Nya adalah pemakaman, Dharmasana-Nya
adalah tumpukan jenazah; Ia berjalan dari satu pemakaman ke pemakaman lain,
dari pemakaman ini ke pemakaman itu, mengapa Ia berbuat demikian? Sebab, pemakaman itu sendiri memiliki roh pelindung di dalamnya, di setiap pemakaman
terdapat roh pelindung utama, lantas, Ia memanfaatkan kekuatan roh pelindung,
mengundang heruka (Vajra Vidyaraja) di angkasa untuk turun. Kemudian melatih
diri berdasarkan jodoh karma demikian.
Kita mengira di dalam pemakaman terdapat “setan” dan “dewa”, sesungguhnya,
kita juga bukan “manusia”, kita juga “setan”. Seandainya, Anda ingin mengetahui
apakah Anda setan atau bukan, asalkan Anda menahan napas 3 menit, sama sekali
tidak bernapas, saudara dan kerabat di samping Anda, bahkan tetangga di sebelah
Anda pun akan takut, sebab Anda telah berubah menjadi setan. Oleh karena itu,
manusia adalah setan, setan adalah manusia. Di dalam ajaran Tantra, tidak membedakan antara “manusia” dan “setan”.
Misalnya, damaru ini, (Mahaguru menggoyang damaru) terbuat dari kulit manusia,
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kulit manusia loh! Kulit damaru adalah kulit manusia, sementara damaru di kedua
sisi terbuat dari dua buah tulang belulang.
Manusia itu sendiri memiliki hawa spiritual. Anda meminjam seluruh hawa spiritual dan hawa spiritual “heruka” di tengah angkasa, Anda pun akan mencapai kontak yoga dengan sangat cepat. Namun, kontak yoga ini, bukan disebut “kerasukan”,
orang Taiwan menyebutnya “kesambet”, tidak bakal, mengapa tidak bakal? Sebab,
bila sadhaka, hawa spiritual, dan “heruka” di tengah angkasa menyatu, sadhaka
sendiri akan mencapai kontak yoga dan berubah menjadi “heruka”, termasuk kelima benda keramat yang diambil pun akan kontak yoga dengan “heruka”, lantas ketiganya pun akan berubah menjadi vajra. Anda bukan hanya akan mencapai
keberhasilan, bahkan, Anda pun bisa membimbing dan menyeberangkan seluruh
arwah di akhirat untuk berhasil mencapai Buddhaloka, di sinilah rumus pentingnya.
Yang terpenting adalah, dulu, guru saya berkata pada saya, “Saya hanya mengajari
Anda seorang saja, ambil kelima benda keramat ini, lalu tekunilah baik-baik, Anda
pun bisa memperoleh kontak yoga.” Hari ini, saya mengungkapkan seluruh sadhana ini, supaya semua orang tahu, bahwa ini lebih khusus lagi. Saya berharap para
insan dapat memperoleh sadhana ini, kemudian membantu para insan, akan besar
manfaatnya bagi para insan. Tapi? Jangan berbuat sembarangan, selama hati Anda
tidak lurus, Anda pasti akan mengalami rintangan, dan Anda pasti akan mengalami pembalasan karma, sedikit pun tidak bohong. Jadi, Ia pernah berkata, “Orang
yang melanggar sila, tidak boleh menekuninya. Orang yang sejawat dengan orang
yang melanggar sila, tidak boleh menekuninya. Setelah menekuninya merasa tidak
berjodoh, hati merasa tidak nyaman, juga tidak boleh menekuninya.” Sewaktu di
Malaysia, saya pernah berkata, “Orang yang melanggar sila tidak boleh menekuninya.” Siapa yang tidak melanggar sila? Nyaris sangat sulit, setiap manusia pasti melanggar sila. Namun, ada satu cara, yakni menerima tiga kali abhiseka “Sadhana
Satya Vajrakila Kalachakra”, maka sila yang dilanggar boleh dihapus; orang yang
sejawat dengan orang yang melanggar sila, asalkan melakukan Homa Puja, Trimula
Puja, dan pertobatan, maka boleh dihapus, tidak apa-apa; orang yang tidak nyaman
jiwa dan raga, asalkan mengambil air Mahakaruna Dharani, tuangkan ke dalam bak
mandi dan isi air hingga penuh, kemudian ambil sehelai kelopak bunga berwarna
putih, baca, “Om. Ha. Kamala. Walaya. Suoha.” Kemudian, kelopak bunga dilempar ke dalam bak mandi hingga seluruh bak mandi diselimuti oleh kelopak bunga
berwarna putih, pada saat itu, berbasuhlah di dalamnya, lalu bangun, maka Anda
pun akan berjodoh dengan “Sadhana Satya Vajrakila Kalachakra”, Anda pun akan
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gembira setelah menekuninya.
Orang yang Mencapai Kontak Yoga Membangkitkan Bodhicitta
Doa pun Akan Terkabulkan
Di dalam Dharma Tantra, mencapai kontak yoga sangat penting, namun, banyak orang tidak dapat mencapai kontak yoga, misalnya saya, saya sendiri memang
mengalami kontak yoga, melihat banyak insan tidak mengalami kontak yoga, saya
berharap Anda semua pun memiliki kontak yoga. Asalkan mencapai kontak yoga,
segala usaha Anda, usaha menyeberangkan para insan, urusan apapun, asalkan Anda
membangkitkan Bodhicitta, yang Anda doakan pun dapat terkabulkan. Misalnya,
berbisnis, asalkan Anda mencapai kontak yoga, ambil pasir vajra yang berwarna
kuning, tebarkan di toko Anda, tamu akan mendesak di toko Anda hingga pintu
toko Anda pun hancur; asalkan Anda mencapai kontak yoga, pakai pasir vajra berwarna merah, seluruh gadis hot pun akan memanggil Anda; asalkan Anda tebarkan
pasir vajra berwarna hitam pada orang yang membenci Anda atau orang yang menaruh dendam pada Anda, ia akan datang dan berkata pada Anda, “Maaf ”, “Lain kali
tidak berani lagi”, “Lain kali saya harus menghormati Anda”, “Lain kali saya akan
patuh pada Anda”, “Lain kali saya tidak akan mencelakai Anda lagi”, “Lain kali
saya akan menyayangi Anda selamanya”; asalkan Anda membawa serta pasir vajra
berwarna putih, banyak karma penyakit akan menyingkir, bahkan, pada saat naik
pesawat terbang, kapal, atau naik mobil pun akan lancar, serta tidak akan terjadi
hal-hal buruk. Sekalipun flu, bila Anda membawa serta pasir vajra berwarna putih,
Anda pun akan sembuh, sembuh lebih cepat daripada orang lain.
Kepergian saya kali ini ke Malaysia, saya sempat mengunjungi Falun Leizangsi,
Kuching, Malaysia Timur. Mereka mengundang seorang menteri, bermarga Yang,
Beliau menjabat sebagai menteri diraja. Ia terserang flu berat, duduk di sebelah saya,
makan juga bersama, sebab Beliau adalah menteri! Falun Leizangsi sangat menghormatinya, jadi, ia pasti duduk di samping Mahaguru. Ketika makan bersama, nasi
yang saya makan dan air yang saya minum saya taruh di sana, Beliau batuk keras,
begitu sayuran saya dihidangkan, batuknya adalah kuman. Namun, saya mana boleh tidak makan? Saya pun makan, juga minum, kuman pun masuk ke dalam badan
saya. Jadi, hari ini bicara saya ada magnetnya. (agak serak)Walaupun, saya sedikit
flu, namun, homa saya pada hari ini tetap berjalan baik, ceramah Dharma saya juga
sangat menarik! Flu, siapa takut? Tubuh saya masih sangat fit, bicara lebih memiliki
daya tarik.
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Walaupun sepanjang hidup saya tidak takut apapun, namun saya juga takut kuman.
Begitu kuman ini masuk ke dalam tubuh saya, di Falun Leizangsi saya terserang
flu, setelahnya, saya pergi lagi ke Miaoli Leizangsi, kemudian bergegas pulang, dua
hari kemudian, saya harus berceramah Dharma di Vihara Lei Tsang Taiwan. Saya
berkata pada Yaochi Jinmu, “Ketika berceramah Dharma, Anda jangan membiarkan
saya batuk. Biasanya, saya juga bisa batuk, namun, tidak ada yang mendengarnya.
Ceramah Dharma pada hari ini, jangan sekali-kali batuk.” Saya telah mencapai kontak yoga dengan Yaochi Jinmu, Beliau berkata, “Tidak masalah, begitu Anda pergi,
Anda tidak akan batuk.” Demikianlah. Tadinya, saya sama sekali tidak pernah jatuh
sakit di Amerika, penyakit apapun tidak ada, namun begitu pulang ke Taiwan, aneh
sekali, setiap kali saya harus terserang penyakit sekali, cuaca di Taiwan saya tidak berani minta nasihat. Namun, saya yakin terhadap Yaochi Jinmu, Beliau mengatakan
pada saya tidak batuk tetap tidak batuk.
Setelah Anda mencapai kontak yoga dalam penekunan Anda, apapun yang Anda
katakan, Karmavajra di sisi Anda, seluruh makhluk halus di sekitar Anda, seluruh “heruka”, serta seluruh Dharmapala, dakini dan para dewa, semuanya akan
melindungi Anda. Bila Anda telah mencapai kontak yoga dengan adinata, adinata
pasti menyerap Anda; bila Anda telah mencapai kontak yoga dengan Guru Anda,
Guru Anda pasti memberkati Anda; bila Anda telah mencapai kontak yoga dengan
Dharmapala Anda, Dharmapala pasti melindungi Anda selamanya. “Sadhana Satya
Vajrakila” ini luar biasa bagusnya.
Saya pernah mengatakan di Malaysia, asalkan Vihara Leizang di-kaiguang oleh saya,
halilintar pasti bergemuruh, sebab Leizangsi (Lei artinya halilintar). Kedatangan
saya ke Malaysia kali ini, ketika melakukan kaiguang di Falun Leizangsi, bunyi
halilintar seperti petasan, berbunyi “ping-pang” terus-menerus seperti kembang api.
Miaoli Leizangsi mengundang acarya kita untuk melakukan kaiguang di sana, konon, halilintar juga bergemuruh. Di Boye Leizangsi dan Huayan Leizangsi, terjadi
fenomena turun hujan dan halilintar bergemuruh, semuanya ada. Ketika di Huayan
Leizangsi, malamnya, usai makan bersama, begitu kita keluar, persis bertiup angin,
turun hujan, dan halilintar bergemuruh, apakah itu? Itu adalah fenomena datangnya kedelapan kelompok dari dewa dan naga!
Dharma Kita adalah Nyata dan Luar Biasa
Kali ini, saya melakukan homa di sana, sepulangnya, saya menyebutkan sepatah kali-
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mat, “Biarlah semua umat se-Dharma yang terserang penyakit, di bawah pemberkatan Dharmabala dari adinata homa, Yamantaka Vidyaraja, seluruh karma penyakit
tersingkirkan!” Saya pernah katakan kali itu, bukan kali ini. Adik dari Guru Dhara,
Lu Kun-jun, entah ia datang atau tidak? Dipersilahkan berdiri, supaya kita melihat.
Tadinya, ada rintangan pada tulang punggungnya, tadinya tubuhnya tidak dapat
dibungkuk, ia tidak dapat membungkuk untuk menyentuh lantai. Pada hari pelaksanaan homa, ia mendengarkan kalimat ini, bagian tulang punggungnya, tiba-tiba
mengeluarkan bunyi, kemudian, ada arus hangat yang mengalir dari atas ke bawah
bolak-balik beberapa kali, sehingga ia merasa sekujur tubuhnya tak bertenaga, lalu
ia pun duduk. Sepulangnya, ia segera bisa membungkukkan seluruh badannya, dan
kedua tangannya menyentuh lantai. Sekarang, silahkan Anda keluar, silahkan menyentuh lantai dengan kedua tangan Anda dan perlihatkan pada kita, silahkan naik
ke panggung! Silahkan Anda bungkukkan badan Anda agar semua orang melihat!
Sudah berapa lama Anda tidak dapat membungkukkan badan? Sudah bertahuntahun tidak dapat membungkukkan badan, namun, usai homa Yamantaka kali itu,
sejak itu ia dapat membungkukkan badan, bahkan bisa menyentuh tanah, ia juga
bisa memperagakan satu set tinju Taiji yang sangat bagus. Wah! Ia sangat rendah
hati, ia mengatakan tinju Taiji nya masih belum mahir, ia mengira saya mau menyuruhnya memperagakan tinju Taiji. Asal tahu saja, menghadiri upacara homa satu
kali saja sudah sembuh! Banyak orang yang tidak dapat membungkukkan badan,
sekali saja sudah sembuh, ini berarti ia berjodoh dengan Yamantaka. Hari ini, begitu kalian pulang, kalian yang merasakan tubuh kalian sakit dan sembuh, berarti
Anda berjodoh dengan “Sadhana Satya Vajrakila Kalachakra”, kalau tidak percaya,
silahkan dicoba.
Asal tahu saja, bhavana kita itu abadi, tidak hanya kita sekarang menjadi manusia, dan sebagai seorang manusia, tidak hanya bisa berguna dalam bhavana, kelak,
setelah kita meninggal dunia, akan bermanfaat juga bagi kita, sekalipun kita meninggal dunia, kita pun bisa mencapai keberhasilan, itu sebabnya nyata. Semoga
Anda semua bersadhana dengan sungguh-sungguh, benar-benar tekun, dan mencapai yoga dengan sebaik-baiknya, yang kita tekuni adalah nyata. Sejak dulu hingga
sekarang, sadhana ini bisa digunakan, merupakan sadhana yang luar biasa, terima
kasih semuanya!
Om Mani Pad Me Hum.
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Bersadhana Sebaiknya Berlatih Berlapang Dada
~Maha Arya Acarya Lian-Sheng~

Di tempat pertapaan Danau Daun, di balik gunung, di batas sungai, hati saya kesepian, namun, luas tak terhingga, diam-diam, diam-diam, saya menulis buku saya,
mengungkapkan gagasan saya.
Saya merasa makin lama hati saya makin lapang, saya merenungkan semua yang
pernah saya perbuat dulu, ada sebagian yang perlu bertobat, saya pun bertobat di
hadapan Buddha dan Bodhisattva, sampai teratai menebarkan keharuman.
Terkenang, dunia sekarang, hati manusia tidak kuno lagi, keinginan materi merajalela, gara-gara kegeoisan dan kepicikan manusia, manusia pun saling bertengkar,
berkembang menjadi peperangan antar negara, peperangan antar suku, peperangan
antar keluarga, peperangan antar manusia.....
Manusia sekarang, hubungan antar sesama manusia, untuk bisa benar-benar rukun,
benar-benar saling membantu, benar-benar bicara dari hati ke hati, tidak munafik,
tidak menjilat, tidak mengikuti mode, kelihatannya sangat tidak mudah. Mengapa
dunia ini bisa begitu banyak perselisihan? Dan tidak bisa ada surga yang indah, saya
menyelidiki secara mendalam bahwa semuanya terletak pada ketidakmampuan berlapang dada.
Banyak orang sangat egois, atau sangat cemburuan, atau tidak bisa melihat orang
lain hidup dengan baik, ia hanya ingin memperkuat diri sendiri, mengungguli orang
lain, inilah asal muasal dari ‘perselisihan’.
Mengapa bisa ada enam alam kehidupan?
Yang loba (serakah) masuk ke neraka.
Yang dosa (marah) masuk ke pretta (setan kelaparan).
Yang moha (bodoh) masuk ke alam binatang.
Sementara, alam manusia adalah setengah baik setengah jahat. Asura itu bertengkar
tanpa henti, keakuan terlalu mendominasi.
Alam dewa, menjalani sepuluh kebajikan, ada keindahan tersendiri.
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Sesungguhnya, siapapun yang memuji Anda, siapapun yang menfitnah Anda, tidak
apa-apa.
Asalkan kita berlapang dada, bahkan tak terhingga, itulah kemenangan bersadhana.
Saya bertapa di Danau Daun, bahkan mengubah identitas, melupakan ego, bersyukur pada insan, saya tidak penting, insan barulah penting, hati saya tidak ada
keluhan, saya tidak menyalahkan orang lain, yang saya salahkan hanya diri sendiri.
Bertobatlah!
Sebagai sadhaka, kita hanya bersyukur, bila melihat orang berlapang dada, kita harus belajar, bila kita melihat orang berpikiran sempit, kita harus introspeksi diri,
dunia ini harus menjadi surga yang sejati, ternyata dengan berlapang dada, maka
dunia pun menjadi surga. Bila berpikiran sempit, maka selamanya percekcokan dan
perselisihan yang tanpa henti.
Dini hari di Danau Daun itu, saya mendaki sampai ke puncak gunung, di sana
tidak ada kicauan burung gagak maupun burung gereja (--sunyi senyap), saya melayangkan pandang ke langit biru yang hampa dan samar-samar, tak terhingga, itulah warna asli dunia, di bawah langit biru adalah daratan luas, di daratan luas ada
perselisihan dan saling memangsa antar manusia dan dunia insan.
Saya ingin terbang di dalam kebiruan langit.
Doa: semoga dunia bebas dari perselisihan, semoga dunia insan bebas dari saling
membunuh dan memangsa.
Hati memenuhi alam semesta.
Sebuah sajak:
Langit biru tanpa cela
Hanya beberapa baris angsa baru terbang melintasi
Melintas tanpa meninggalkan jejak
Tanpa noda dan kotoran
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Samar-samar tampak daratan luas
Asap mengepul dari empat penjuru
Tiada kedamaian
Ternyata perang
Siapapun tak mau mengalah
Dekat jaraknya tapi terpisah laksana bumi dengan langit
Sejak itulah manusia dan dewa terpisah selamanya
Seluruhnya adalah pusaran
Sebenarnya buat apa bersadhana
Buat apa berkecimpung di dunia manusia
Hanya berlatih berlapang dada lah
Pikiran akan terbuka dengan sendirinya
Bagaimana orientasi hidup
Yang tak terbayangkan dari hati seorang Bodhisattva
Adalah lapang dada
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Acara:
CAHAYA SINAR PELANGI
Setiap hari Senin, Selasa & Rabu
Pukul 19.00 di PAL TV Palembang
GOLDEN WORD
Setiap hari Senin & Rabu
Pukul 18.30 di Radio El-Jhon 94.5 FM
Palembang

Acara Pelepasan Satwa
Vihara Vajra Bumi Kertayuga Pontianak

Pada tanggal 22 November 2009, Vihara Vajra Bumi Kertayuga Pontianak melakukan upacara pelepasan satwa ke alam bebas.
Kebaktian di vihara di mulai pada pukul 09.00 WIB bersama dengan 2 orang pandita lokapalasraya dan ketua vihara beserta segenap umat yang hadir kurang lebih 200
orang. Walaupun hujan mengguyur pontianak tetapi para umat tetap datang ke vihara
untuk menghadiri upacara pelepasan satwa tantrayana Satya Budhha ini.
Pada pukul 10.45 WIB kebaktian di vihara selesai dan tepat pukul 11.00 WIB para
umat pun berangkat ke tempat pelepasan satwa yang kurang lebih ditempuh dalam
waktu 40 menit. Walau hujan mengguyur, para umat juga tetap antusias melakukan
pelepasan satwa ini. Ada pun satwa yang dilepas kan ke alam bebas antara lain berbagai
jenis burung, ikan, katak, dan kura-kura dari ukuran kecil hingga ukuran yang besar.
Para umat nampak kesusahan mengangkat kura-kura besar ini tetapi mereka tetap
semangat. Sementara jalan menuju tempat pelepasan (tepi sungai ambawang) direndam
air karena air lagi pasang. Di sela-sela melepaskan satwa, terdengar lantunan mantra hati
mahaguru dinyanyikan oleh para umat sambil melepaskan para satwa.
disampaikan oleh:
Lianhua Deng-Yi zhujiao
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Acara Pertobatan 88 Buddha

Umat baru Bersadhana
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Mencari Surga Dunia
~Maha Arya Acarya Lian-Sheng~

Di dalam buku “Seorang Bhiksu Pengelana”, saya telah berwisata ke banyak negara,
tujuan utamanya mencari tempat bertapa.
Lokasi bertapa, tentu saja saya berharap yang lingkungannya bagus, ada gunung, ada
sungai, ada pohon, penduduknya tidak rumit, jangan sampai terlalu buruk.
Selain itu, makan dan hidup sehari-hari harus praktis, yang penting adalah transportasi, bila belanja bisa ditempuh dengan jalan kaki, tidak perlu menyetir.
Iklimnya sedang, jangan terlalu dingin, juga jangan terlalu panas, yang paling ideal
adalah empat musim bagai musim semi.
Juga jangan terpencil, paling baik ada rumah sakit, yang paling ditakutkan dalam
bertapa adalah meriang, juga takut tiba-tiba sakit apa, kalau sakit harus cari dokter,
kalau tidak ada rumah sakit, juga merepotkan, tak bisa segera berobat, bila sakit
ditunda, sakit biasa bisa menjadi parah.
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Dalam bertapa tentu saja harus makan, sekalipun makan ala kadarnya, juga harus
menyediakannya sendiri, bagaimanapun saya tak boleh tidur di jalanan, makan tak
tentu, sadhaka sudah tidak populer lagi mengemis makanan, bertebal muka meminta sumbangan dari orang lain, dan makan makanan sisa sudah sangat jarang
terjadi.
Pernah beberapa kali dengan membawa panci kecil atau kantongan plastik, saya
pergi ke warung kecil terdekat membeli camilan, tahulah, aroma dari warung kecil
ini justru cukup membuat saya berlama-lama di sana.
Saya juga bisa setiap hari cuma makan hamburger, setiap hari hotdog, setiap hari
kentang, makanan ala timur dan makanan ala barat, saya pun boleh adaptasi. Saya
tidak setiap hari makan nasi putih, kadang-kadang semur, tumis, kukus, saya pun
makan dengan lahap; ada pizza, ada makaroni pun sudah bersyukur pada langit dan
bumi.
Saya sangat sederhana dalam berbusana, selalu memakai pakaian yang paling murah, yang penting tidak kotor, saya belajar hidup miskin, dalam bertapa, busana
tidak perlu diperlihatkan pada orang lain, baju saya itu sudah yang termurah sampai
tak bisa lebih murah lagi.
Saya selalu tidur di atas lantai tanah, lantai kosong seluas satu atau dua meter persegi, dengan menggelar tikar atau kasur.
Meditasi berjalan ke mana-mana, semuanya mengandalkan kedua kaki ini, beberapa
tahun terakhir ini, rasa yang hambar mondar-mandir di dalam kesan yang hambar.
Hidup demikian, sikap saya masih bisa tenang-tenang saja, sikap bersadhana masih
anggun, tidak memandang rendah lingkungan sekitar, melainkan merasa hina dan
rendah, juga tidak ada lagi semangat yang menyala-nyala, semangat yang menyalanyala hanya istilah untuk mengenang saja.
Anda percaya atau tidak, selama empat tahun menjalani hidup hambar, tak ada
muslihat yang tak perlu, tak ada lagu dan tarian, tak ada hiburan, namun, saya bebas
mengendalikan emosi saya, ibarat air mandek.
Surga manusia, sebenarnya sangat susah dicari, sebenarnya surga sejati masih berada
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di hati kita sendiri, semuanya mengandalkan hati untuk meraciknya, semuanya juga
mengandalkan hati untuk memulennya, semuanya mengandalkan hati untuk mempertahankannya.
Mencari surga dunia, tentu saja tak ada.
Saya mencerahi bahwa:
Anda merasa susah maka susah.
Anda merasa tidak susah maka tidak susah.
Sajak:
Hati melayang lembut di tengah angin
Hati mengendap di tengah air
Hati sebentar terbuka sebentar terkekang
Melewati empat tahun tanpa jejak
Sama sekali tiada kicauan kepodang dan walet
Tanpa gosip
Tanpa bangunan mewah
Hanya seruas jalan bersadhana
Tidak perlu mematuhi Sila
Ada sila sama halnya tidak ada
Juga tiada kemunafikan
Hanya seorang saja tanpa relasi
Sila apa yang perlu dijelaskan
Bagaikan sekelumit rasa alam suci
Terbang pergi di tengah samadhi
Apa lagi yang dinamakan benci
Tiada benci maka tiada kemarahan
Diri ini sangat ringan di dunia ini
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Upacara Homa Kalachakra yang Luar Biasa
di Rainbow Temple
Mahaguru Buddha Hidup Lian-Sheng memimpin Upacara Homa Kalachakra dan
Abhiseka yang luar biasa di Rainbow Temple, Seattle, A.S.
Saat Mahaguru melakukan pelimpahan jasa secara keseluruhan, sepenuh hati memohon Kalachakra untuk menjemput para arwah dan memberkati para pendaftar agar
karma penyakit disingkirkan, seluruh bencana diredam, berkah dan kebijaksanaan
ditingkatkan, rukun dan harmonis, segala permohonan terkabulkan, seluruh musuh
menyingkir.
Usai upacara, Mahaguru Buddha Hidup Lian-Sheng berceramah bahwa homa
adalah mempersembahkan (sembahyang) kepada dewa lewat proses pembakaran.
Homa telah ada di India Kuno, Al Quran, Alkitab Perjanjian Baru, mereka pun
menyembahyangi Tuhan lewat proses pembakaran; Agama Buddha Tantrayana juga
ada puja api, Sang Buddha melihat para Brahma Agama Hindu melakukan proses
pembakaran menyembahyangi dewa, saat itu banyak siswa Sang Buddha berasal
dari umat Mahabrahma dan Hindu yang datang bersarana, oleh karena itu, demi
menyeberangkan mereka, Sang Buddha juga mengajari melakukan puja api homa
dari Dharma yang benar, inilah puja api homa kita hari ini, beda dengan puja api
biasa; oleh karena itu, puja api itu ada puja api homa Non-Buddhisme, juga ada
puja api homa sejati yang ditetapkan oleh Sang Buddha.
Kalachakra adalah titisan dari Sang Buddha, tubuh setara yang dijelmakan oleh Sang
Buddha, oleh karena itu, puja api homa hari ini sangat luar biasa, karena Kalachakra
menetap di dalam api homa, bukankah Agama Buddha mengatakan tidak menetap
di mana-mana? Namun, mengapa mengatakan menetap di dalam api, sebenarnya
demi memudahkan seluruh insan untuk yakin dan memusatkan pikiran; Kalachakra
turun dari tengah angkasa ke tengah api homa, menerima persembahan dari para
pendaftar, dengan kata lain, puja api adalah semacam ritual kemudahan dalam
berdoa, karena ada persembahan yang nyata untuk dipersembahkan, mempersembahkan barang-barang yang paling berharga, malah Ajaran Tantra visualisasi bahan
persembahan tersebut berubah; persembahan adalah wujud penyampaian ketulusan
hati, juga semacam berdana, berdana terdiri dari: dana materi, dana Dharma, dan
dana abhaya. Persembahan yang paling baik adalah memberikan manfaat untuk
orang lain dan diri sendiri, ini yang paling sempurna.
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Mahaguru lanjut menerangkan bahwa dewa vajra harus dipersembahkan arak dan
daging, karena dewa vajra adalah vajra karma, harus melakukan tugas, makanya harus bertenaga, harus berenergi, namun, kita sadhaka harus mematuhi Pancasila, jangan minum arak, juga jangan merokok, karena minum arak mudah emosi, mudah
menimbulkan masalah, merokok mudah menyebabkan TBC dan kanker paru-paru.
Agama Buddha dari Pancasila hingga Astasilani, ada lagi Bodhisattva-sila, Bodhisattva-sila ada sila berat dan sila ringan, orang yang menerima Bodhisattva-sila harus
memahami sila dan menaati sila dengan sebaik-baiknya, yang paling hebat adalah
Bhiksu-sila, juga disebut Trimandala Mahasila yang mencakup Pancasila, Samanerasila, Bodhisattva-sila, dan Bhiksu-sila, Bhiksu harus mematuhi 250 Sila, Bhiksuni
harus mematuhi 500 Sila.
Di dalam puja api dipersembahkan biji moster putih dan biji moster hitam, biji moster putih adalah meningkatkan karma baik, biji moster hitam adalah menghentikan
karma buruk mulai saat ini, karma hitam negatif yang dilakukan lewat perbuatan,
ucapan, dan pikiran dibasmi mulai saat ini, membiarkan api homa membakar yang
negatif, kedua poin ini sangat penting. Agama Buddha menghentikan kejahatan
dan berbuat kebajikan, menyingkirkan karma buruk, meningkatkan karma baik,
inilah melatih jalan bekal, semua agama juga menghentikan kejahatan dan berbuat
kebajikan, oleh karena itu, sadhaka harus mengerti menghimpun bekal surgawi:
“keyakinan harus kokoh, menghentikan kejahatan dan berbuat kebajikan, menekuni
Caturprayoga, bertobat, dan mempersembahkan.”
Mengapa manusia melatih diri, Mahaguru menyebutkan ada 3 poin:
1. Merasakan bahwa hidup sangat singkat, hidup sangat menderita, kehidupan
berikutnya tidak ingin bereinkarnasi menjadi manusia lagi, dan ingin menuju
alam yang lebih baik.
2. Benci pada alam manusia dan enam alam, ingin menuju alam suci dan tidak
mundur lagi, selamanya tidak bertumimbal lahir lagi.
3. Langsung menjadi Buddha, menjadi Bodhisattva, mencapai Buddhata, setelah
menjadi Buddha membangkitkan Bodhicitta, datang lagi menyelamatkan dan
menyeberangkan seluruh insan, setelah menjadi Buddha, konsep pusat sejatinya
tidak goyah, itulah Nirvana, namun, Nirvana berarti bebas leluasa, bebas leluasa
berarti berubah lagi menjadi insan, dan menyelamatkan dan menyeberangkan
insan lagi, namun kebijaksanaannya nomor satu, malah memiliki kebijaksanaan
Tathagata.
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Oleh karena itu, motif melatih diri dibagi menjadi 3 tingkat, tingkat pertama adalah
menuju alam yang lebih baik, tingkat kedua adalah selamanya tidak bertumimbal
lahir lagi, ingin menuju alam suci, tingkat ketiga adalah langsung menjadi Buddha. Hari ini yang kita pelajari adalah bisa menuju alam suci, alam suci lebih tinggi
daripada surga, juga bisa langsung melatih diri menjadi Buddha, jika sampai tingkat
tertinggi dari kebuddhaan, itulah Samyaksambodhi.
Om Mani Pad Me Hum
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Upasaka Huang Xian-Long
~Maha Arya Acarya Lian-Sheng~

Upasaka Huang Xian-long adalah presiden direktur perusahaan di bidang perikanan,
karirnya sangat sukses.
Di luar dugaan, ia terkena kanker. Tumor tumbuh di tenggorokan.
Ketika Upasaka Huang Xian-long rawat inap di rumah sakit, dokter memutuskan
untuk mengangkatnya lewat jalan operasi.
Di tengah operasi....
Saat Huang Xian-long sedang tidak sadarkan diri, muncul fenomena “kesadaran
roh” meninggalkan “raga”, dengan kata lain “fenomena kematian”, “kesadaran” telah
terpisah dengan “raga”.
Saya melihat dua orang berbaju putih (pejabat akhirat), satu di kiri dan satu di
kanan, menekan pundaknya, mencengkeram tangan kiri dan tangan kanan, dan
menariknya ke bawah, ia terus ditarik menuju neraka yang gelap gulita.
Huang Xian-long sadar bahwa dirinya sedang ditarik oleh “pejabat akhirat” ke tiga
alam samsara.
Alam neraka, Alam setan kelaparan dan Alam hewan.
Pada saat-saat kritis ini, Mahaguru Sheng-yen Lu muncul dalam kondisi sekujur
badan bercahaya gemerlapan.
Mahaguru Lu memerintahkan kedua pejabat akhirat untuk mundur.
Lalu “kesadaran roh” Upasaka Huang Xian-long dibawa kembali ke dalam “raga”.
Setelah Upasaka Huang Xian-long menjalani operasi, ia pun siuman, karena bagian
tenggorokan menjalani operasi besar.
Ia sudah tidak dapat bicara. Namun, ia minta kertas dan pena, lalu menuliskan
“fenomena kematian” yang dialaminya, ia berkata:
“Mahaguru Lu, menampakkan diri dan menolongnya.”
Kejadian ini diketahui oleh:
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Upasaka Chen Han-dao dan istri. Kerabat-kerabat Upasaka Huang Xian-long.
Saya berkata pada Upasaka Chen Han-dao:
“Huang Xian-long dan saya saling kenal, ia adalah siswa saya, saya pernah menjalani
ritual Tantra untuk memberkati operasinya!”
Saya berkata:
“Saya belum tentu dapat menyelamatkan nyawa Upasaka Huang Xian-long, karena
dari awal, sel kankernya telah merambat hingga ke setiap bagian tubuhnya. Namun,
ia adalah siswa saya, saya bisa menjamin ia tidak akan masuk ke tiga alam samsara.”
Saya berkata:
“Ia bisa naik ke surga!”
Seseorang bertanya pada saya:
“Apa yang terjadi? Mengapa Mahaguru Lu bisa muncul di akhirat menyelamatkan para
insan?”
Saya berkata:
“Di alam mana pun ada saya. Saya ada di angkasa, di alam suci Buddhaloka, di Arupadhatu, di Rupadhatu, di Karmadhatu, di alam asura, bahkan di tiga alam samsara.”
“Mengapa bisa begitu?”
Di dalam “Sutra Acintya” dikatakan:
“Tempat yang dicapai oleh kebijaksanaan Buddha, di situ ada nirmanakaya Buddha, di
situ ada terang Buddha. Tempat yang dipancari oleh terang Buddha, di situ ada suara
Buddha, suara Buddha ada di mana-mana, sama halnya dengan mahamaitri dan mahakaruna Buddha ada di mana-mana.”
“Sutra Acintya” menyebutkan:
“Seketika, kebijaksanaan terdapat di mana-mana. Siapa yang memikirkan Buddha,
Buddha pun ada di sisinya.”
Begitu Huang Xian-long memikirkan saya, saya pun menampakkan diri!
“Satu pikiran” adalah rahasia langit!
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Senantiasa Bersih Mencari Jati Diri Sadhana Tantra Zhenfo
Adalah Sadhana Instan
Sabtu, 31 Oktober 2009 adalah Hari Hallowen di Amerika Serikat, Ling Shen Ching Tze Temple yang tergantung tinggi lampu-lampu warna tak disangka kedatangan banyak ‘tamu tak diundang’, di antara mereka ada Gadis Zaman Victoria, ada
Permaisuri Xiang dari Tibet, ada Ratu Merak yang Tak Diketahui Identitasnya, ada
Dewi Rubah Malaysia, ada lagi Burung Hantu Lokal Khas Seattle, dan lain-lain,
umat se-Dharma yang datang berdandan ini memberikan kejutan untuk Mahaguru
dan hadirin, sehingga kebaktian menjadi ajang millenium yang menerobos ruang
dan waktu.
Kebaktian malam itu dipandu oleh Acarya Lian-Yin, usai kebaktian Sadhana Yidam
Bhagawati Cundi, pertama-tama Lhama Lian-Xing berceramah, ia berceramah dengan bahasa ibunya Bahasa Inggris (Lhama Lian-Jin menerjemahkan), ia bersyukur
pada Tim Penerjemahan Zhenfo Zong yang telah menerjemahkan buku-buku Mahaguru ke dalam Bahasa Inggris, ia bersyukur pada keluarga dan semua orang yang
memberikan dukungan kepadanya untuk menjadi bhiksuni, serta mengucapkan
selamat hari Hallowen kepada kita semua.
Acarya Lian-Yin di tengah ceramah memuji kemuliaan Mahaguru serta dengan tulus mengimbau umat Zhenfo Zong untuk menghargai dan menyayangi fisik Mahaguru, jangan membuat Mahaguru kelelahan, terutama ia memberikan contoh:
sebelum dan sesudah upacara homa di Rainbow Temple jangan terus-menerus
memohon konsultasi, memohon pemberkatan, memohon menjamah kepala, juga
jangan terus-menerus berfoto bersama Mahaguru, saat berjalan harus menaati peraturan Tantra untuk tidak berjalan di belakang Mahaguru, yang terpenting, jangan
mengganggu Mahaguru dengan masalah konflik antar sesama, dengan demikian
baru benar-benar menyayangi Mahaguru.
Mahaguru lanjut menerangkan SUTRA ALTAR PATRIAK VI, “Kalyana-mitra, tidak cerah, Buddha adalah insan; ketika satu pikiran cerah, insan adalah Buddha.
Ketahuilah bahwa segala Dharma sepenuhnya di hati sendiri, mengapa tidak segera
menyaksikan jati diri Tathagata dari dalam hati? Bodhisattva Sila Sutra menyebutkan, “Jati diri saya pada dasarnya bersih; jika mengenal hati sendiri dan menyaksikan Buddhata, berarti mencapai jalan kebuddhaan.” Vimalakirti-nirdesa-sutra me-
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nyebutkan, “Seketika itu juga tiba-tiba menemukan kembali hati asal.”
Mahaguru berceramah, hati sadhaka harus bersih, singkirkan segala kotoran, manusia harus polos, semakin banyak tahu, semakin banyak kerisauan, masyarakat
ini adalah perabadan tempayan asinan, banyak hal belum tentu harus tahu, terlalu
banyak tahu malah tercemar, sadhaka hanya perlu mencari kebersihan lubuk hati,
di dalam hati sendiri menemukan jati diri yang pada dasarnya bersih, maka bisa
cerah. Mahaguru berkata, “Di dunia ini saya sudah tidak ada tuntutan, karena tiada
tuntutan barulah bisa cerah, karena tiada tuntutan barulah bisa bersih.” Ciri khas
Sadhana Tantra Zhenfo Zong adalah mengubah Sadhana Tantra yang paling rumit
menjadi Sadhana instan yang paling ringkas, mengubah banyak hati menjadi satu
hati, mengubah banyak khayalan menjadi satu pikiran. Silsilah Zhenfo Zong adalah
merangkaikan seluruh guru sesepuh selama 2500 tahun terakhir menjadi pemberkatan silsilah 7 warna pada diri setiap siswa Zhenfo Zong.
Usai ceramah, Mahaguru yang welas asih melakukan kaiguang pratima, memberkati
air Mahakaruna Dharani, dan memberikan abhiseka sarana, bahkan menjamah kepala memberkati setiap umat satu per satu. Semua hadirin penuh dengan Dharmasukha serta yakin dan mengamalkannya.
Om Mani Pad Me Hum
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Sekuat Tenaga Menekuni Metode Mengamati Hati,
Bisa Menyaksikan Buddhata
Akhir-akhir ini di Seattle, Amerika Serikat sering berangin dan hujan dingin, pada
malam kebaktian sabtu, para umat se-Dharma dan simpatisan dari sepuluh penjuru, semuanya tidak gentar pada angin dan hujan, datang demi memohon jodoh
Dharma yang luar biasa. Dengan tulus berterima kasih kepada Mahaguru LianSheng dan Gurudhara V.A. Lian-Xiang yang telah hadir memberkati kebaktian Sadhana Yidam Jambhala Kuning yang dipandu oleh V.A. Lian-Zhu.
Usai kebaktian, Lhama Shi Lian-Chu berbagi kisah jodoh karmanya dalam bersarana dan menjadi bhiksuni kepada seluruh hadirin. Ia menceritakan kehebatan
Mahaguru dan Sadhana Tantra Zhenfo Zong, lewat petunjuk mimpinya, ia bahkan
merasakan secara mendalam, bahwa giat menekuni Sadhana Tantra Zhenfo Zong
adalah obat awet muda yang meneruskan jiwa kebijaksanaan Buddhata. Selanjutnya,
V.A. Lian-Zhu dalam ceramah memotivasi sadhaka untuk menabung dalam jalan
bekal di bawah kondisi tiada pikiran dan tiada tuntutan, secara mendalam merasakan bahwa memberi lebih bahagia daripada menerima, gigih dan tekun melatih
Sadhana Tantra Zhenfo Zong, merintis Dunia Zhenfo, dan memberikan kebaikan
kepada insan luas.
Saat Dharmaraja Lian-Sheng berceramah, Beliau lanjut menerangkan SUTRA ALTAR PATRIAK VI. Patriak VI di dalam Bab Prajna bersabda, “Kalyana-mitra! Di
tempat Bhiksu Hongren, saya pun cerah begitu mendengar kata-katanya, segera
menyaksikan jati diri Tataghata. Sehingga ajaran ini disebarluaskan, agar orang yang
belajar Dao segera mencerahi Bodhi; masing-masing mengamati hati, masing-masing menyaksikan jati diri.” Buddha Guru lewat gagasan yang indah menjelaskan
Dao, sadhaka hendak segera menyaksikan jati diri Tathagata sangat tidak mudah.
Setelah cerah, sadhaka harus senantiasa mengamati hatinya sendiri, harus saling dipadukan dengan perbuatan, ucapan, dan pikiran, mengamati diri sendiri apakah
sesuai atau jauh dari kondisi pencerahan, jika dapat senantiasa sesuai dengan penerapan yang sempurna dari pencerahan, barulah bisa menyaksikan Buddhata. Buddha Guru sendiri telah gigih melatih diri selama jangka waktu yang cukup lama,
barulah perlahan-lahan menyempurnakan Buddhata, mengerti apa yang dinamakan
Pancaprajna dan Trikaya, memahami seluruh Sadhana Tantra, tekun melatih secara
terperinci hingga mencapai kontak yoga, dengan demikian baru bisa benar-benar
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menjadi Vajracarya yang tidak berubah warna, tidak berubah bentuk, dan tidak
rusak, Buddhata juga demikian.
Buddha Guru dengan sungguh-sungguh membimbing para siswa bahwa, belajar
Buddhadharma adalah jiwa kebijaksanaan yang tersadarkan, sadhaka jangan terlena
oleh kekayaan, seks, popularitas, makan, dan tidur. Buddha Guru sempat menyinggung bahwa seumur hidup Beliau tidak pernah neko-neko, tidak pernah memohon
apa-apa, dan kini, Beliau hanya memohon semua insan dapat hidup dengan bahagia
dan harmonis, semua insan berada dalam keadaan sadar, dan mengerti melatih diri.
Welas asih dan belas kasihan dari Buddha Guru, membuat setiap umat yang hadir
tersentuh, ada rasa haru yang tak terungkapkan di dalam hati mereka.
Usai ceramah, di tengah suara nama agung Buddha yang khidmat dan sakral, Buddha Guru berwelas asih memberkati air Mahakaruna Dharani dan kaiguang pratima,
juga menjamah kepala memberkati para umat yang berlutut di kedua sisi satu per
satu. Dalam kehidupan sekarang kita dapat bertemu Guru bijak demikian, sungguh
merupakan keberuntungan terbesar dari para insan!
Om Mani Pad Me Hum
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Sutra Bakti Anak
80 ~ 82

“Ada sebagian anak yang begitu meninggalkan rumahnya, pergi sampai
bertahun-tahun tanpa mengirirnkan berita apapun kepada orang tuanya.
Orang tuanya yang telah berumur terus menerus menanti kabar dari anaknya
baik siang ataupun malam tanpa berhenti dan sering menangis dalam
kesendirian, air matanya terus membasahi mukanya....”
“Ada orang tua yang menangis bagaikan orang uta yang sudah tua,
yang telah kehilangan anak yang dikasihi, menangis tersedu-sedu,
hatinya terasa hancur sehingga membuat orang-orang yang berada
disekitarnya juga turut merasa sedih.”
“ Kemuliaan yang terpuji dari budi kebaikan sang ibu yang dalam yang
kesembilan adalah : ’Beliau sangat menyayangi anak-nya.’ Kasih sayang
orang tua sangatlah dalam, dan sebagai anaknya benar - benar
sangat sulit bagi kita untuk membalas kebaikannya!"
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Sutra Bakti Anak
83 ~ 85

“Sebenarnya siapa yang dapat mengatakan hati kita yang bagaikan rumput,
dapat membalas budi yang cahayanya seperti surya di musim semi.
Sang ibu sewaktu melihat anaknya menderita kesusahan atau kelelahan,
hatinya yang pengasih selalu berdoa semoga beliau dapat menggantikan
anaknya untuk menerima penderitaan tersebut...”
“Sang ibu berharap demi anaknya beliau bersedia untuk menerima
siksaan penderitaan dan kesusahan. Oh, betapa besarnya
cinta kasih ibu kepada anaknya!”
“Apabila anaknya keluar dari rumah atau pergi merantau, sang ibu yang
pengasih dalam hatinya selalu memikirkan anaknya, merasa sangat kasihan
kepada anaknya dan takut anaknya akan menderita kedinginan...”
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Sutra Bakti Anak
86 ~ 88

“Sang ibu yang pengasih sangat takut anaknya menderita sakit atau kelelahan,
apabila anaknya merasa sedikit sakit, beliau tidak dapat tidur dengan nyenyak,
hatinya tidak tenang dan merasa gelisah!”
“Kemuliaan yang terpuji dari budi kebaikan sang ibu yang dalam yang
kesepuluh adalah :’Beliau mengasihi anaknya secara mendalam.’
Kasih sayang orang tua bagaikan sinar matahari dan bulan, baik siang
maupun malam menyinari bumi tanpa batas!”
“Para orang tua selama-lamanya memikirkan dan merindukan anaknya.
Budi kebaikan orang tua sangatlah besar dan dalam. Hati orang tua setiap saat
memikirkan dan merindukan anaknya...”
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Tatacara Bersarana
Untuk bersarana pada Maha Arya Acarya Lian-Sheng dapat langsung berkunjung ke
Vihara atau Cetya yang ada di kota atau wilayah anda.
Bagi Anda yang ingin bersarana namun di kota atau wilayah Anda tidak terdapat
Vihara atau Cetya Satya Buddha (Zhenfo Zong) dapat melakukan cara seperti
dibawah ini.
Menulis surat permohonan Abhiseka dengan format sebagai berikut:
• Nama
• Tempat, tanggal lahir
• Alamat sekarang
• Umur

:
:
:
:

Kirimkan ke: Zhen Fo Mi Yuan (Mandalasala Satya Buddha)
Master Sheng-Yen Lu
17102 NE 40th Ct.
Redmond, WA 98052
U.S.A
Juga dapat dikirimkan melalui Vihara Vajra Bhumi Sriwijaya atau juga dapat
melalui website yang dikelola Vihara Vajra Bhumi Sriwijaya www.shenlun.org
Setelah mengirimkan surat, Pada tanggal 1 (che it) atau tanggal 15 (cap go) Lunar/
imlek Pukul 07.00 pagi bersujud dalam sikap anjali dan menghadap kearah matahari
terbit menjapa (membaca) Mantra Catur Sarana sebagai berikut:
“NAMO GURUPHE. NAMO BUDDHAYA. NAMO DHARMAYA. NAMO SANGHAYA”

diulang sebanyak tiga kali. Kemudian memohon Maha Arya Vajra Acarya Lian-Sheng
berkenan menuntun bersarana pada Satya Buddha.
Setelah melakukan tata cara diatas disarankan untuk mencari petunjuk kepada seorang
Bhiksu Lhama (Fa Shi) atau Vajra Acarya (Shang Shi) Satya Buddha (Zhenfo Zong)
agar dalam bersadhana tidak terjerumus informasi yang tidak benar.
Desember’09
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Berpartisipasi dalam Dharma
Dalam mengusung misi menyampaikan Dharma dan demi mempererat tali jodoh
umat kepada Buddhadharma. Tim DharmaTalk terbuka untuk saran dan ide dari
semua kalangan. Bersamaan dengan ini untuk dapat terus tumbuh dan berkembang
menjadi lebih baik, Tim DharmaTalk membutuhkan dukungan dari semua pihak
baik yang berupa materi (mis: donasi dan barang) atau non-materi (ide, cerita dan
pengalaman pribadi) sehingga kedepannya DharmaTalk dapat terus berbenah dan
menjadi lebih sempurna sebagai media penyampaian Dharma.
Bagi para saudara/i sedharma maupun saudara/i yang bersimpati dalam usaha
penyampaian Dharma ini dapat berpartisipasi dengan:
» Berpartisipasi dalam tim DharmaTalk
» Mengirimkan cerita pengalaman kontak batin yang dialami.
» Mengirimkan cerita yang mengandung Dharma yang berkesan bagi anda.
» Mengirimkan Foto/gambar unik yang berhubungan dengan
Buddhadharma.
» Berpartisipasi dengan kolom sutra/mantra.
» Ber-DharmaDana dengan sebagian kecil dana pribadi anda.
Semua bentuk partisipasi dapat langsung disampaikan ke Vihara Vajra Bhumi
Sriwijaya atau dapat juga di kirimkan melalui pos atau email. Untuk DharmaDana
dapat di transfer ke:
Bank
A/C
A/N

BCA
045 063 5324
Mei Yin

MANDIRI
112 000 564 1365
Joni

*Nama dan bukti transfer mohon di fax ke no. 0711-320 124
atau dapat disampaikan langsung ke Pandita Herlina di Vihara VVBS

Semoga kebajikan yang diperbuat akan menuai pahala yang luar biasa.
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GATHA PENYALURAN JASA
Semoga pahala ini memperindah tanah suci Buddha
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 kebuddhaan
Semoga Pahala ini mengikis karma buruk dan menambah berkah serta cahaya prajna
1. Abeng
2. Acun
3. Ana
4. Archie
5. Cahyadi
6. Chu Ping
7. David
8. Dewi Sutanto
9. Dragono
10. Feliciana Sofian
11. Fung Ing
12. Fung Lie
13. Hadi Yanto
14. Hanli
15. Harve Yanto
16. Imelda Dewi Wijaya
17. Irwan
18. Iwan Suparman

19. Jesslyn So
20. Kwe Hong San
21. Lian Hua
22. Melianty The
23. Michelle A. Bunawan
24. Peng-peng
25. Ruslie
26. Rusmawaty
27. Sakimo
28. Sik Che
29. Silvi Oktaviani Dragono
30. Sharon A. Bunawan
31. Suhendri Eddy Sofian
32. Susilawaty
33. Ten Ten Moi
34. Theresia
35. Thomas Dragono
36. Vanessa A. Bunawan

37. Wahyudi
38. Yenli
39. NN
40. NN
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan nama para donatur

Bagi Para donatur pelimpahan jasa dilakukan oleh
Vajra Acarya Lian-Yuan
(釋蓮元金剛上師)
Melalui Api Homa
Desember’09
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Vihara Vajra Bhumi Sriwijaya
Jl. Sayangan lrg. RK. Lama No. 619 RT. 09, 16 ilir
Telp. 0711-350798 Fax. 0711-320124
email. Shen_lun_thang_622@yahoo.com
website. www.shenlun.org
Palembang - Indonesia

Jadwal Kebaktian
Kebaktian Umum :
• Kamis, Pukul 19.30 WIB
• Minggu, Pukul 16.00 WIB
• Tanggal 1, 15 dan 18 Lunar, Pukul 19.30 WIB
Kebaktian Muda-Mudi :
• Sabtu, Pukul 18.00 WIB
• Minggu, Pukul 09.30 WIB
Sekolah Minggu :
• Kelas Dharma Pukul 08.30 WIB
• Kelas Mandarin Pukul 11.00 WIB

Menghubungi Vihara Vajra Bhumi Sriwijaya untuk keperluan:
• Permohonan Abhiseka Mahaguru :
Dapat menghubungi Pandita Herlina di nomor 0819-2779-2586
• Pemberkatan Pernikahan :
Dapat menghubungi Pandita Herlina di nomor 0819-2779-2586
• Duka (Sung Cing):
Dapat menghubungi Saudara Sik Che di nomor (0711) 311-645
• Informasi DharmaTalk (法音集) :
Dapat menghubungi Pandita Herlina di nomor 0819-2779-2586
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Kolom
Ucapan
Imlek 2561
Untuk menyambut dan memeriahkan tahun baru imlek
2561, majalah DharmaTalk menyediakan kolom ucapan
khusus bagi saudara-saudari sedharma sebagai media
penyampaian ucapan selamat tahun baru imlek 2561.
Berikut adalah contoh kolom ucapan untuk ukuran
setengah halaman :

Segera Hubungi:

Pandita Herlina : 0819 2779 2586 / (0711) 350 798
Saudara Joni
: 0711-910 2460

*Bulatan besar melambangkan hari, Bulatan kecil melambangkan tiga waktu

Vihara Vajra Bhumi Sriwijaya
Jl.Sayangan lrg. R.K. Lama
no.619 rt.9 16 ilir
Palembang - Indonesia

www.shenlun.org

