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Bersarana harus Mengabdi Kepada Guru
Oleh : M.V.A Lian Sheng
Banyak orang merasa sangat heran, nama Dharma Maha Guru
Lu Sheng-yen adalah Lian Sheng, sedangkan nama Dharma siswasiswa-Nya diawali dengan kata "Lian". Bukankah ini sangat aneh?
Menurut tradisi pada umumnya, nama Dharma Sang Guru memiliki
kata depan yang berbeda dengan nama Dharma sang siswa, misalnya
Guru saya adalah Bhiksu Yin Shun, sedangkan nama Dharma saya
adalah Hui Yan. Ketika saya berguru pada Bhiksu Le Guo, nama
Dharma saya adalah Dao Yan, dan lain sebagainya.
Sesungguhnya, saya menyamakan nama Dharma saya dengan siswa
saya, alasannya ada 3:
Pertama, tingkat keberhasilan yang sama. Saya berharap tingkat
keberhasilan sadhana semua siswa saya sama dengan saya,
semuanya dapat menyeberang ke dunia kolam teratai.
Kedua, prinsip persamaan. Saya tidak membuat nama Dharma
saya berbeda dengan nama Dharma siswa-siswa saya, siswasiswa saya tidak berbeda dengan saya, kita adalah penyatuan
dari Tri Ratna, supaya bisa lebih dekat lagi, Dharma dari Maha
Guru langsung diturunkan kepada siswa-Nya, semuanya
mencicipi manfaat Dharma, baik siswa yang dekat maupun
yang jauh, sama-sama mendapatkan manfaat Dharma.
Ketiga, guru-siswa adalah satu keluarga. Pada dasarnya saya
sudah mempunyai konsep bahwa bila sang siswa memperoleh
Dharma yang agung dalam sadhananya, kadang-kadang bisa
menonjol bahkan melebihi, saya berharap sadhana setiap siswaDharma Talk 3

siswa saya dapat mengungguli diri saya, oleh karena itu saya
menyamakan nama Dharma siswa-siswa saya dengan saya,
berarti guru dan siswa adalah satu keluarga, juga berarti bisa
lebih dekat.
Di saat yang bersamaan, saya Sang Maha Guru ini, sama sekali
tidak ada profil sebagai Maha Guru, apapun terserah. Sementara
beberapa siswa-siswa Saya menganggap saya, Sang Guru ini seperti
layaknya teman, apapun terserah, tidak bisa dibedakan mana sang
Guru, mana sang siswa. Saya juga tidak punya wibawa apa-apa, juga
tidak menurunkan perintah, semuanya terserah, begitulah saya sang
Guru ini.
Namun, sikap saya terhadap Guru saya sendiri, justru berbeda,
begitu bertemu Guru saya, saya pasti memandang-Nya sebagai
layaknya Buddha, kedua kaki saya langsung bersujud, kepala
menyentuh lantai, kedua tangan diulurkan, langsung melalukan maha
namaskara, saya menghormati Guru saya berdasarkan tata krama
seorang siswa, di saat bersamaan, bila Guru berada di dekat saya, saya
langsung memberikan sendiri persembahan kepada Guru saya, kalau
Guru berada di tempat yang jauh, saya tetap mengirim persembahan
kepada Guru saya lewat pos. Inilah tata krama saya sendiri dalam
mengabdi pada Guru saya.
Terhadap Guru saya, saya selalu mengenang, sehari menjadi guru,
seumur hidup adalah guru, setiap kali melakukan ritual pagi dan
malam, itulah saatnya saya mengenang Guru saya, saya juga sangat
menghargai Dharma yang diwariskan oleh Guru saya.
Buddha Dharma itu sendiri sangat mementingkan tata krama, oleh
karena itu di dalam Gatha Parinamana dan Prasetya Asvagosha
Bodhisattva terdapat "Gurupancasika", inilah tata krama siswa dalam
menghormati Sang Guru. Saya menuliskannya karena saya merasa
yang bisa menjalankan, usahakanlah untuk menjalankannya, kalau
yang tidak sanggup menjalankan, terserah jodoh saja, marilah kita
simak apa yang tersebut di dalam "Gurupancasika". Bagaimana
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seorang siswa yang telah bersarana baru dianggap sesuai dengan
kriteria sebagai seorang siswa.
Penjelasan dari "Gurupancasika" adalah sebagai berikut: (kitab ini
diperoleh dari vihara pusatnya)
Pengarang asli: Asvagosha Bodhisattva
Dijelaskan oleh: Acharya Pu-fang
Ditulis oleh: Yuan-kou. Penjelasan naskah ini adalah usul dari penulis.
1. Seorang siswa harus mengingat Guru dan melakukan Namaskara
kepada Guru 3 kali setiap harinya (pagi, siang, senja). Dengan
rasa hormat seperti kepada Sang Buddha.
2. Berdana bunga ke altar, melakukan Maha Namaskara kepada Guru.
3. Guru yang seorang bhiksu maupun yang bukan, atau yang baru
menerima sila lengkap, jika berada di hadapan rupang, atau kitab
suci, harus diberikan penghormatan, jangan mencurigainya dan
mempunyai pikiran jahat.
4. Melaksanakan tugas yang diberikan Guru dengan setulus hati,
memahami sopan santun yang selalu memberikan tempat utama
kepada Guru.
5. Teliti terlebih dahulu sebelum berguru, apakah cocok sebagai guru
bimbingan. Seorang gurupun harus memperhatikan calon siswa,
apakah mampu dibina, apabila tidak, sama-sama melanggar sila,
yaitu meremehkan sila.
6. Mudah emosi, tidak memiliki welas asih, serakah dan suka
kemewahan, sombong dan suka memuji diri sendiri, untuk guru
yang seperti ini, kita tidak perlu berlindung kepadanya, maka
sebelum berlindung seharusnya memahami sifat dan kebiasaaan
Guru dengan jelas.
7. Memiliki Metta Karuna, Bijaksana serta mentaati sila, bisa
menjaga kehormatan diri sendiri, tidak memihak dan jujur,
mengerti semua Dharma, demikianlah seharusnya seorang guru
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yang baik. Oleh karena itu harus meneliti sebelum berguru.
8. Mengerti semua Dharma, serta telah mencapai Dasa Bhumi
Bodhisattva, tidak ternoda oleh ke-enam indra, serta tidak
memiliki kilesa, demikianlah seharusnya seorang Guru yang baik.
9. Seorang siswa (yang meminta Dharma) tidak boleh menfitnah
Guru, karena menfitnah Guru bagaikan menfitnah Sang Buddha,
pasti berakibat penderitaan.
10. Menfitnah Guru adalah tindakan yang sangat bodoh, karena segera
akan menerima akibatnya, yaitu makhluk halus akan merasuki
dirinya, pasti menderita sakit sehingga tidak dapat bebas.
11. Menfitnah Guru juga bisa melanggar hukum duniawi, terluka oleh
racun, terkena bencana banjir, kebakaran, perampokan, segala
makhluk halus memberikan malapetaka.
12. Menfitnah Guru akan mendatangkan rintangan dari makhluk
halus, setelah meninggal masuk ke alam samsara, yaitu alam
neraka, alam preta (setan kelaparan), dan alam binatang.
13. Seorang siswa bila melaksanakan tugas dari Guru, jangan
menyulitkan Guru (menambah keruwetan). Kalau menyimpang
dari petunjuk Guru bahkan menghianati Guru akan masuk ke
neraka Avici.
14. Neraka Avici adalah neraka yang paling sengsara, karena
menfitnah Guru, bisa berakibat begitu menakutkan, dengan
penderitaan yang tiada habisnya.
15. Seorang siswa harus membantu Guru yang menyebarkan Dharma
yang benar dengan setulus hati, bila ada niat meremehkan sama
dengan melanggar sila-sila yang tersebut di atas.
16. Sepenuh hati berdana kepada Guru, menghormati Guru, karena
dengan pemberkatan dari Guru baru dapat melenyapkan rintangan
dan kilesa.
17. Seorang Tantrika, nyawapun bersedia dikorbankan apalagi hanya
harta benda, oleh karena itu, orang yang suka memberi
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persembahan dengan rela adalah orang yang memiliki
kesejahteraan (kebahagiaan)
18. Seorang pelaksana bila belum menjumpai seorang Guru, maka
tidak akan dapat mencapai kebuddhaan, oleh karena itu,
keberhasilan seorang pelaksana adalah berkat jasa dan anugerah
dari Guru.
19. Melayani Guru adalah tekad awal seorang siswa yang sama
pentingnya dengan memberikan persembahan kepada Sang
Buddha.
20. Guru juga mewakili Tri Ratna, oleh karena itu memberikan
persembahan yang terbaik kepada Guru akan mendapat pahala
yang tiada taranya.
21. Memberikan persembahan kepada Guru dan Sang Buddha adalah
ladang jasa yang terbaik, sehingga mempercepat pencapaian
kebodhian.
22. Menghormati Guru secara tulus, penuh kesabaran, jujur, pasti
memperoleh kebijaksanaan berasal dari Sang Buddha.
23. Jangan menginjak bayangan Guru, dan jangan duduk di ranjang
Guru, serta jangan menggunakan peralatan yang sering dipakai
Guru, semua ini termasuk sila.
24. Dengan senang hati menerima ajaran Guru, kalau tidak sanggup
boleh menyampaikan alasannya secara baik-baik.
25. Karena diajarkan Guru, siswa baru dapat mencapai keberhasilan,
maka Guru adalah ladang jasa yang terbaik, oleh karena itu
seorang siswa jangan melanggar perintah Guru.
26. Menjaga harta benda Guru sama seperti jiwa sendiri dan tidak
boleh pemborosan. Menghormati orang yang dihormati Guru dan
menghormati sanak saudaranya serta jangan meremehkannya.
27. Di hadapan Guru harus berpenampilan rapi, tidak boleh ada
tingkah laku yang aneh-aneh dan kurang sopan seperti
mengangkat kaki, bertolak pinggang.
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28. Penampilan siswa Sang Buddha harus rapi, saat duduk kaki tidak
boleh dilonjorkan, bila Guru berdiri harus segera ikut berdiri.
29. Jalan yang akan dilalui Guru, siswa sebaiknya berdiri di samping,
dan dengan hormat menyambut dan mengantarnya. Bila Guru
batuk, membuang ingus, juga tidak boleh merasa jijik.
30. Di hadapan Guru tidak boleh berbisik-bisik, semua tindakan yang
kurang sopan, harus dihilangkan.
31. Sikap menerima petunjuk dari Guru harus tenang dan
menghormati. Saat berjalan di jalanan yang agak berbahaya, siswa
seharusnya berjalan di depan.
32. Di hadapan Guru harus bersemangat, tidak lesu. Gerakan yang
kurang penting harus dihilangkan, jangan menyandarkan tubuh ke
dinding.
33. Sewaktu mencuci pakaian, mandi dan mencuci kaki, sebaiknya
memberitahukan Guru, agar tidak terlihat Guru.
34. Tidak boleh menyebut nama Guru sesukanya, bila ada yang
bertanya sebaiknya menyebutkan gelarnya.
35. Siap menerima tugas dari Guru, dan selalu mengingat tugas yang
diberikan Guru, serta berusaha menyelesaikannya dengan baik.
36. Menutupi mulut dengan tangan apabila ingin tertawa, bersin,
batuk. Jika ingin berbicara harus memberi hormat terlebih dahulu.
37. Bila kaum wanita mendengarkan ceramah Dharma, harus
berpenampilan rapi, tangan beranjali dan penuh perhatian.
38. Guru mengajarkan Dharma, kaum wanita haru menjalankan
dengan cermat, tidak boleh angkuh, mempelajari Dharma dengan
sikap bagaikan pengantin wanita yang menundukkan kepala.
39. Kaum wanita belajar Dharma harus bisa menjauhi sikap
memamerkan diri dan tidak melekat kepada perhiasan. Segala
macam hal yang tidak atau kurang baik harus dijauhi.
40. Belajar budi pekerti Sang Guru, bila Guru melakukan kesalahan
kecil, jangan disebarluaskan. Belajar menuruti kehendak Sang
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Guru baru bisa memperoleh hasil. Kalau selalu membesarbesarkan kesalahan Sang Guru, akan membuat siswa sendiri tidak
bisa maju, serta dapat mencelakakan siswa sendiri karena telah
meremehkan Sang Guru.
41. Semua masalah yang berkaitan dengan Dharma harus ikuti
petunjuk dari Guru, jika tidak memperoleh petunjuk dari Sang
Guru, tidak boleh melakukannya.
42. Dana Paramita dari pembabaran Dharma seharusnya
diperuntukkan untuk Sang Guru, bila ingin menggunakannya
harus memperoleh izin dari Sang Guru.
43. Silsilah Sang Guru harus dijaga, antara sesama siswa tidak
diperbolehkan saling mengangkat sesama siswa sebagai Guru, ini
adalah silsilah.
44. Memberikan barang kepada Sang Guru harus memberikan dengan
dua tangan. Apabila menerima sesuatu dari Sang Guru, juga harus
menerima dengan kedua tangan yang melebihi kepala.
45. Siswa Sang Buddha harus belajar dengan sepenuh hati dan terusmenerus, yang tidak sesuai sila jangan dijalankan. Tidak boleh
secara sengaja mencari-cari kesalahan Sang Guru.
46. Ajaran Sang Guru harus dilaksanakan semuanya, bila tidak dapat
melaksanakan karena sakit, harus dijelaskan secara baik, sehingga
tidak melanggar sila.
47. Semua tindakan harus selalu membuat Sang Guru gembira,
dengan rajin membantu Sang Guru mengatasi masalah yang sulit.
Berdana dan melayani Sang Guru dengan hormat dan rajin.
Banyak cara untuk melayani Sang Guru, sehingga tidak dapat
disebutkan semua.
48. Demikianlah Sabda Sang Buddha :"Berlindung kepada Guru, akan
mendapatkan keberhasilan yang besar."
49. Bagi siswa yang baru berlindung, diharuskan membaca
"Gurupancasika" agar tidak melanggar sila.

Dharma Talk 9

50. Setelah siswa menerima abhiseka perlindungan, kemudian
diberikan pelajaran Tantra agar menjadi sadhana yang benar, juga
harus mengajari "14 Sila Pokok Tantrayana", agar semua siswa
baru dapat menjalankan semua sila dan menjadi pelaksana
Vajrayana yang baik.
"Gurupancasika" ini adalah aturan yang harus dilaksanakan oleh
semua Tantrika. Setelah saya memahami "Tata Krama Mengabdi pada
Guru" ini, berusaha semaksimal mungkin mematuhinya, melayani dan
berdana kepada Guru saya sendiri. Karena semua Dharma Tantra yang
saya pelajari, kalau tanpa pewarisan dari Guru saya, bagaimana saya
bisa mencapai kesempurnaan dalam sadhana?
Saat ini siswa saya bertambah banyak, di Seattle, panji Dharma
telah ditingkatkan agar lebih sempurna. Diharapkan para siswa di
seluruh dunia, bersama-sama mempelajari "Gurupancasika" ini,
menghormati Sang Guru dan saudara se-Dharma, serta jangan sengaja
melanggarnya, meski saya mengikuti kehendak siswa, tetapi Vajra
Pelindung Dharma (Dharmapala) yang mengawasi dan melindungi
siang dan malam. Barangsiapa yang sengaja melanggarnya, akan
mendapatkan akibat buruk, saat itu, bahkan sayapun tidak dapat
menolongnya.
Om Mani Padme Hum
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Dharmaraja Y.A Buddha Hidup Lian Sheng
Menerangkan
Sub Bab Prajna Jangan Melekat Pada Kekosongan
Oleh : M.V.A. Lian Sheng
Seattle tetap seperti dulu di mana udara agak dingin pada awal
musim semi dan salju turun menyelimuti bumi. Dharmaraja Y.A.
Buddha Hidup Lian Sheng dan Gurudhara Acarya Lian Xiang dalam
cuaca yang dingin mencekam menyempatkan diri hadir pada
kebaktian sabtu di Ling Shen Ching Tze. Malam itu pukul 8 diadakan
kebaktian Sadhana Yidam Buddha Bhaisajyaguru yang dipandu oleh
Acarya Lian Miao, serta didukung oleh Para Acarya, Dharmacarya,
Lama, umat, dan simpatisan.
Usai kebaktian, Dharmaraja Y.A. Lian Sheng lanjut berceramah
tentang "SUTRA ALTAR PATRIAK VI". Patriak VI dalam "Bab
Prajna" bersabda, Kalyana-mitra! Jangan mendengar saya mengatakan
kekosongan, lantas melekat pada kekosongan, pertama jangan melekat
pada kekosongan, jika bermeditasi dengan pikiran kosong, itu disebut
kekosongan tanpa ingatan. Apa itu "kekosongan tanpa ingatan"?
Mahaguru memberikan contoh: ibarat kamera yang tidak dipasangkan
kartu memori, bagaimana pun Anda menekan tombol rana untuk
memotret, di dalamnya tetap tidak ada apa-apa. Yang dikatakan Zen
bukan hanya kekosongan, jika melekat pada kekosongan tanpa
ingatan, ibarat manula yang pikun, tidak menyadari bahwa dirinya
sedang hidup, tidak dapat membedakan mana manusia, mana
Buddha.....juga ibarat orang dipukul hingga pingsan, ibarat abu mati
yang tidak dapat dibakar lagi, ibarat kayu lapuk yang tidak dapat
berbunga lagi, ibarat orang gila yang tidak dapat mengendalikan diri,
melatih diri hingga tingkat tertinggi disebut "âkâúa-anatya-âyatana",
yaitu "kekosongan mutlak", jadi, kita jangan melekat pada
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kekosongan dalam melatih diri. Kosong dan ada itu sendiri berbisa,
namun, kita tidak bisa tanpa kosong dan ada, dalam hidup ini, kita
harus menggapai kekuatan melatih diri di antara kosong dan ada,
dengan demikian, kita baru dapat mencapai tingkat suci yang bersih.
Mahaguru menarik ilustrasi, topik makrokosmik dan
mikrokosmik yang disampaikan dalam ceramah Lama Lian You,
melihat dunia ibarat sebutir pasir, dan melengkapinya dengan
mengatakan bhiksu/ni harus memiliki pandangan yang benar tentang
madhyamika (pandangan tengah), menaati kewajiban seorang
bhiksu/ni dan membangkitkan bodhicitta, kalau tidak, kita bisa
melekat pada kekosongan. Juga membahas tentang ceramah Acarya
Lian Miao, saat Guru Zen Fada bernamaskara pada Patriak VI, karena
ia melekat pada "ada", di mana ia telah memanjatkan 3000 kali Sutra
Saddharma Pundarika sehingga menjadi sombong.
Mahaguru berceramah bahwa Beliau setiap hari memanfaatkan
waktu dengan tekun mendalami Buddhadharma, berceramah Dharma,
dan melatih homa. Bukan karena "kosong" lantas tidak melakukan
apa-apa, namun Beliau tetap giat melatih diri menghimpun 2 macam
bekal yakni berkah dan pahala, jika tanpa "berkah" dan "pahala", kita
tidak dapat ke alam suci.
Sang Buddha pernah bersabda tentang bayar karma, manusia
datang ke dunia harus menerima pembalasan karma, setelah
pembalasan karma lunas, baru dapat kembali ke jiwa dan raga yang
pada dasarnya bersih, jadi, jangan meremehkan sebab akibat dalam
satu kehidupan ini. Maksud Patriak VI, gunakan seluruh persepsi dari
mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, dan pikiran untuk mengenal
sunyata, gunakan seluruh kemampuan sendiri untuk membersihkan
seluruh rintangan karma dan menyaksikan Buddhata di dalam batin
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sendiri, dengan demikian, kita baru terhindar dari terjerumusnya ke
dalam kekosongan mutlak.
Mahaguru juga sempat bercerita, ketika Beliau kembali ke
Taiwan, pernah menguji seorang siswa yang bernamaskara pada-Nya,
Anda melihat Mahaguru lebih dulu dengan mata kanan atau mata kiri?
Mahaguru meninggalkan pertanyaan ini untuk dicerahi.
Om Mani Padme Hum
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Eka Aksara Yoga
Oleh : M.V.A Lian Sheng
Saya gunakan kesempatan
ini untuk mengajarkan
kalian suatu Yoga
Pemurnian yang sangat
luar biasa.
Pertama, visualisasikan
suatu bija aksara "Hum"
berwarna biru di bunga
teratai di hati kita.
Kemudian, kita
menggumamkan suara
"Hum" dan
memvisualisasikan sebuah
"Hum" besar berwarna
biru muncul di hadapan
kita dari lubang hidung
kanan kita.
Sambil menggumamkan suara "Hum", kita visualisasikan aksara
"Hum" biru yang pertama tadi terus melahirkan banyak "Hum" kecil
lainnya. Dalam beberapa detik, berbagai "Hum" biru ini mengelilingi
kita, memenuhi ruangan rumah kita, dan bahkan memenuhi seluruh
alam semesta.
Kita harus menjapa "Hum" terus menerus dan memvisualisasikan
aksara "Hum" mengalir dari lubang hidung satu demi satu dan
memenuhi ruang. Dan, seluruh alam semesta berubah menjadi satu
"Hum" biru yang besar.
Kemudian, kita visualisasikan lubang hidung kiri kita mulai mengisap
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semua aksara "Hum" tadi dari ruang sehingga ada di jari jemari, kaki,
dan bahkan seluruh anggota tubuh kita. Dalam sekejab, seluruh tubuh
kita menjadi satu "Hum" biru yang besar.
Dengan menjapa dan bervisualisasi seperti ini, kita sedang melakukan
suatu latihan penyucian yang istimewa. Pikiran kita menjadi murni
dan bersih. Kita menyatu dengan huruf "Hum". Begitu pula alam
semesta. Akibatnya, kita dapat mencapai penyatuan dengan bija aksara
"Hum". Kita dapat gunakan bija aksara ini untuk membuang karma
buruk kita.
Bija aksara "Hum" adalah mantra hebat yang mempunyai keunikan
nya tersendiri. "Hum" adalah mantra umum yang digunakan di 20
surga yang terdekat dengan alam kita. Bila kita telah menguasai yoga
ini, kita akan dapat mencapai yoga (kontak batin) dengan para Budha
dan Bodhisattva.
Tantrayana sungguh luar biasa. Hanya dengan melatih huruf "Hum",
kita dapat membuang karma buruk kita. Bila kita dapat mengubah diri
kita menjadi "Hum Hum" biru, kita dapat menggunakan mereka untuk
menyembuhkan penyakit, menambah rejeki, membuang karma buruk,
dan akhirnya mencapai kebudhaan.
Ini disebut Eka-Aksara Yoga (Yoga Pemurnian Satu Huruf).
Om Mani Padme Hum.
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Maha Berkah Vajra Menjelaskan Asal Dari Berkah
Y.M. Buddha Hidup Lian Sheng dan Guru Dhara Acarya Lian Xiang,
menghadiri langsung kebaktian rutin hari Sabtu di Vihara Ling Shen
Ching Tze Seattle.
Pada malam itu, Acarya Lian Shi memimpin kebaktian Sadhana
Adinata Jambhala Kuning, Acarya yang hadir antara lain: Acarya
Lianhua Dehui, Acarya Lian Ning, Acarya Lian Wang, Acarya Lian
Yin, Acarya Lian Huo, Acarya Lian Zhu, Acarya Lian Jie,
Dharmacarya Lianhua Chunlian, Dharmacarya Lianhua Bizhen, para
Lama dari Vihara Ling Shen Ching Tze Seattle, serta Lama dari PTT
Buddhist Society dan rekan-rekan se-Dharma dari Amerika dan
sekitarnya turut menghadiri kebaktian kali ini.
Usai kebaktian, Lama Lian Xu lebih dulu menyampaikan
bahwa bersadhana adalah menyesuaikan lahir dan batin sepanjang
hidup seseorang. Sementara Acarya Lian Shi berceramah tentang
makna penting dari semangat berdana.
Mahaguru pun bersabda pada semua hadirin, "Mahaberkah
Mahaguru di dunia ini hanya setitik air, mahaberkah yang
sesungguhnya ada di surga." Mahaguru menganggap uang bukan apaapa. Sadhaka sejati baik dari Mahayana, Hinayana, maupun Vajrayana
menganggap uang adalah racun. Melekat pada uang pasti membuat
kita tinggal di dunia fana. Hanya dengan tidak melekat pada uang, kita
baru dapat memperoleh pencerahan sejati dan kebijaksanaan akan
kebenaran sejati. Lantas mengapa diajarkan Sadhana Jambhala (dewa
rejeki)? Tujuannya untuk memuaskan orang awam selanjutnya
membimbing mereka memasuki kebenaran sejati. Di dalam ajaran
Tantra terdapat banyak metode kemudahan yang sebagian besar
bertujuan untuk membimbing para insan mencapai kepuasan.
Selanjutnya membimbing mereka memasuki kebijaksanaan
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spiritual yang tidak terbatas. Itulah maksud dari Sang Buddha. Ada
suatu hal yang tidak akan Mahaguru lakukan: Mahaguru tidak akan
meminta uang pada orang lain, Mahaguru Lu selamanya tidak akan
meminta uang pada siswanya, acarya, Lama, atau siapapun. Jika ada
yang mengatakan bahwa Mahaguru meminta rumah, mobil, atau
apapun juga, itu bukan maksud dari Mahaguru. Tindakan itu
dilakukan orang lain yang meminjam nama Mahaguru untuk menipu
uang atau lahan orang lain.
Shengji (penanaman benda-benda keramat dari diri seseorang
untuk tujuan tolak bala) dan pemasangan altar roh janin yang
Mahaguru adakan tidak ada tarifnya, bila Anda tidak mempunyai dana
juga boleh pasang, semuanya sukarela. Upacara yang Mahaguru
adakan semuanya bersifat sukarela dan tidak ada tarifnya. Yang ada
tarifnya adalah upacara yang diadakan oleh acarya, Lama, atau rekan
se-Dharma lain, bukan upacara dan maksud dari Mahaguru. Kelak
Mahaguru hendak membentuk yayasan amal, yang seharusnya
menjadi milik bumi ini harus dikembalikan kepada bumi ini. Yang
seharusnya menjadi milik para insan harus dikembalikan kepada para
insan.
Mahaguru sempat mengangkat topik tentang makna penting
dari semangat berdana yang diceramahkan oleh Acarya Lian Shi
bahwa semakin Anda berdana, semakin besar pula berkah Anda.
Mahaguru mengatakan bahwa Buddha sendiri melakukan: pertama,
Amisa-dana, mengeluarkan uang untuk membantu semua orang yang
layak dibantu. Kedua, Dharma-dana, kebijaksanaan Tathagata yang
Buddha ketahui diberikan kepada siswa-Nya dan orang lain. Ketiga,
Abhaya-dana, Buddha membangkitkan bodhicitta terbesar, Ia mampu
melepaskan semuanya, mengorbankan segala sesuatu yang ada pada
diri-Nya demi orang lain dan para insan. Semangat ini mulia sekali,
membangkitkan bodhicitta terbesar dari seorang bodhisattva.
Baik melatih diri mapun menekuni sadhana Jambhala (dewa
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rejeki) harus membangkitkan bodhicitta. Dengan membangkitkan
bodhicitta, berkah akan datang dengan sendirinya. Tanpa
membangkitkan bodhicitta, permohonan kita akan sia-sia belaka.
Mahaguru kembali mengutarakan bahwa masyarakat itu sendiri ibarat
tempayan pencelupan atau tempayan asinan yang besar. Sementara
asinan atau kimchi yang berada di dalamnya dibaratkan sifat kita. Kita
dapat pergi ke Vihara Ling Shen Ching Tze Seattle saja sangat langka.
Tujuan pembangunan Vihara Ling Shen Ching Tze Seattle adalah
supaya para insan terbebas dari semua kerisauan dengan kata lain
bebas dari tempayan kecap dengan berlandas pada kebijaksanaan dari
Tathagata
Di dalam Dharma Tantra Zhenfozong terdapat abhiseka.
Tujuannya adalah pembersihan, yakni membersihkan perbuatan,
ucapan, dan pikiran Anda, sehingga Buddhata Anda yang sebenarnya
pun muncul. Supaya Buddha, Bodhisattva, dan Dharmapala
melindungi dan menyingkirkan hubungan karma dari kebiasaan buruk
atau tempayan asinan tersebut dan tidak tercemar oleh kerisauan.
Lebih membuat para insan mengetahui apa itu tidak mendapatkan apaapa, sebab dengan tidak mendapatkan apa-apa, seseorang baru
mencapai tingkat bodhisattva. Karena kita tidak memohon, berkah
akan datang dengan sendirinya. Karena kesadaran kita jernih, hati
yang bercahaya akan muncul dan dengan sendirnya kita akan tiba di
Buddhaloka yang bersih. Sifat kita di dunia saha sulit diubah,
kerisauan sulit disingkirkan. Oleh sebab itu ada 3 profesi yang tidak
boleh digeluti baik oleh sadhaka maupun siswa perumahtangga biasa:
pertama, pembunuhan. Kedua, prostitusi. Ketiga, perjudian.
Sebab ketiga profesi ini mudah sekali menciptakan sifat yang
tidak baik pada diri orang lain. Hari ini adalah sesuatu yang langka
bahwa Anda semua dapat menenangkan pikiran dan konsisten
bersadhana dan melafalkan mantra di sini. Bila demikian halnya
selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, kita akan mendapatkan piagam
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emas seperti pertandingan Olimpiade. Piagam emas ini berarti Anda
telah bebas, tidak ada kerisauan lagi. Membuktikan pencerahan sejati
melalui samadhi dan kebijaksanaan Tathagata. Lewat kebijaksanaan
Buddha, mengerti jalan pembebasan menuju alam suci dan jasmani
yang mencapai pencerahan disebut dengan Arya Sangha. Sementara
bila sadhaka perumahtangga dapat bebas dari kerisauan sama halnya
juga dengan bhiksu atau Arya Sangha.
Terakhir Mahaguru berharap kita semua dapat giat melatih diri,
setiap orang dapat meraih piagam emas dalam bersadhana. Ceramah
Dharma Mahaguru bagaikan aliran yang bersih dari air suci yang
berasal dari Surga Barat. Membersihkan dan menyucikan kesadaran
kebodohan dari para insan, sehingga hati para insan menjadi bersih,
sarat sukha-Dharma, dan terang.
Usai kebaktian, Mahaguru melakukan abhiseka bersarana bagi siswasiswa baru di tengah lantunan lagu mantra hati Guru pada malam itu.
Salah satu dari siswa baru tersebut datang ke Vihara Ling Shen Ching
Tze Seattle karena mendapatkan selembar pengenalan singkat di
bandara, dan bersarana pada Mahaguru di tempat itu juga.
Om Mani Padme Hum
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Mahaguru Memaparkan Filsafat
Mengangkat Dan Meletakkan
Y.A. Buddha Hidup Lian Sheng, Gurudhara Acarya Lian Xiang
dalam cuaca yang dingin mencekam hadir pada kebaktian sabtu di
Ling Shen Ching Tze Temple. Acarya, dharmacarya, lama, para umat,
dan simpatisan mendukung bersama. Bahkan ada umat yang khusus
datang dari Indonesia, Australia, Dominica, New York, California
mengunjungi Mahaguru. Malamnya, Acarya Lian Seng memandu
kebaktian Sadhana Yidam Padmasambhava. Usai kebaktian, Lama
Lian Yan berbagi pemikiran bersadhana selangkah demi selangkah
dan jangan gara-gara tuba setetes sehingga rusak susu sebelanga.
Acarya Lian Seng berceramah tetang bagaimana mengangkat dan
meletakkan. Orang yang benar-benar dapat meletakkan baru bisa
bersih dan bebas leluasa sebagai penutupan ceramah, serta memohon
Mahaguru berceramah Dharma.
Mahaguru meneruskan penjelasan Sutra Altar Patriak VI. Di
atas perahu, Patriak V berkata pada Patriak VI, biarlah Anda yang
meneruskan dan memutar Dharmacakra, maka Buddhadharma akan
menghasilkan manfaat yang sangat besar. Tiga tahun setelah Anda
pergi, saya akan memasuki parinirvana. Serta, berpesan agar jangan
buru-buru membabarkan Dharma, setelah melatih diri dan
menjalankan sungguh-sungguh, kelak baru dapat mengembangkan
Buddhadharma. Setelah berpisah dengan Patriak V, Patriak VI pun
menuju selatan. Dua bulan kemudian, sampai di Pegunungan Dayu,
perbatasan Jiangshi, sekitar 200 orang mengejarnya. Sebelum Patriak
VI masuk hutan dan bersembunyi, ia menaruh jubah dan patra patriak
di atas batu. Di antaranya ada seorang bhiksu bernama Bhiksu
Huiming yang tadinya adalah jenderal tingkat empat, ia mau
mengambil jubah dan patra, namun tidak bisa. Di sini, Mahaguru
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mengumpamakan Vajra Gatha dan Meja Altar untuk menjelaskan
hawa spiritual dari jubah dan patra patriak. Orang awam tidak dapat
mengambilnya dengan mudah. Huiming seketika mengerti jubah dan
patra ini sarat dengan hawa spiritual Buddhadharma, ia pun tahu
bahwa Huineng adalah orang yang benar-benar mendapatkan Dharma,
lalu mengaku dirinya bukan demi mengambil jubah patriak,
melainkan, dengan tulus memohon Dharma. Karena tekad dan
kegigihannya, Huineng pun keluar dari hutan, duduk di atas batu
menjelaskan pada Huiming untuk meletakkan kemelekatan dalam hati,
mengosongkan segalanya, Huineng baru bisa berceramah Dharma
padanya.
Jangan memikirkan yang benar, baik, jahat, atau salah. Ketika
tidak memikirkan apa-apa, yang mana Huiming? Yang mana wajah
asli Huiming? Setelah Huiming mendengarnya, ia cerah seketika.
Ketika tidak memikirkan apa-apa, itulah tiada pikiran, tiada aku,
wajah asli, dengan kata lain, itulah yang dicerahi Sang Buddha.
Kemudian, Mahaguru melengkapi topik meletakkan dan
mengangkat lewat menjelaskan tugas kehidupannya yang teratur,
sungguh-sungguh, dan serius. Mahaguru bahkan berwelas asih
mengajari dan memotivasi para umat: "Menyatu dengan Buddha dan
Bodhisattva, memperoleh hidup yang abadi, serius melatih diri,
mencapai kebuddhaan, dan menyeberangkan para insan adalah hidup
yang paling berharga, atau segalanya berada dalam kendali anicca."
sebagai penutup untuk ceramah berharga ini.
Selanjutnya, Mahaguru memberkati air Mahakaruna Dharani dan
kaiguang pratima. Usai menjapa nama agung Buddha dan Namaskara,
kebaktian selesai dengan sempurna.
Om Mani Padme Hum
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Mahaguru Menjelaskan Tentang Nilai Hidup
Menyambut tahun baru 2008, Vihara Ling Shen Ching Tze
Seattle pertama kali mengadakan kebaktian sabtu, dan juga siaran
langsung internet dwi-bahasa yang ke-25 kalinya. Mahaguru Buddha
Hidup Lian-sheng dan Guru Dhara Acarya Lian-xiang hadir dalam
balutan nuansa sukacita yang kental. Pada malam itu, Acarya Lian
Wang memandu kebaktian Sadhana Bhaisajyaguru Buddha, dihadiri
oleh total 21 orang Acarya, banyak warga Amerika juga berdatangan
pada awal tahun baru bersama-sama mengecap Dharmasukha.
Usai kebaktian, Mahaguru berceramah: ada empat poin utama
seorang Mahacarya: pertama, mengerti Sila, Vinaya, dan Abhidharma
dalam Buddhadharma. Kedua, menekuni Buddhadharma. Ketiga,
kontak yoga dengan Buddhadharma. Keempat, mencapai keberhasilan
dalam Buddhadharma. Oleh sebab itu, bila kita dapat bersarana pada
seorang Mahacarya adalah berkah terbesar. Sambil tersenyum rendah
hati dan sarat kebijaksanaan, Mahaguru menuturkan: Acarya yang
tidak berani menyebut dirinya Mahacarya, namun terkesan bukan
Acarya sembarangan, sempat mengundang suara gelak tawa hadirin.
Tentang persoalan fitnah yang menimpa diri Mahaguru,
Mahaguru sempat menuturkan bahwa cinta kasih dari seorang Yesus
sangat luar biasa, Ia mempunyai semangat penyelamatan yang sangat
mulia, namun Ia justru difitnah seumur hidup-Nya, sewaktu Ia
disalibkan di atas kayu salib, Ia berdoa pada Bapa-Nya, agar
mengampuni semua orang yang menyakiti-Nya, sebab mereka tidak
tahu apa yang mereka perbuat. Mahaguru juga mempunyai semangat
yang sama dengan Yesus, Mahaguru tidak benci atau dendam pada
langit maupun orang lain walau Beliau difitnah, sebab Mahaguru
berkata, sebagian orang karena ikut-ikutan orang lain menfitnah,
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sehingga mereka juga menfitnah secara membuta, sementara orang
yang sengaja menfitnah saya sebab mereka tidak tahu hati saya, jadi,
mereka juga boleh dimaafkan. Agama Buddha mengatakan: hidup
bagaikan mimpi dan ilusi, Mahaguru berkata: "Kematian berarti
bangun dari mimpi", jangan takut dan gentar pada kematian, bila kita
mengalami penderitaan bertubi-tubi dan tidak bahagia, itu semua
palsu, suatu hari nanti begitu kita meninggal dunia, kita pun sadar
bahwa semua penderitaan yang kita rasakan adalah sebuah mimpi atau
ilusi, inilah wujud sejati dari kehidupan.
Di tengah ceramah, Mahaguru menjelaskan: setiap manusia
mempunyai nilai hidupnya sendiri walau apapun suku bangsanya,
manusia akan lebih menaruh simpati dan tidak tega terhadap
komunitas yang mempunyai hubungan saudara atau hubungan darah
dengannya, namun hati seorang umat Buddha melampaui batas
hubungan saudara, suku bangsa, negara, bahkan bumi ini.
Dan nilai hidup seorang manusia berada pada kondisi dapat
menjapa nama Buddha, melafalkan mantra, dan menekuni samadhi.
Memikirkan Sang Buddha harus ibarat mengenang orang tua, orang
tua tidak akan mengabaikan anak-anaknya, demikian juga Sang
Buddha tidak akan mengabaikan dan melupakan kita, kelak bila Anda
terbangun dari mimpi Anda, Anda pun dapat mencapai keberhasilan,
sebaliknya bila Anda tidak dapat melatih diri pada ketiga macam
kondisi yaitu lahir, mati, dan bardo, itulah tumimbal lahir. Dan, kini
Anda bersarana adalah pangkal keberhasilan, berlatih sungguhsungguh adalah pangkal kontak yoga, kontak yoga adalah pangkal
keberhasilan. Mahaguru dengan welas asih tak terhingga memberitahu
seluruh umat: sebuah jodoh yang langka sekali dalam kehidupan
sekarang kita bisa bersarana, mengerti Buddhadharma, berlatih
sungguh-sungguh, kontak yoga, dan berhasil. Dan inilah nilai hidup
yang tertinggi.
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Dalam kesempatan ini, Vihara Ling Shen Ching Tze Seattle
khusus menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada
Tim Video dan Audio: Carlos Soto, Judy Lee, Dexter Kuah, Jack
Hung, Susanna, In In Lim, Hanifaw Winarko, Sophie Lo, Jun Law,
Natalia Gunawan, Katy Fan, Winnie Fan, Winnie Tay, Patrick Lo,
Danny Chen, Alice Chin, dan sukarelawan lainnya atas sumbangsih
yang telah diberikan secara diam-diam terhadap operasional siaran
langsung internet setiap sabtu dalam rangka memberikan kebaikan
kepada seluruh insan di muka bumi ini.
Anumodana (pahala tak terhingga)!
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Memasuki Samadhi Melalui Upaya Konsentrasi
Kesabaran
Dan Menghasilkan Kekuatan Samadhi
Mahaguru Buddha Hidup Lian Sheng dan Guru Dhara berwelas asih
menghadiri kebaktian rutin hari Sabtu di Vihara Ling Shen Ching Tze
Seattle.
Malam itu diadakan kebaktian Adinatayoga dengan Amitabha
Buddha sebagai adinata. Kebaktian dipandu oleh Acarya Lianhua
Dehui. Acarya-acarya yang hadir antara lain: Acarya Lian Ning,
Acarya Lian Wang, Acarya Lian Yin, Acarya Lianhua Changzhi,
Acarya Lian Zhu, Acarya Lian Jie, Acarya Lian Xin, Acarya Lianhua
Shaodong,
Dharmacarya Lianhua Chunlian, Dharmacarya Lianhua Bizhen,
Dharmacarya Lian Yi, serta para bhiksu/bhiksuni di Vihara Ling Shen
Ching Tze dan umat-umat serta simpatisan yang berasal dari Paris,
Panama, Hong Kong, Indonesia, dan daerah-daerah lain di Amerika
Serikat. Mereka semua melewati malam minggu yang penuh dengan
curahan Dharma bersama Mahaguru.
Usai kebaktian, lebih dulu diawali dengan ceramah dari Bhiksu
Lian Qing. Beliau mengangkat topik tentang pentingnya samadhi dan
membangkitkan bodhicitta. Selanjutnya Acarya Lianhua Dehui
mengawali ceramahnya dengan lelucon Beliau menginjak sampah,
kemudian Beliau menceritakan kesan pikirannya sejak Mahaguru
berceramah tentang pembabaran Dharma lewat internet pada akhir
tahun lalu hingga sekarang di mana telah dibangunnya situs Seattle.
Kesan dan pesan selama enam kali siaran langsung secara bilingual
dan rasa terima kasih kepada seluruh umat sukarelawan di balik layar.
Beliau juga menceritakan tentang kesannya terhadap toleransi
Mahaguru yang memperkenankan mengenakan rompi naga.
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Sebelum Acarya menyudahi ceramahnya, Beliau juga sekaligus
berterima kasih kepada True Buddha Vijaya Temple dan PTT Buddhist
Society yang membentuk tim untuk datang membantu konsumsi dari
Vihara Ling Shen Ching Tze dan berbagai tugas Dharma lainnya pada
perayaan Hari Ibu dan HUT Mahaguru. Mudah-mudahan di kemudian
hari bila ada kegiatan khusus, semua vihara dapat membentuk tim
untuk datang membantu, semua orang bersama-sama membangkitkan
bodhicitta mendukung menyukseskan seluruh tugas Dharma.
Setelah Acarya pemimpin memohon pembabaran Dharma
kepada Mahaguru, Mahaguru lantas bersabda, Mengenai perihal
rompi naga yang dikatakan oleh Acarya Dehui, ada cara untuk
mengatasinya, Panca Dhyani Buddha adalah Simbol Tertinggi, ketika
Panca Dhyani Buddha menetap di atas kepala, seseorang
diperkenankan mengenakan rompi naga yang melambangkan Naga di
Antara Manusia dan tidak akan melanggar komitmen harus meninggal
dunia dalam usia muda. Selanjutnya Mahaguru memuji Acarya Dehui
bahwa demi menyelami operasional siaran langsung lewat internet
sehingga Beliau tidak tidur dan makan. Mahaguru juga memuji
pertunjukan yang dilakukannya seperti berdiri terbalik, semangat
konsentrasi yang dipancarkannya dalam tarian pita berwarna.
Mahaguru mengatakan bahwa hati yang lurus adalah tempat ibadah.
Bila kita dapat melakukan tugas kita dengan terfokus, kita justru
sedang berada dalam samadhi.
Dhyana pertama: konsentrasi tertinggi. Dhyana kedua: pikiran
sama sekali tidak bergerak. Dhyana ketiga: muncul wujud sejati.
Dhyana keempat: tiada pikiran, mencapai nirvana.â€• Dengan
melatih sembilan tahap pernapasan Buddha untuk mencapai
penyatuan pikiran dan selanjutnya memasuki samadhi. Dengan
samadhi seseorang dapat memperoleh kebijaksanaan untuk mencapai
kebuddhaan, bila pikiran seseorang kacau balau, bagaimanapun ia
tidak dapat berhasil. Samadhi berasal dari pelaksanaan sila,
kebijaksanaan timbul dari samadhi, bila seseorang bolak balik di
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Dhyana keempat, benih kebiasaan buruk kita akan hilang dengan
sendirinya, sifat Buddha sejati akan muncul. Samadhi disebut dengan
menempah Dhyana, artinya kebiasaan yang tidak baik akan
dihilangkan, sementara kebiasaan baik akan ditempah keluar.
Sakyamuni Buddha juga melalui Dhyana pertama, kedua,
ketiga, keempat, dan akhirnya mencapai pencerahan agung dan
memahami sifat Buddha sejati. Dengan pengalaman Mahaguru yang
berharga dalam bersadhana secara sungguh-sungguh, Mahaguru
berceramah bahwa cara memasuki samadhi ibarat cara memasuki
kondisi tidur. Yakni konsentrasi dan melupakan ego sebagai awalnya.
Mahaguru bersabda, Saya sangat serius dalam menyelesaikan tugastugas saya, saya akan lepas kalau memang harus lepas, saya akan
berhenti kalau memang harus berhenti, adinata akan memberkati
seseorang bila pikiran seseorang tidak melayang selama menekuni
satu sadhana.
Mahaguru terakhir berceramah bahwa Sakyamuni Buddha
pernah menjadi makhluk suci yang sangat sabar selama 500
kehidupan, kekuatan samadhi dan kesabaran yang Beliau hasilkan
sangat luar biasa, Mahaguru berharap agar semua orang belajar
semangat samadhi dari Sang Buddha dengan sebaik-baiknya.
Ceramah Dharma Mahaguru
yang sarat dengan
kebijaksanaan bagaikan
matahari, bagaikan amerta
yang tercurah pada lahir dan
batin semua siswa, sehingga
semua insan merasakan
manfaat yang tak terbatas,
timbul suka Dharma yang tak
terhingga di dalam hati.
Om Mani Padme Hum.
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Kemudahan Duniawi Menyeberangkan Insan
Yang Berjodoh Kesucian Non Duniawi
Menuntun Ke Dalam Jalan Buddha
Oleh : M.V.A. Lian Sheng
Sembah sujud pada Y.M. Liao Ming, Guru Sakya Zheng Kong,
Guru Thubten Dhargye, Gyalwa Karmapa XVI, sembah sujud pada
Triratna Mandala. Acarya pemimpin kebaktian Acarya Lian Man,
Gurudhara, para acarya, dharmacarya, lama, para umat se-Dharma,
juga umat se-Dharma di internet, salam sejahtera semuanya.
Hari ini kita dengar dua tembang lagu yang dibawakan oleh
Lama Lian Bai. Acarya Lian Man juga menyampaikan tentang
menyanyi dan pengalaman pertama keluar membabarkan Dharma.
Ketika pergi ke Australia bersama Mahaguru, begitu baru keluar dari
bandara dan belum sempat istirahat, ia sudah harus naik ke
Dharmasana untuk berceramah Dharma. Lalu ia mengatakan..., entah
apa yang dikatakannya. Ia mengucapkan bahasa Kanton, ia tidak bisa
mengatakannya dalam bahasa mandarin, jadi saya tidak tahu apa yang
dikatakannya.
Tiada Pikiran Dan Tidak Menetap
Kesucian Buddhata Tidak Terganggu
Lhama Lian Bai membawakan dua tembang lagu. Tembang
pertama saya dengar tentang "pikiran". Tembang kedua tentang
menyeberangkan para insan, Amitabha Buddha menyeberangkan para
insan di dunia! Marilah kita bahas tentang "pikiran". Setiap orang bisa
berpikir, masa silam, sekarang, dan masa depan, termasuk pikiran
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yang tidak Anda
pikirkan, semua
akan muncul,
muncul tanpa sebab.
Setiap orang hidup
dalam pikiran, orang
suci juga sedang
berpikir, tidak ada
seorang pun
terkecuali. Kecuali
kalau otak Anda
sudah rusak, tidak dapat berpikir lagi.
Menurut Anda, apakah orang yang koma (vegetatif) mempunyai
pikiran? Orang yang koma mempunyai pikiran, ia bisa menyatakan
sesuatu, pikirannya belum dianggap rusak. Orang yang bagaimanakah
baru dianggap pikirannya rusak, seluruh aktivitas otak telah mati,
seluruh selnya telah mati. Kalau otak sudah mati, barulah dianggap
rusak, barulah tidak ada pikiran. Atau, Anda sedang berjalan di lorong
gelap, seseorang memukul kepala Anda dengan pentungan atau palu
dari belakang, phong! Anda pingsan, Anda sama sekali tidak sadarkan
diri, saat itu Anda tidak ada pikiran.
Hari ini kita persilahkan acarya yang tiada pikiran (maksudnya
Acarya Lian Han) untuk berdiri, oh! Beliau sudah berdiri. (Hadirin
tepuk tangan) Baiklah, silahkan duduk! Beliau mengutarakan pada
saya tentang "tiada pikiran", ia tidak menulis apa-apa, ia hanya
menulis "tiada pikiran". Saya bilang memang benar, menulis "tiada
pikiran" memang benar, namun, akhirnya saya menyusul dan
memberitahunya, Anda harus menambahkan satu kalimat, yaitu:
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"Banyak pikiran, namun tidak mempengaruhi diri Anda, inilah TIADA
PIKIRAN." "Tiada pikiran" yang disabdakan oleh Sang Buddha bukan
berarti otak mati, bukan berarti pingsan karena dipukul, dipukul
hingga tidak sadarkan diri, ini disebut "pikiran mati". Ingat, tiada
pikiran yang sesungguhnya adalah ada berjuta-juta pikiran, namun
tidak mempengaruhi Buddhata Anda yang pada dasarnya bersih, ini
barulah tiada pikiran yang sesungguhnya.
Beliau (maksudnya Acarya Lian Han) juga menulis tentang
"Tidak Menetap". Saya pun menyusul dan berkata padanya, "Tidak
menetap, bukan berarti Anda menjadi "jieyou" (sobat jalanan)." Di
Taiwan disebut sobat jalanan, artinya jalanan adalah sobat Anda atau
orang yang tidak punya tempat tinggal atau gelandangan. Pengertian
tidak menetap bukan itu. Melainkan, Anda berada dalam lingkungan
apapun, Buddhata Anda yang bersih tidak terpengaruh, inilah yang
dimaksud dengan tidak menetap." Semua orang bisa mengatakan
"tiada pikiran, tidak menetap, dan tiada wujud". Yang dikatakan oleh
Buddhadharma tentang tidak menetap dan tiada pikiran, itu karena
semua pikiran Anda tidak mempengaruhi Buddhata Anda yang bersih,
semua lingkungan tidak mempengaruhi Buddhata Anda yang bersih,
itulah yang dimaksud dengan "tidak menetap" dan "tiada pikiran".
Sekadar teori saja tidak ada gunanya, harus dipraktekkan.
Anda mengalami banyak serangan dan tekanan, lalu Anda pun
depresi, inilah penyakit para insan. Hari ini Lama Lian Bai
membawakan sebuah lagu tentang "pikiran", kebetulan hari ini Anda
diminta untuk "tiada pikiran", tidak apa-apa banyak pikiran, asalkan
pikiran-pikiran ini tidak mencemarkan Buddhata Anda yang bersih,
Anda pun bebas leluasa.
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Menyeberangkan Para Insan Dengan Upaya Kemudahan Banyak
Kontak Batin Yang Dialami Penekunan Dhumma Puja
Kedua, Acarya Lian Man menjelaskan tentang
"menyeberangkan insan", menyeberangkan insan sangat sulit. Pada
umumnya Sang Buddha menggunakan upaya kemudahan untuk
menyeberangkan insan. Di dalam Agama Tantra ada banyak upaya
kemudahan, seperti Sadhana Dhumapuja yang kali ini Mahaguru
transmisikan adalah suatu sadhana yang sangat mudah, banyak orang
mengalami kontak batin. Kontak batin atau kontak yoga itu sendiri
adalah semacam kemudahan, karena begitu Anda mengalami kontak
batin, Anda akan semakin yakin, Anda pun akan serius bersadhana dan
melatih diri, inilah kemudahan dalam menyeberangkan insan.
Tembang kedua yang dinyanyikan oleh Lama Lian Bai tentang
Amitabha Buddha menyeberangkan insan di dunia, yang digunakan
adalah upaya kemudahan.
Seperti translator kita, Ms. Organe, ia pertama kali melakukan
Dhumapuja, ia memuaskan semua musuh dan penagih utangnya, ia
pun mencapai kontak batin, ia merasa banyak orang di ruang tamunya,
semua mengenakan pakaian yang sangat indah, menikmati hidangan
yang sangat lezat, mengendarai mobil terbaik, kemudian pulang ke
rumahnya yang indah, seperti sedang menggelar pesta besar.
Di samping itu, di Taiwan ada seorang siswa yang bernama Xu
Hong-chun. Lama Lian Zi cukup akrab dengannya. Sewaktu saya
menyepi di Taiwan, Sdr. Xu Hong-chun pernah membantu saya, jika
saya merasa kurang enak badan, saya ambil obat dengannya, karena ia
adalah apoteker Taiwan, lagipula ia buka apotek dan mengerti segala
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macam obat. Ia berikan obat apapun yang Mahaguru butuhkan. Kali
ini, Xu Hong-chun bersama istri dan cucunya datang ke Vihara Ling
Shen Ching Tze untuk menerima abhiseka Sadhana Dhumapuja
langsung dari Mahaguru. Sepulangnya, ia segera melakukan
Dhumapuja. Pada hari di mana ia melakukan Dhumapuja untuk
pertama kalinya di apoteknya, tak disangka pembeli datang tiga kali
lipat lebih banyak daripada biasanya. Ia pun berhenti sejenak tidak
melakukan Dhumapuja, usahanya kembali seperti semula. Begitu
Anda semua mendengar bahwa menekuni Dhumapuja dapat membuat
usaha membaik, semuanya senang. Bagi yang buka usaha,
sepulangnya lakukanlah Dhumapuja, pasti akan mendapatkan untung
tiga kali lipat.
Sdr. Xu justru telah mencapai kontak batin dan kontak yoga.
Setiap kali ia melakukan Dhumapuja, justru banyak makhluk halus
membantunya, di depan pintunya ada banyak makhluk halus, mereka
pikir karena apoteker di dalamnya memberi persembahan pada kami,
kami harus balas budinya. Orang-orang yang lewat di depan pintu
apotek ini, baik sakit maupun sehat, walaupun sehat, namun hanya
batuk dua kali saja, ia pun masuk untuk beli obat batuk; tiba-tiba
bertiup sehampar angin dingin, ia merasa dingin sebentar, mungkin
bisa terkena flu, ia pun beli obat flu; ada yang melewati pintu apotek,
tiba-tiba terkilir sebentar, ia pun ingin beli obat pereda sakit atau
salep; atau, begitu melewati pintu apotek, tiba-tiba terlintas dalam
pikirannya, aduh, rumah saya kurang obat apa, ia pun masuk untuk
beli. Setiap kali ia melakukan Dhumapuja, usahanya pun meningkat
tiga kali lipat. Dhumapuja ini memang sangat luar biasa, namun
sangat mudah! Begitu ditekuni segera mengalami kontak batin, begitu
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ditekuni, Anda akan mengalami bukti nyata, keyakinan Anda pun akan
meningkat.
Dulu sewaktu saya di Taiwan, saya hanya menekuni Sadhana
Puja, saya tidak menekuni Dhumapuja. Toko mana yang saya
kunjungi, usaha toko itu akan meningkat 3 kali lipat, siswa lama bisa
memberi kesaksian. Sekarang sepertinya tidak ada siswa lama di sini.
Pemilik toko itu tidak percaya bahwa setiap kali saya datang,
usahanya akan meningkat 3 kali lipat. Ia pun catat setiap hari,
pendapatan hari ini sekian, pendapatan besok sekian. Pada hari di
mana Mahaguru datang, usahanya meningkat 3 kali lipat; makanya
siswa ini sangat yakin.
Seorang Siswa Yang Menekuni Dhummapuja Karma Penyakit
Tersingkir Dan Perkara Hukum Teratasi
Selain itu, ada seorang siswa Daratan Cina, bernama Sdr.
Lianhua Wendao. Dulu ia membuka usaha kembang api yang biasa
dipasang pada HUT kemerdekaan negara kita yang bunyinya "phong!
phong!" di tengah angkasa, sepertinya sekarang sebagian besar
kembang api itu Made in China. Wah! Ia memproduksi banyak
kembang api, usahanya sangat baik, bahkan diekspor ke Amerika
Serikat. Sekarang, banyak negara bagian Amerika Serikat melarang
kembang api karena kembang api menimbulkan banyak masalah.
Warga sipil dilarang memasang kembang api. Setelah kembang api
dilarang, ia pun berganti usaha menjadi usaha kartu ucapan, ia juga
datang ke Seattle untuk menerima abhiseka Dhumapuja dari
Mahaguru. Begitu pulang, ia segera menekuni Dhumapuja. Begitu
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menekuni Dhumapuja, ia melihat di sebelahnya ada sesosok
musuh/penagih utang, setelah menerima persembahannya, lalu
meninggalkannya. Bahkan ia melihat dari ubun-ubun kepalanya keluar
beberapa ekor labah-labah, juga banyak benda-benda aneh keluar dari
pori-porinya, meninggalkannya, penyakitnya pun sembuh. Bagaimana
usahanya? Sekarang ini masih belum tahu, namun sesungguhnya, ia
merasa kejadian yang dialaminya adalah kontak yoga.
Di Pasifik Selatan ada seorang siswa bernama Lianhua
Dongchu. Lianhua Dongchu datang ke Seattle untuk menerima
abhiseka Sadhana Dhumapuja. Ia sedang terlibat perkara hukum,
bahkan usahanya sudah bangkrut, sungguh memprihatikan. Begitu
pulang, ia segera menekuni satu kali sadhana Dhumapuja, tadinya ia
seorang pengusaha, berhubung karena ia melanggar kontrak dengan
sebuah konsorsium besar, lawannya telah memenangkan perkara ini,
tadinya ia harus dipenjara. Begitu ia menekuni Dhumapuja, sekali
saja, konsorsium besar itu berinisiatif mencabut tuntutan padanya.
Ketika ia menekuni Dhumapuja untuk kedua kalinya, tadinya harus
dipenjara, belakangan hanya didenda sedikit saja. Dengan kata lain, ia
tidak perlu dipenjara lagi. Sepertinya ada beberapa pasal kontrak yang
dilanggarnya, hidupnya sudah hancur. Begitu ia mengadakan
Dhumapuja untuk ketiga kalinya, waktu itu ia sudah tidak punya
usaha lagi, namun pemegang saham yang dulu datang lagi dan
memintanya menjadi direktur. Kemudian menanamkan seluruh modal
untuk patungan dengannya tanpa syarat, ia tidak punya uang, namun
tetap ia yang menjadi direktur. Hanya tiga kali Dhumapuja saja. Jadi,
Dhumapuja ini sangat luar biasa, namun sangat mudah. Telah terbukti.
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Penekun Dhummapuja Dengan Dibantu Oleh Kekuatan Tak
Berwujud Mengusahakan Karir Menjadi Mudah
Kita tahu di Seattle atau Amerika Serikat, banyak orang
mengalami kesulitan mencari kerja. Jadi, setiap orang kuatir saat
interview apakah lolos atau tidak. Di sini ada sebuah cerita sindiran,
mungkin sudah pernah cerita. Seseorang datang ke hotel untuk
melamar kerja menjadi seorang pengawal, manager bertanya padanya
apakah berpengalaman menjadi pengawal, si pelamar kerja
mengatakan tentu berpengalaman. Ia pun melirik ke sekitarnya, ia
melihat ada seorang yang tengah mabuk-mabukan, berjalan
terhuyung-huyung, pelamar kerja ini pun membekuknya, kemudian
menendangnya dengan kuat hingga keluar dari pintu. Orang yang
melamar jadi pengawal berkata, "Saya punya banyak pengalaman,
seharusnya saya boleh diterima, saya mau bertemu Grand Manager
hotel." Manajer pun berkata, "Ini agak sulit, sebab orang yang barusan
Anda tendang keluar itu Grand Manager." Dengan kata lain, ia tidak
melakukan Dhumapuja sebelum diinterview, jika ia telah melakukan
Dhumapuja, ia tidak akan kebetulan bertemu Grand Manager dan
menendangnya keluar, benar tidak. Banyak kejadian sangat kebetulan.
Di Seattle lebih sulit mencari kerja daripada mencari karyawan.
Namun, bagaimana agar bisa mendapatkan jabatan pekerjaan,
sekarang ada cara yang baik, yaitu melakukan Dhumapuja. Pokoknya
Anda telah melakukan Dhumapuja, begitu Anda diinterview, di sekitar
Anda banyak makhluk halus mengikuti Anda, begitu bos melihat
Anda, sekalipun Anda berjalan agak lenggak-lenggok, juga terkesan
seperti mantan kekasihnya sedang menari Tango, ia pun jadi suka.
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Sebenarnya boleh dikatakan, saya merasa, sebagian besar dewi-dewi
kita sudah lanjut usia, namun asalkan Anda menekuni Sadhana
Dhumapuja dan diinterview, begitu General Manager melihat wajah
Anda, ia akan merasa bahwa Anda ibunya, it's my mother. Wajahnya
agak tembem, dagu juga besar, sungguh mirip ibu saya, Anda mau tak
mau juga harus diterima.
Jadi, menekuni Sadhana Dhumapuja banyak manfaatnya.
Sadhana ini merupakan upaya kemudahan menyeberangkan insan. Ini
memberi kita keyakinan, bila keyakinan Anda sangat teguh, Anda pun
dapat maju terus, pada akhirnya Anda akan berhasil. Ingat, di dalam
Buddhadharma, setiap manusia diseberangkan dari upaya kemudahan,
ini termasuk Lokiya Dharma. Asal tahu saja, sekarang banyak orang
sedang menyeberangkan insan, banyak vihara dan bhiksu
menyeberangkan insan, sebagian besar menggunakan Lokiya Dharma,
tidak bisa langsung membimbing insan dengan Dharma kesucian.
Setelah meningkatkan keyakinan insan dengan Lokiya Dharma,
selanjutnya mengajarkan mereka Buddhadharma yang suci.
Menyeberangkan Insan Dengan Lokiya Dharma Kemudian
Menuntunnya Melatih Diri Di Dalam Kesucian
Seperti vihara-vihara besar di Taiwan, mereka menggunakan
Lokiya Dharma menyeberangkan para insan. Awalnya, ada yang
menjadikannya tempat wisata, vihara saya bangun sangat agung,
besar, dan indah. Bus wisata satu demi satu terus mendatangkan uang
(dana). Setiap kali Anda berwisata, Anda harus datang ke vihara saya,
harus makan makanan vegetarian saya, kemudian beli tiket,
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mengunjungi objek wisata di sini, pratima yang sangat indah, pratima
yang sangat agung. Dimulai merintis dari wisata kemudian sukses
menjadi sebuah organisasi Buddhisme yang besar. Oleh karena itu,
vihara sekarang harus mengerti menggunakan Lokiya Dharma untuk
menyeberangkan insan.
Seperti menggelar pengobatan, kita memberikan pengobatan
gratis pada orang lain. Saya pun mempunyai murid dokter, lalu semua
orang membantu membentuk sebuah tim medis dan turun ke desa-desa
untuk memberikan pengobatan gratis, kemudian menjelaskan sedikit
Buddhadharma, lalu menarik mereka datang ke vihara untuk
mendengarkan Dharma. Dari pengobatan kecil akhirnya membangun
rumah sakit besar, itu juga kemudahan menyeberangkan insan.
Sekarang banyak vihara juga harus mengerti manajemen bisnis bisnis,
bila Anda tidak mengerti manajemen bisnis bisnis untuk mengelola
vihara, Anda akan ketinggalan zaman.
Jadi, walaupun sadhana kita mencakup individu dan kelompok.
Dulu, pada zaman Sang Buddha, sadhaka fokus pada sadhana
individu. Setelah mendengar ceramah Dharma dari Sang Buddha,
setiap orang kembali ke goanya sendiri untuk bersamadhi dan
bermeditasi, melatih Buddhatanya sendiri, itu termasuk sadhana
kesucian secara individual. Jika hari ini Anda bersadhana di Vihara
Ling Shen Ching Tze, Mahaguru juga akan meminta Anda untuk
membaca Sutra, bertapa di rumah sendiri, belajar meditasi, dan
samadhi. Anda harus menekuni Sadhana Tantra di rumah dengan
tenang, japa mantra, dan japa nama Buddha. Kalau menurut Anda, di
rumah terlalu berisik, Anda boleh pergi ke pedalaman gunung, cari
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vihara untuk bertapa atau bertapa di Rainbow Villa. Itu termasuk
menjalankan bhavana suci secara individual.
Sementara di vihara, Anda harus menerapkan manajemen bisnis
di vihara. Bersadhana sebenarnya dibagi menjadi dua bagian. Satu, per
kelompok; satu lagi, per individu. Dulu, Mahaguru lebih cenderung
pada sadhana per individu. Sadhana per kelompok yakni kalian
mengikuti kebaktian di Vihara Ling Shen Ching Tze setiap hari Sabtu.
Atau mengikuti kebaktian di mahavihara, vihara, atau cetiya. Namun,
Buddhadharma yang harus Anda babarkan di vihara Anda akan sulit
berkembang. Oleh karena itu, Anda harus mengikuti perkembangan
zaman.
Kita lihat saja agama besar di Taiwan, bagaimana mereka mulai
merintis! Ada yang mulai merintis dari bisnis wisata; ada yang mulai
merintis dari pengobatan, ada yang mulai merintis dari pendidikan,
ada yang mulai merintis dari media, ada yang mulai merintis dari
kegiatan sosial. Ketika umat Anda sudah banyak, karena begitu
mereka telah mempunyai keyakinan, Anda ajarkan lagi pada mereka
Buddhadharma yang suci secara individual.
Saya pikir cara ini akan bermanfaat untuk aliran kita. Saya
katakan pada Anda semua, yang mulai merintis dari pendidikan,
mereka boleh mulai lebih dulu dari sekolah, inilah yang mulai
merintis dari pendidikan; yang mulai merintis dari pengobatan, yakni
berawal dari tim medis yang turun ke desa-desa; yang mulai merintis
dari kegiatan sosial, Anda harus lebih dulu mensejahterakan
perkampungan di sekitar Anda. Anda tidak boleh acuh tak acuh
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terhadap seluruh masyarakat, terisolasi sepenuhnya. Tidak boleh
seperti itu.
Maha Guru Menghimbau Pada Maha Vihara, Vihara, Dan Cetya
ntuk Merakyat Dalam Menyeberangkan Insan yang Berjodoh
Jadi, Anda harus membuat Vihara Ling Shen Ching Tze berbaur
dengan seluruh kota di sekitarnya, bantu mereka. Dengan demikian,
mereka juga akan datang ke vihara, kemudian Anda baru
menyadarkan mereka. Anda jangan sampai berpikiran "saya adalah
sadhaka, saya suci, Anda orang awam, saya tidak berhubungan dengan
Anda." Makanya, semua organisasi keagamaan yang sukses itu mulai
merintis dari Lokiya Dharma, juga ada sadhana per individu yang
suci, ini barulah Buddhadharma
Dengan kata lain, manajemen bisnis yang duniawi saling
berpadu dengan Buddhadharma yang suci. Jadi, di sini saya
mengimbau untuk menerapkan upaya kemudahan dalam membimbing
para insan ke dalam Buddhadharma, setelah mereka bersarana dalam
Agama Buddha, kemudian bimbinglah mereka menjalankan sadhana
yang suci. Hadirin, acarya pemimpin kebaktian, dan para umat seDharma, menurut kalian, masuk akalkah apa yang saya katakan?
Tentu saja, kita tidak hanya buka rumah sakit, buka sekolah,
buka stasiun TV, atau menggelar wisata vihara, bukan, karena kita
punya makna yang suci di dalamnya. Jika Anda hanya melakukan
propaganda lewat stasiun TV, melakukan propaganda lewat media,
membangun sekolah untuk mendidik generasi berikutnya, menggelar
40 Dharma Talk

pengobatan dengan membangun rumah sakit, melakukan kegiatan
sosial membantu para insan, dengan kata lain, Anda hanya
mengajarkan Buddhadharma kemudahan dan tidak mengajarkan
mereka Buddhadharma suci, ini tidak benar. Jadi, "kemudahan" dan
"kebijaksanaan" harus sejalan, "welas asih" dan "kebijaksanaan" harus
sejalan, "Lokiya Dharma" dan "Lokuttara Dharma" harus sejalan.
Hanya Lokiya Dharma yang awam, hanya Lokuttara Dharma
yang suci. Lokiya Dharma dan Lokuttara Dharma harus sejalan. Di
dalam Buddhadharma harus ada Lokiya Dharma, namun juga harus
ada Lokuttara Dharma. Makanya, kita meminta orang untuk
membangkitkan keyakinan, kemudian mencapai kesempurnaan.
Makanya, "Kye-rim" dan "Dzog-rim" harus sejalan; "tumimbal lahir"
dan "nirvana" harus sejalan, inilah "wujud kesatuan". Yidam saya di
Sukhavatiloka. Jadi, Mahaguru yang sedang duduk berceramah
Dharma di atas Dharmasana yang Anda lihat hari ini, itulah wujud
kemudahan. Saya berceramah Dharma di mana-mana adalah suatu
wujud kemudahan. Keberhasilan sempurna yang sesungguhnya adalah
Buddha, Bodhisattva. Mengertikah Anda penjelasan saya ini?
Sesungguhnya, Lokiya Dharma yang kita lakukan terlalu
sedikit. Jadi, lain kali perkembangan antara Lokiya Dharma dan
Lokuttara Dharma harus seimbang. Anda semua harus ingat, Lokiya
Dharma dan Lokuttara Dharma sama-sama penting. Om Mani Padme
Hum.
Om Mani Padme Hum.
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Kurukulle Bhagawati Memiliki Empat Ikrar Utama
Menyeberangkan Insan
Oleh : M.V.A Lian Sheng
Kita bersembah sujud pada Y.M. Liao
Ming, Guru Sakya Zheng Kong, Gyalwa
Karmapa XVI, Guru Thubten Dhargye,
sembah sujud pada Triratna mandala.
Guru Dhara, Para Acarya, Dharmacarya,
Lama, para umat se-Dharma selamat
siang semua.
Yidam Guru Thubten Dhargye Adalah
Kurukulle Bhagawati
Kita jarang sekali kita mengadakan homa Kurukulle Bhagawati
seperti hari ini. Selama bertahun-tahun kita sepertinya jarang
melakukan homa ini. Dapat melakukan homa ini juga sebuah jodoh
karma yang sangat baik. Anda semua mungkin agak asing terhadap
Kurukulle Bhagawati. Sebagian besar sadhana Kurukulle Bhagawati
termasuk sadhana cinta kasih, identik dengan warna merah, tradisi
Tantra menyebutnya sadhana "wasikarana". Anda semua akan
berpikiran, Mahaguru sudah lanjut usia, Guru Dhara juga sudah lanjut
usia, tidak ada cinta kasih lagi, lantas masih memohon cinta kasih apa
lagi? Kalian keliru. Mantra Kurukulle Bhagawati tidak hanya dijapa
dan diyakini oleh kalangan muda-mudi, tetapi juga kalangan manula.
Di antara keempat guru silsilah saya, Guru Thubten Dhargye,
yidam Beliau adalah Kurukulle Bhagawati. Kurukulle Bhagawati
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bukan hanya berperan sebagai mak comblang dalam aspek jodoh,
karena Ia bisa membuat si pria dicintai oleh si wanita yang disukainya,
si wanita dicintai oleh pria tampan yang disukainya. Namun, ini hanya
Dharmabala-Nya yang paling awal. Dharmabala-Nya yang terbesar
adalah dapat menarik para umat, maksudnya jika Anda menekuni
Kurukulle Bhagawati, tidak hanya suami istri, pria dan wanita yang
belum menikah pun memperoleh cinta kasih; dengan kata lain Anda
dapat memperoleh cinta kasih di dalam rumah tangga, selanjutnya
tetangga Anda, karena bila Anda menjapa mantra Kurukulle
Bhagawati, tetangga juga rukun dengan Anda; selanjutnya Anda japa
mantra Kurukulle Bhagawati di perusahaan, atasan Anda juga akan
baik terhadap Anda, menaikkan gaji Anda. Hubungan Anda dengan
kolega Anda juga akan sangat rukun dan harmonis. Demikian juga
dengan tempat komunitas Anda, Anda menjapa mantra Kurukulle
Bhagawati, semua anggota komunitas pun akan rukun dengan Anda.
Selanjutnya, jika Anda ingin mendapat nama besar, ingin
mendapat kedudukan tinggi, Anda japa mantra Kurukulle Bhagawati,
harapan Anda juga akan terkabul, mendapat nama besar, mendapat
kedudukan tinggi. Jadi, kekuatan-Nya tidak hanya pada cinta kasih
antara pria dan wanita saja, melainkan dapat menarik semua insan,
menghasilkan kekuatan paling besar.
Jika Anda ingin menjadi pemimpin tertinggi setingkat presiden
dalam kehidupan Anda yang berikutnya, asalkan Anda disokong oleh
Kurukulle Bhagawati, semua orang akan memberikan suara pada
Anda. Dalam kehidupan sekarang Anda menekuni sadhana Kurukulle
Bhagawati, Anda pun luar biasa dalam kehidupan berikutnya, Anda
akan menjadi apa? Pikir sejenak, siapa orang terkenal di dunia ini?
Kalian pikir sejenak.
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Tidak hanya wanita saja baru boleh menekuni mantra Kurukulle
Bhagawati, Anda lihat saja Guru Thubten Dhargye juga bukan wanita!
Beliau juga termasuk guru pria! Namun, Kurukulle Bhagawati justru
dapat membantu Guru Thubten Dhargye. Walaupun dalam kehidupan
sekarang, Beliau hanya menerima 300-an murid, namun Anda tahu,
Kurukulle Bhagawati adalah yidam Beliau,
Beliau telah menerima seorang Lu Sheng-yen, Anda pikir
berapa cucu murid yang Beliau miliki. Jadi, Beliau tidak perlu
bersusah payah mengajari 5 juta murid, Beliau hanya perlu mengajari
300 orang murid, malah hanya mengajari seorang Lu Sheng-yen,
Beliau pun telah menarik 5 juta murid.
Ingin Mendapat Nama Besar Dan Kekuasaan Boleh Memohon
Kurukulle Bhagawati Dalam Bersadhana
Saya bayangkan tokoh terkenal dunia sekarang, seperti banyak
seniman terkenal, contohnya Jay Chou, mereka menjulukinya Zhou
Dong, pertama, ia tidak kuliah, tidak mempunyai riwayat pendidikan
yang memadai; kedua, tulang belakang tubuhnya bengkok, juga tidak
bisa menjadi tentara, namun ia bisa bernyanyi dan menari. Orang lain
mengritiknya, Anda begitu pandai menari, mengapa tidak perlu
menjadi tentara? Namun, ia benar-benar mempunyai surat keterangan
dari dokter bahwa tulang belakangnya bengkok, malah bengkoknya
pas-pasan, ia dapat menarikan tarian apapun. Anda jangan melihat
rambutnya rebah sebelah, mata tertutup separuh, Anda lihat wajahnya
juga bukan wajah yang sangat makmur, taraf kebudayaannya juga
tidak luar biasa tinggi, ia juga tidak mempunyai banyak profesi yang
menghasilkan uang, atau modalnya banyak, tidak! Ia hanya seorang
manusia. Namun, sekarang ia adalah Zhou Dong, sekali ia berdiri di
44 Dharma Talk

atas pentas, sekali tubuhnya dimiringkan, semua wanita di bawah
pentas histeris. Malah, asalkan ia memiringkan sebelah tubuhnya,
rambutnya digoyang dua kali seperti ini, banyak wanita pun pingsan.
Anda sendiri pikirkan sejenak, darimana kekuatannya berasal?
Ia pasti menekuni Sadhana Kurukulle Bhagawati dalam kehidupan
lampaunya. Jadi, bintang besar, artis terkenal, seniman besar, atlit
besar, tokoh terkenal, bahkan presiden, wakil presiden, seluruh
menteri dari setiap departemen, anggota DPR, Anda lihat saja dalam
kehidupan sekarang mereka mengendalikan alam, banyak orang
menghormatinya, menyakininya, memujanya, di mana-mana ada fans!
Apa sebabnya? Dalam kehidupan lampau, mereka telah menekuni
Sadhana Kurukulle Bhagawati, kalian pikirkan sendiri! Apakah kalian
mau seperti itu?!
Asalkan Anda menjapa mantra hati Kurukulle Bhagawati,
menekuni sadhana Kurukulle Bhagawati, Ia memegang sebuah busur
dan sebuah panah, panah ini adalah panah yang terbuat dari bunga,
begitu dipanahkan, bunga ini pun masuk ke dalam hati orang yang
terpanah, hati Anda pun berbunga-bunga, Anda pun merasa ingin
menikah dengan orang yang memanahkan bunga ini. Anda lihat saja
Andy Lau, kita sembarangan mencari seorang pria tampan untuk
mengalahkannya, namun ada orang yang bunuh diri demi dia. Apa
sebabnya? Karena dalam kehidupan lampau, panah bunga dari
Kurukulle Bhagawati telah memanah hati orang tersebut. Ia dapat
menarik para insan untuk mencintainya.
Makanya, Kurukulle Bhagawati tidak hanya dalam aspek cinta
kasih antara pria dan wanita, dalam rumah tangga, di tempat kerja, di
tempat komunitas, Ia bahkan bisa menarik seluruh insan bernaung
padanya. Jika kalian ingin menjadi presiden Indonesia, bagaimana pun
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juga, dalam kehidupan sekarang Anda harus tekuni dengan sebaikbaiknya, sungguh-sungguh berdoa pada Kurukulle Bhagawati, japa
mantranya, "Om. Gulugulie. Chuli. Suoha." Kemudian Anda japa
mantranya 100 ribu kali, 200 ribu kali dan berdoa pada-Nya, bila
Anda mau menjadi presiden Indonesia dalam kehidupan
Anda yang akan datang. Dua ratus ribu kali, empat ratus ribu
kali terlalu sedikit, harus sejuta kali. Setelah menjapa genap 1 juta
kali, Anda berdoa pada-Nya, maka dalam kehidupan yang akan
datang, Anda pun terlahir di Indonesia, menjadi presiden Indonesia,
menjadi orang yang sangat berkuasa. Bila Anda ingin menjadi
presiden Indonesia atau perdana menteri Malaysia, atau kepala negara
China, sekretaris negara, perdana menteri China, presiden Taiwan,
presiden Korea, perdana menteri Jepang, presiden Amerika Serikat,
asalkan Anda menjapa mantra ini, Anda berdoa pada-Nya, Ia dapat
menarik semua insan bernaung pada Anda, Ia mengandung kekuatan
demikian.
Alam Kurukulle Bhagawati Adalah Amitabha Buddha
Kurukulle Bhagawati sendiri berwarna merah, Amitabha juga
merah, alam-Nya juga di tempat Amitabha Buddha. Sehingga
pelimpahan jasa hari ini, saya berkata, dengan alam Anda sendiri,
Amitayus Buddha, Amitabha Tahtagata menjemput dan membimbing
para insan terlahir di Buddhaloka yang bersih, dengan kata lain Ia
sendiri juga memiliki kekuatan tersebut, menyeberangkan para insan
terlahir di Buddhaloka Amitabha Buddha. Karena alamnya adalah
Amitabha Buddha, Ia memang berasal dari tempat Amitabha Buddha.
Jadi, Ia dapat menyeberangkan.
Kita mengadakan homa Kurukulle Bhagawati, kita memohon
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cinta kasih! Keharmonisan! Jodoh! Ia cinta padaku! Aku cinta kamu!
Namun, Ia sendiri juga bisa menjemput dan membimbing manusia ke
Buddhaloka yang bersih. Ada lagi, barusan saya menyebutkan empat
ikrar utama-Nya, "dengan ikrar hawa tanah, supaya semua orang
memperoleh kemakmuran." Tanah menumbuhkan segala sesuatu,
segala sesuatu tumbuh dari dalam tanah, bukan hanya hasil pertanian,
termasuk rumah, lahan, semua tumbuh dari tanah. Jadi, Kurukulle
Bhagawati mempunyai ikrar hawa tanah yang dapat membuat Anda
memperoleh kemakmuran.
Anda tahu real estate paling mudah membuat orang
memperoleh kemakmuran, harga rumah dan tanah terus naik.
Walaupun real estate AS sekarang tidak begitu bagus, namun coba
Anda beli di Seattle, rumah tetap semahal itu, tanah juga semahal itu.
Jadi, Ia bisa meningkatkan kemakmuran manusia lewat ikrar hawa
tanah.
Kemudian, Kurukulle Bhagawati lewat "ikrar hawa air,
meredam bencana dan menyembuhkan penyakit". Apa yang dimaksud
dengan ikrar hawa air? Air memiliki kekuatan membersihkan, lewat
ikrar hawa air, tubuh Anda dapat didetoks dan dibersihkan. Jadi,
Kurukulle Bhagawati mampu buang racun dalam tubuh Anda.
Sekarang kita seharian bahas soal detoks, makanan detoks, obat
detoks, air detoks, setumpuk barang detoks, bahkan ada pameran
lukisan detoks, konon begitu lukisan digantung, sekali dipandang, ia
pun mengalami detoks. Lalu, wartawan pun mewawancarai manajer
pameran itu, ia bertanya apakah Anda merasakan gejala detoks selama
duduk beberapa hari di sini? Si manajer justru berkata tidak. Ada lagi
musik detoks, apapun bilang detoks, tubuh menjadi ringan bila bebas
dari racun.
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Kurukulle Bhagawati lewat hawa api membantu cinta kasih dan
keharmonisan para insan. Tahukah Anda mengapa manusia bisa
mencintai seseorang, asalkan api dalam hatinya tersentuh, bukan
maksudnya api yang menyebabkan pertengkaran, melainkan api
hasrat. Begitu hasrat itu keluar, ia pun dapat menghasilkan cinta kasih.
Contohnya, fans, yakni muncul api terhadap idola yang paling Anda
puja, muncul semacam api merah. Lantas, setelah muncul api tersebut,
ia seakan-akan tertarik, jatuh cinta pada pandangan pertama,
bagaimana pun Anda meloloskan diri tetap tidak bisa, jadi ini
termasuk hawa api, ikrar hawa api dari Kurukulle Bhagawati.
Kemudian, Kurukulle Bhagawati masih memiliki ikrar hawa
angin. Anda tahu bahwa kekuatan angin sangat besar, ia dapat
memporak-porandakan segala sesuatu. Jika manusia kehilangan angin,
tidak ada gunanya lagi, menjadi mayat hidup. Jika semua makhluk
hidup dan semua benda ditiup dengan kekuatan angin, kekuatannya
paling besar dan tak terhingga.
Sebenarnya, bumi, bulan, bintang, matahari, sembilan planet
besar, dan semua planet lainnya, mereka dapat bertahan dan melayang
di tengah angkasa, dapat sangat seimbang, sepenuhnya mengandalkan
hawa, yakni angin, dengan kata lain medan magnet atau magnet,
semacam kekuatan. Seluruh alam semesta terbentuk dari hawa yang
kita sebut sebagai angin.
Kurukulle Bhagawati mempunyai ikrar hawa angin. Kita mau
menundukkan musuh, memerangi orang jahat, asalkan kita menjapa
mantra mantra Kurukulle Bhagawati, mengembuskan napas pada
orang tersebut, ia pun tersingkir ke kutub utara. Asalkan Anda
menjapa mantra Kurukulle Bhagawati, setelah Anda menjapa 100 ribu
kali, Anda mengembuskan napas pada orang yang tidak Anda sukai, ia
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pun segera dimutasi. Jika atasan Anda tidak rukun dengan Anda, Anda
japa mantra Kurukulle Bhagawati, seperti Bodhisattva Yu Xian,
jika atasannya tidak baik terhadapnya, ia mengembuskan
napas, atasannya segera dipanggil bos, "Anda lebih baik
mengundurkan diri saja. Anda dipecat!" ganti atasa baru yang
menyukai Anda. Ia memiliki kekuatan demikian, ini disebut kekuatan
penaklukan, berikrarkan angin. Tadi, sewaktu saya sedang baca, saya
khusus membaca ikrar tanah Kurukulle Bhagawati, ikrar air, ikrar api,
ikrar angin.
Kurukulle Bhagawati Memberikan Satu Unti Rumah Mewah
Seharga Jutaan Dollar Kepada Guru Thubten Dhargye
Kita jangan meremehkan Kurukulle Bhagawati, Ia berasal dari
Amitabha Buddha, Ia adalah seorang Bhagawati yang sangat mulia, Ia
adalah yidam Guru Thubten Dhargye, Ia adalah acarya yang berhasil
dalam penekunan Kurukulle Bhagawati. Beliau berkata, saya hanya
memiliki 300 murid, namun asalkan saya menerima seorang Lu
Sheng-yan sebagai murid, ia pun memperoleh 5 juta cucu murid. Ia
memberitahu saya, suatu kali di Hong Kong, Beliau sendiri merasa
rumah tempat tinggalnya sudah sangat tua, Beliau ingin pindah ke
rumah baru.
Malamnya ia pergi ke puncak gunung tertinggi di Hong Kong,
Gunung Taiping, Beliau sampai ke puncak tertinggi dengan naik cable
car, lalu Beliau menghadap pemandangan malam kota dengan beriburibu lampu berkelap-kelip, Beliau pun berdoa pada Kurukulle
Bhagawati di tengah angkasa, Beliau berkata, "Oh! Kurukulle
Bhagawati, Hingga kini saya belum pernah tinggal di rumah mewah
seharga jutaan dolar, saya mohon pada-Mu agar memberikan saya satu
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unit rumah mewah seharga jutaan dolar." Beliau pun berdoa pada
yidam Beliau, Beliau telah lama menjapa mantra yidam Beliau, malah
Beliau menambahkan satu kalimat, semoga Mahaguru Lu memberikan
saya satu unit rumah mewah seharga jutaan dolar. Beliau bahkan
menambahkan kalimat ini, membuat saya ketakutan. Tak disangka
guru saya menyuruh Mahaguru saya memberikan Beliau rumah
mewah seharga jutaan dolar di hadapan Kurukulle Bhagawati di
tengah angkasa. Kali ini saya banyak kehilangan darah.
Pada waktu itu, saya pribadi sedang bertapa, ketika saya
bertapa, saya tekuni sadhana mama saya, saya memohon mama saya,
kemudian saya memohon lagi pada Marici Bhagawati, ketika saya
bertapa, saya menekuni sadhana dari dua yidam. Ketika saya bertapa,
saya tidak menekuni sadhana Kurukulle Bhagawati. Namun, setelah
Kurukulle Bhagawati mendengarkan perintah Guru Thubten Dhargye,
Ia pun datang ke sini, begitu Ia melihat tempat tinggal saya adalah
rumah orang lain, sewaktu saya bertapa, saya tinggal di rumah "Xu
Duo-qian", Xu De-quan, saya menjulukinya "Xu Duo-qian" (duoqian: banyak uang), yakni di Apartemen Dong Xing. Apartemen itu
bernama Apartemen Bao Yi Xin Dong Xing, lantai 14. Saya tinggal di
rumahnya. Saya sendiri tidak bawa uang.
Begitu Kurukulle Bhagawati melihat saya tidak punya begitu
banyak uang, apa yang dapat dilakukan-Nya? Ia pergi mencari
seorang murid saya, murid saya itu punya banyak rumah mewah, tibatiba memberikan salah satu rumah mewah seharga lebih dari jutaan
dolar kepada Guru Thubten Dhargye. Sehingga, begitu saya
mengunjunginya setelah keluar dari pertapaan, Beliau pun
memberitahu saya, Anda memberikan saya satu unit rumah mewah
seharga jutaan dolar. Saya berkata, mana ada? Saya berpikir dalam
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hati, mungkin Beliau sedang bermimpi! Saya tidak memberikan Anda
rumah mewah seharga jutaan dolar. Namun, guru saya berkata, "Itu
pemberian Anda, sebab itu suruhan saya, lalu
Anda menyuruh murid Anda. Makanya sekarang saya tinggal di
rumah mewah seharga jutaan dolar." Benar-benar rumah mewah
seharga lebih dari jutaan dolar. Menurut Anda jitu atau tidak? Jitu!
Jadi, itulah manfaat menekuni sadhana Kurukulle Bhagawati, kalian
seharusnya banyak menjapa mantra hati Kurukulle Bhagawati. Terima
kasih semuanya.
Om Mani Padme Hum.
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Bersambung
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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
Wahyudi Susindra
Abeng
Indivara
Acun
Irwan
Yansen Jafar
Archie Kenny Lo
Jesslyn So
Yen Li
Alm. Zhen Yu
Lian Xia
Cahyadi Susindra
Melianty The
Chu Ping
Michelle A.B
David
Ruslie
Dewi Sutanto
Rusmawaty
Dragono
Sharon A.B
Erick
Sikce
Fam Po Foeng
Silvi Oktaviani Dragono
Feliciana Sofian
Suhendri Eddy Sofian
Feng Lie
Susilawaty
Feng Ing
Ten Ten Moi
Guo Jian Hua & Kel.
Theresia
Hadiyanto
Thomas Dragono
Hanli
Tjen Ming Lie & Keluarga
Harveyanto
Vanessa A.B
Huang Sui Fen
Vihara Vajra Bumi Silampari
Imelda Dewi Wijaya
Vicca .S. & Kel.

(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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Upacara Ulkhamulka Yoga di VVBS

Banyaknya Lingkaran Mantra yang Muncul Pada Saat Abhiseka,
Menandakan Adisthana Yang Luar Biasa Dari M.V.A. Lian Sheng

Para Pandita Lokapalasraya Mewakili Para Arwah Untuk
Melakukan Catur Sarana

