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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 ke-Buddha-an 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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Abadi’ tak lain adalah ‘Anuttara Samyaksambodhi’ (disebut pula “mencapai ke-Buddha-an 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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Melatih Diri Bisa Mengubah Takdir

Udara lembut dan menyegarkan, langit memercikkan amrta-amrta halus, Ling Shen
Ching Tze Temple mengadakan kebaktian sabtu, Mahaguru Buddha Hidup LianSheng menghadiri, memberkati dan berceramah Dharma, sekitar 300 umat yang
datang dari seluruh dunia, antara lain: Hong Kong, Indonesia, Singapura, Eropa,
China, dan Amerika-Kanada sekitarnya bersama berbasuh sinar Buddha, mendengarkan bimbingan, dan diselimuti Dharmasukha.
Kebaktian malam itu dipandu oleh Acarya Lian-Zhu dengan menekuni Sadhana
Guruyoga Padmakumara. Usai kebaktian, Lhama Lian-Ye lebih dulu berceramah,
“Melatih diri seharusnya memandang kontak batin dan sensasi spiritual sebagai
semacam motivasi, bukan tujuan melatih diri. Hanya dengan berlindung pada Mulacarya, melatih diri berdasarkan urutan Sadhana Tantra Zhenfo, pasti akan berhasil
dengan sendirinya.”
Dalam ceramah, Acarya Lian-Zhu menuturkan, “Dalam 6 alam kehidupan, alam
manusia adalah tempat yang praktis untuk melatih diri, kita bahkan bertemu guru
pembimbing manusia dan dewa yang sangat langka yaitu Mahaguru Buddha Hidup
Lian-Sheng, dengan adanya jodoh karma Padmakumara yang demikian luar biasa,
hanya dengan menghormati Guru, menghargai Dharma, dan berlatih sungguhsungguh, kelak pasti akan berhasil.” Acarya Lian-Zhu mendorong para umat untuk
menghargai kehidupan sekarang dengan tekun melatih diri dan bersama-sama mencapai pembebasan.
Mahaguru Buddha Hidup Lian-Sheng lanjut menerangkan Sutra Altar Patriak VI,
“Kalyana-Mitra! Orang berbakat kecil, mendengar ajaran seketika ini, bagaikan
rumput dan pohon berakar kecil, jika diterpa hujan deras, semua roboh dengan
sendirinya dan tidak bisa tumbuh lagi. Orang berbakat kecil, juga demikian.”
Mahaguru berceramah, ajaran seketika berlawanan dengan ajaran bertahap, yang
diwariskan Patriak VI adalah ajaran seketika, saat awal membabarkan Dharma langsung menerangkan cara mencapai pencerahan, agar siswa setelah mencapai pencerahan baru mulai melatih diri. Pencerahan sulit sekali dicapai, alasannya sulit sekali
membayangkan kondisi pencerahan, dan Dao itu tidak mudah dicerahi. Sang Guru
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tidak boleh mengungkapkan secara langsung, hanya boleh memberi isyarat, agar
siswa mencerahi dan menembusnya. Ajaran seketika bagai diterpa hujan deras, siswa
berbakat besar, sekali dengar langsung mengerti, sementara, siswa berbakat kecil
tidak bisa menerimanya, bahkan curiga.
Mahaguru menunjukkan, karma tetap itu tidak bisa musnah, namun bisa diubah,
ibarat ramalan besi Shao Kangjie, bisa meramalkan takdir masa lalu dan masa depan,
namun tidak tepat meramalkan sadhaka yang menekuni Buddhadharma. Sebab,
melatih diri adalah kebajikan besar, kebajikan besar bisa mengubah takdir, asalkan
banyak japa mantra (misalnya Mantra Hati Buddha Bhaisajyaguru, Mantra Hati
Mahamayuri, dan lain sebagainya) atau mencapai kontak yoga dengan yidam dalam
bersadhana, nasib justru bisa diubah. Sadhana Mahamayuri yang ditransmisikan
dalam upacara musim gugur kali ini merupakan mahasadhana yang bisa mengubah
takdir. Karena, kontak yoga adalah perubahan wujud dari kemanunggalan, jika sadhaka bisa berubah wujud manunggal dengan yidam, maka jadilah yidam, ketika
Buddha dan diri kita manunggal, kita akan berubah menjadi sesosok Buddha baru,
sehingga nasib, takdir dengan sendirinya akan berubah. Ketika sadhaka tidak dapat
kontak yoga dengan Buddha dan Bodhisattva, selamanya adalah orang awam dan
tidak dapat bebas dari tumimbal lahir.
Terakhir, Buddha Guru mengingatkan para siswa, pencerahan itu satu, hidup itu
saling berlawanan, sehingga hidup mengandung banyak duka, Buddhadharma memiliki 84.000 Dharma untuk mengatasi 84.000 duka, asalkan menekuni Sadhana
Tantra Zhenfo dengan sungguh-sungguh, japa mantra Buddha, Bodhisattva, Yidam,
Mantra Sataksara, Sutra Raja Agung dalam jumlah banyak, nasib pun bisa diubah,
inilah mukjizat Sadhana Tantra Zhenfo.
Usai kebaktian, Mahaguru yang welas asih melakukan kaiguang pratima, memberkati air Mahakaruna Dharani, dan menganugrahi abhiseka sarana. Sebelum beranjak, Mahaguru menjamah kepala memberkati setiap umat, para umat memberi
penghormatan, yakin dan mengamalkan, serta pulang dengan sukacita.
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Pelatihan Tubuh Dan Pikiran:
~Fokus Dari Tantrayana~
Secara umum, disamping analogi tentang “teori” (ruang kelas) dan “praktek” (laboratorium), ada banyak perbedaan lain antara Sutrayana dan Tantrayana. Diantaranya yang utama adalah: Sutrayana berkonsentrasi pada “pelatihan pikiran” sedangkan Tantrayana berfokus pada “pelatihan tubuh dan pikiran”.
“Pelatihan tubuh” merupakan bagian penting dari bhavana Tantrayana.
Tantrayana sangat percaya bahwa seperti halnya alam semesta, tubuh manusia juga
terbentuk dari 4 unsur yaitu tanah, air, api, dan angin. Jadi, alam semesta dan tubuh
manusia adalah satu dan sama belaka. Dengan melatih tubuh, kita akan dapat
mencapai yoga dengan kesadaran alam semesta.
“Pencapaian tubuh sinar pelangi” adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan
tentang seseorang yang dapat memunculkan energi dari tubuhnya lewat sadhana.
Dalam proses bhavana, ia betul-betul dapat merasakan “sesuatu”, suatu kekuatan
yang tak terlihat yang secara kolektif disebut “kekuatan Dharma”.
Karena kekuatan Dharma adalah nyata adanya, seorang sadhaka dapat membuktikan keberadaan kekuatan ini lewat tubuh dan pikiran nya. Ini adalah sejalan dengan
doktrin Tantrayana bahwa “teori yang telah dipelajari harus dipraktekkan untuk
membuktikan sendiri hasilnya”. Itulah perbedaan penting antara Sutrayana dan
Tantrayana.
“Pencapaian tubuh sinar pelangi” adalah untuk membangkitkan kekuatan dalam
tubuh yaitu api kundalini sehingga tubuh kita dapat memancarkan sinar-sinar. Dengan melakukan hal ini, kita akan dapat berkomunikasi dengan kekuatan alam semesta. Ini adalah doktrin mendasar dari “pencapaian tubuh sinar pelangi”.
Karena Tantrayana mementingkan pelatihan tubuh dan pikiran, kita tidak boleh
berfokus hanya pada tubuh dan mengabaikan pelatihan pikiran. Tanpa tubuh, maka
tak ada pikiran. Begitu pula sebaliknya. Jadi, menurut pendapat saya, Tantrayana
sungguh sempurna karena menekankan baik bentuk maupun tanpa bentuk, baik
teori maupun praktek. Bagi Tantrika, materi tidak dapat dipisahkan dari dunia roh
(nonmateri).
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Dengan melancarkan rintangan di nadi-nadi kita, kita akan dapat mengubah diri
kita menjadi pancaran sinar pelangi. Tentu saja, sebelum dapat melakukan hal ini,
kita harus belajar semua metode latihannya dari Guru kita dan berupaya keras mempraktekkan sadhana.
“Prana, nadi, bindu” yang sering disebutkan dalam Tantrayana adalah “rahasia” dari
tubuh kita. Itu sebabnya, dalam bahasa Mandarin, Tantrayana disebut sebagai “Mi
Ziao” (aliran rahasia). Disamping teori, Tantrayana juga menghargai tradisi lisan
yang diwariskan dari guru-guru silsilah kepada sadhaka.
Sewaktu teori merupakan bagian penting dari ajaran, maka aliran itu disebut “Sutra”
(Sutrayana). “Sutra” pertama kali diperkenalkan oleh Sakyamuni Buddha, sedangkan “Tantra” diajarkan oleh Vairocana Buddha.
Tujuan saya dalam memberikan seri ceramah tentang “Pencapaian Tubuh Sinar
Pelangi” adalah untuk mengajarkan kalian berbagai teknik pelatihan tubuh dan
pikiran sehingga kalian dapat mempraktekkan “Tantra Dalam” dan pada akhirnya
mencapai “tubuh sinar pelangi” yaitu buah keberhasilan tertinggi dalam Tantra Satyabuddha.
Saya percaya bahwa tujuan paling bermakna dalam hidup adalah melakukan pelatihan diri untuk mencapai penyatuan dengan kesadaran alam semesta dan memunculkan “maha terang”.
Berikut ini adalah bahan-bahan renungan:
Apakah nilai kehidupan ini?
Apakah tujuan hidup ?
Apakah kehidupan dan kematian?
Renungkan pertanyaan pertanyaan ini. Anda akan setuju bahwa menjalankan
bhavana (kehidupan rohani) adalah upaya terpenting dalam hidup.
Om Mani Pad Me Hum.
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Dharmaraja Mahaguru Buddha Hidup Lian-Sheng
Mengabulkan Permohonan yang Tulus dari Empat Kelompok Umat Buddha
untuk Memimpin Upacara Homa Bhagawati Sitatapatra di Rainbow Temple
Dharmaraja Buddha Hidup Lian-Sheng mengabulkan permohonan yang tulus dari
empat kelompok umat Buddha, secara khusus memimpin Upacara Homa Bhagawati Sitatapatra di Rainbow Temple.
Sore pukul 2:45, usai para umat serentak menyampaikan salam dan namaskara altar
mandala, selanjutnya Dharmaraja Lian-Sheng naik ke Dharmasana homa, upacara
berlangsung lengkap dan sempurna, hikmat dan luar biasa.
Usai homa, Dharmaraja dengan singkat menerangkan tentang asal-muasal Bhagawati Sitatapatra, “Selama Dewa Indra dan Asura berperang, Dewa Indra kalah perang dan meminta pertolongan Buddha Sakyamuni, dari ubun-ubun kepala Sakyamuni muncul Bhagawati Tak Terkalahkan, wujudnya memiliki 1000 tangan, 1000
mata, setiap tingkat kepala ada 3 jenis wajah, tangan kiri memegang payung, tangan
kanan membentuk mudra Abhaya (Tak Gentar), Sakyamuni membabarkan mantra
Dharani Sitatapatra, Bhagawati Sitatapatra menameng dan menutupi seluruh Surga
Indra, sehingga, Para Asura tidak dapat menyerang dan perang kali ini pun terhenti.”
Oleh karena itu, Dharmaraja berceramah: “Kedahsyatan Bhagawati Sitatapatra tiada
tara”. Sadhana Bhagawati Sitatapatra bisa tolak bala, kemakmuran, keharmonisan,
penaklukan; bisa melindungi negara, bisa menghentikan gempa, banjir, kebakaran,
dan topan; bisa memukul mundur musuh, serta menghancurkan segala sumpah dan
guna-guna......
Dharmaraja kembali lewat kebijaksanaan Buddha yang sangat sempurna, lanjut
menerangkan esensi rahasia Yab-Yum dari Diktat Hevajra. Mahaguru menuturkan:
Buddha Yab-Yum adalah Buddha sukacita, esensi rahasia tertingginya melambangkan “sunyata”, “prajna”, “yoga”, “satu rasa”. Dapat mencapai kebijaksanaan kelahiran
sempurna, bahkan dapat menghentikan empat jenis kelahiran. Sadhana Yab-Yum
juga melambangkan sunyata dan sukha, saling melebur menjadi satu rasa, memasuki sunyata, dan mencapai Buddhata.
Dalam homa kali ini, Mahaguru khusus memperingatkan empat kelompok umat
Buddha, apapun jangan menciptakan perselisihan di dalam aliran kita dengan mengatasnamakan Mahaguru dan Gurudhara.....
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Mahaguru kembali menyatakan: segala sikap dan tutur kata Mahaguru dilandasi
perasaan, logika, dan Dharma, semua sesuai dengan Buddhadharma. Mahaguru
juga tidak pernah buka mulut meminta uang pada orang lain, segalanya disarankan
sukarela!
Usai ceramah, Mahaguru Buddha Hidup Lian-Sheng yang welas asih melakukan abhiseka “Sadhana Bhagawati Sitatapatra” kepada umat, di tengah suasana hati penuh
Dharmasukha dan haru, upacara berakhir sukses dan sempurna.
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(lanjutan awal pengalaman yang unik dan gaib)

Masih didalam kuil Yu-huang Kung, wanita berjubah hijau itu mengisahkan sebuah
cerita kepadaku :
Di jalan Chung-Shan di kota Hua-lien ada seorang bernama Li Tien-Szu. Pekerjaannya mengukir arca-arca pesanan kuil-kuil, mengecat naga-nagaan yang biasa
berada diatas wuwungan kuil, mengapur tembok kuil, dan lain-lain yang berhubungan dengan kuil. Pekerjaan ini dilakukannya meskipun ia tidak mempercayai adanya dunia roh. Pada suatu hari dia mendapat suatu panggilan tugas di kuil Yao
Che Cing Mu di Kota Hua-lien. (Catatatn: Yao Che Cing Mu dikenal dan dipuja
sebagai pengusaa langit barat) setelah ia menyelesaikan tugasnya, ia berjalan-jalan
di dalam kuil dan tertarik untuk menghampiri arca dari Yao Che Cing Mu. Tanpa
suatu alasan, ia merakapkan kedua tangannya dan menundukkan kepalanya dalam
seperti bersujud. Masih di dalam keadaan bersujud, ia mendapatkan dirinya tidak
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dapat bangun kembali. Kepalanya tidak dapat digerakan! Rasanya berat seperti ratusan kilogram. Merasa panik, ia berteriak keras. Para pendeta kuil dengan tergesagesa menghampirinya. Ketika mereka telah mengamati apa yang terjadi mereka pun
segera berlutut dan memohon lindungan dari Yao Chi Jin Mu. Wanita berjubah
hijau yang mengisahkan cerita ini padaku, juga berada di sana pada saat itu, dan ia
juga berdoa dengan hormat.
Yao Che Cing Mu berkata kepada wanita berjubah hijau ini, “Orang ini tidak percaya akan adanya diriku, tetapi ia berjodoh denganku. Aku hanya ingin memberitahukannya bahwa dewa-dewa betul-betul ada di alam semesta ini. Suruh ia bersujud
padaku sebanyak 12 kali. Setelah itu akan mengizinkannya untuk bangun sendiri.”
Li Tien-szu dengan taat bersujud sebanyak 12 kali. Setelah itu ia dapatkan mengangkat kepalanya. “Astaga !” Teriaknya, “Ternyata betul-betul ada yang namanya
dewa-dewa !” sejak saat itu ia menjadi percaya tentang adanya dewa-dewa. Setiap
kali ada kesempatan, ia menceritakan pengalamannya itu kepada orang lain.
Wanita berjubah hijau itu adalah seorang yang memuja adanya dan berlindung kepada Yao Che Cing Mu. Ia mempunyai kemampuan-kemampuan gaib yang luar
biasa. Bila anda mengundangnya untuk suatu acara sembahyang leluhur, ia dapat
memberi tahu siapa leluhur-leluhur anda, kapan mereka meninggal, bagaimana
bentuk mereka dan apa yang leluhur anda ingin katakan kepada anda sekarang.
Ramalan-ramalan sangat tepat. Bagaimana seseorang yang bukan famili sama sekali
dapat mengetahui hal-hal tentang leluhur anda, apalagi bila leluhur-leluhur anda
meninggal sebelum anda lahir ? Banyak sekali pengalaman-pengalaman aneh dan
gaib di dalam hidupnya. Mereka yang tidak percaya sekali pun tidak menyangkal
peristiwa-peristiwa gaib yang dialami oleh wanita berjubah hijau itu suatu mereka
menyaksikan sendiri kejadian dari peristiwa-peristiwa itu dengan mata kepala mereka sendiri. Banyak hal-hal aneh juga terus terjadi pada diriku …
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Mahaguru Buddha Hidup Lian-Sheng dan Gurudhara Acarya Lian-Xiang
Menghadiri Upacara Penyeberangan Amitabha Dalam Rangka
Festival Chongyang di Ling Shen Ching Tze Temple
Festival Chongyang hampir tiba, sorenya di Ling Shen Ching Tze Temple muncul
pelangi yang indah, seakan-akan merayakan upacara berjalan sempurna dan luar
biasa. V.A. Shi Lian-He memimpin Upacara Penyeberangan Buddha Amitabha Festival Chongyang setahun sekali di Ling Shen Ching Tze Temple. Mahaguru Buddha
Hidup Lian-Sheng dan Gurudhara Acarya Lian-Xiang menghadiri upacara, serta
Para Acarya, Dharmacarya, Lhama, dan umat sedharma yang berasal dari seluruh
dunia antara lain Eropa, Asia, Amerika, dan Kanada beramai-ramai datang mendukung, bersama berbasuh cahaya Buddha, mendengarkan bimbingan, dan dibalut
Dharmasukha.
Selama upacara malam itu tengah berlangsung, Mahaguru Lian-Sheng memberkati
dengan kekuatan Buddha, pemimpin upacara Acarya Shi Lian-He memperagakan
mudra tolak bala, kemakmuran, cinta kasih, dan penyeberangan, para umat lewat
kekuatan pikiran bersama melimpahkan jasa, semoga leluhur dan para makhluk
akhirat yang didaftarkan bisa dibimbing lewat kekuatan Buddha agar segera terlahir
di alam suci Buddhaloka dan orang yang masih hidup sejahtera selalu, semua permohonan terkabulkan!
Usai upacara, Acarya Lian-He berceramah tentang ketetapan hati dan konsentrasi,
kesuksesan perlu terus-menerus menyelami dan fokus, contohnya Mahaguru, 211
buah buku adalah bukti terbaik bahwa Mahaguru setiap hari bersadhana dan menulis buku, terlebih merupakan teladan bagi kita semua, asalkan berbekal kekuatan dari
luar, yaitu: materi, mitra, Dharma, dan lokasi, digabung kekuatan dari dalam, yaitu:
ketetapan hati dan konsentrasi mengikuti langkah kaki Mulaguru, pasti bisa berhasil
mencapai ke-Buddha-an yang sempurna. Acarya Lian-He memotivasi semua umat
untuk memiliki ketetapan hati dan kegigihan, tetap tekun, fokus menekuni Sadhana Tantra Zhenfo dengan sungguh-sungguh, pasti tidak lama lagi akan mencapai
kontak yoga.
Mahaguru lanjut menerangkan Sutra Altar Patriak VI, “Karena di antara manusia,
ada orang bodoh dan ada orang bijak; bodoh adalah orang kecil, bijak adalah orang
besar; orang bodoh bertanya pada orang bijak, orang bijak berceramah Dharma
pada orang bodoh; orang bodoh tiba-tiba memahami dan terbuka hatinya, maka
tidak ada bedanya dengan orang bijak.”
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Mahaguru berceramah, orang berbakat kecil atau berkebijaksanaan rendah, bertemu bimbingan kalyana-mitra yang berbakat besar dan berkebijaksanaan tinggi,
asalkan mencapai pencerahan, orang berbakat kecil juga orang bijak yang mencapai
keberhasilan agung. Mahaguru menjadikan “hidup dan mati” sebagai contoh, orang
yang memiliki tingkat kebijaksanaan yang berbeda juga memiliki pandangan yang
berbeda-beda pula dalam melihat hidup dan mati, manusia biasa suka hidup dan
benci mati, orang yang berkebijaksanaan tinggi tahu hidup dan mati adalah hukum
alam, perubahan dari jodoh karma, sama sekali tidak ditaruh di hati, orang yang
berkebijaksanaan lebih tinggi lagi (seorang yang telah cerah), mencerahi tidak ada
hidup dan mati, pada dasarnya adalah “tiada”, saat ini juga ia telah mencapai hati
vajra, mencapai Anuttara Samyaksambodhi.
Mahaguru menunjukkan, ketetapan hati dan kegigihan belum tentu ada hasil yang
sempurna, namun tanpa ketetapan hati dan kegigihan pasti tidak akan ada hasil
yang sempurna. Orang yang sukses memiliki ketetapan hati dan kegigihan yang
luar biasa, Mahaguru sendiri setiap hari bersadhana, sekalipun keluar membabarkan
Dharma, pasti bersadhana di mobil atau pesawat terbang, tidak pernah berhenti
karena kelelahan di perjalanan. Ketrampilan selama sepuluh tahun ibarat sehari ini
difokuskan pada bersadhana dan menulis buku, sehingga mencapai tingkat ke-Buddha-an secara alami.
Mahaguru memotivasi para umat bahwa 90 persen pikiran manusia adalah keserakahan, kemarahan, dan kebodohan, sehari tidak bersadhana, sehari adalah setan,
tentu saja akan bertumimbal lahir. Hidup harus selalu fokus melatih pikiran, tidak
henti-hentinya memperbaiki pikiran sendiri untuk menyingkirkan pikiran keserakahan, kemarahan, dan kebodohan yang 90 persen ini. Asalkan hati ditarik kembali, jangan lengah, fokus melatih diri dengan sungguh-sungguh, pasti bisa berhasil.
Usai upacara, Mahaguru yang welas asih mengabhiseka siswa baru, melakukan kaiguang pratima, dan memberkati air Mahakaruna Dharani. Sebelum beranjak, Mahaguru masih sempat menjamah kepala memberkati setiap umat satu per satu, para
umat memberikan penghormatan, yakin dan mengamalkannya, dan pulang dengan
sukacita.
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Dharma Duniawi Memancarkan
Cahaya Kebijaksanaan Karena Manusia
Beberapa hari terakhir ini, berturut-turut turun hujan gerimis, sehelai demi sehelai
daun feng kemerahan rontok, membuat Seattle bernuansa kehangatan musim gugur. Kebaktian akhir pekan sore di Ling Shen Ching Tze Temple, tepat di tengah
angkasa tak jauh dari Ling Shen Ching Tze, seberkas pelangi raksasa muncul tibatiba, warna pelanginya sangat indah dan tebal. Umat sedharma yang menyaksikan
di tempat terus-menerus berdecak kagum dan memuji! Di mana ada seorang Siddha
yang Sempurna -- Buddha Hidup Lian-Sheng, awan kemujuran memenuhi angkasa,
sinar pelangi di tengah teriknya matahari sudah menjadi pemandangan yang sering
terlihat.
Bersyukur pada Mahaguru dan Gurudhara yang berkenan hadir memberkati kebaktian pada hari itu.
Minggu ini, V.A. Lian-Shi memandu kebaktian “Sadhana Yidam Bodhisattva Ksitigarbha”. Usai kebaktian, Lhama Shi Lian-Shan di tengah ceramah sempat menceritakan jodoh karmanya menjadi bhiksuni, sambil terisak, ia juga berterimakasih
kepada Mahaguru atas penyelamatan welas asih terhadap suaminya sebelum meninggal dunia. Ia bahkan mengharapkan dirinya sendiri untuk bisa bersikap layak dan
berpikiran masuk akal serta ramah dan mudah bergaul.
Selanjutnya, Acarya Lian-Shi di tengah ceramah sekuat tenaga membabarkan kebajikan suci yang luas dari Bodhisattva Ksitigarbha dengan ikrar agung-Nya, serta berbagai manfaat dan pahala yang luar biasa dari memanjatkan Ksitigarbha Pranidhana
Sutra. Ia juga memuji lebih dari 200 buku yang ditulis Buddha Guru adalah pusaka
silsilah bagi setiap sadhana Zhenfo, semoga kita semua dapat menghargai Dharma,
menghargai jodoh, dan menghargai berkah dengan sebaik-baiknya.
Dharmaraja Buddha Hidup Lian-Sheng saat berceramah lanjut menerangkan SUTRA ALTAR PATRIAK VI. Patriak VI di dalam Bab Prajna menjelaskan, “KalyanaMitra! Segala Sutra dan kata-kata, Mahayana dan Hinayana, 12 Tipe Kitab Suci,
semua dibuat karena manusia; karena sifat kebijaksanaan baru dapat dibangun. Jika
tidak ada manusia, segala Dharma pada dasarnya tidak ada, ketahuilah bahwa segala
Dharma berasal dari perkembangan manusia; segala kitab suci, dikatakan ada karena
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manusia.” Buddha Guru menjelaskan kutipan Sutra ini bahwa, kebijaksanaan Buddha adalah demi menyelamatkan para insan baru ada, segala Dharma duniawi, Sutra, semua karena manusia baru memancarkan cahaya kebijaksanaan. Delapan puluh empat ribu Dharma di dalam Buddhadharma adalah untuk menyembuhkan
84.000 jenis penyakit manusia. Buddha Guru dalam ceramah juga menyebutkan,
Beliau sendiri hingga sekarang masih menaati disiplin sekeras baja saat menjadi tentara dulu, misalnya tepat waktu, tepat janji, setiap hari melakukan setiap hal sesuai aturan yang berlaku. Buddha Guru memperingatkan seluruh bhiksu/ni bahwa
dalam setiap sendi kehidupan, mudah-mudahan kita semua dapat menaati disiplin
dengan keras serta menunaikan kewajiban sendiri secara optimal.
Zhenfo Zong adalah aliran yang lengkap dengan “Zen, Sukhavati, Tantra, dan
Vinaya”, Buddha Guru mengimbau setiap jajaran Dharmaduta dan seluruh siswa
Zhenfo Zong untuk sekuat tenaga membimbing umat manusia lewat mempropagandakan secara luas manfaat luar biasa dan kesaksian nyata dari menekuni Sadhana
Tantra Zhenfo.
Usai kebaktian, hadirin beranjali dengan tulus, di tengah suara suci yang sakral,
Mahaguru berwelas asih menganugrahi abhiseka sarana yang berharga, kaiguang
pratima, dan memberkati air Mahakaruna Dharani. Mahaguru juga menjamah kepala memberkati siswa yang bersujud menyambut Mahaguru di kedua sisi satu per
satu, seluruh hadirin bersukacita, yakin, dan sejahtera.
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Mahaguru Buddha Hidup Lian-Sheng Memimpin Upacara
Homa Bhagawati Cundi yang Luar Biasa di Rainbow Temple
Mahaguru Buddha Hidup Lian-Sheng memimpin Upacara Homa Bhagawati Cundi
dan abhiseka Sadhana Yidam Bhagawati Cundi (mencakup abhiseka sarana) yang
luar biasa.
Saat Mahaguru melakukan pelimpahan jasa keseluruhan, sepenuh hati memohon
Bhagawati Cundi untuk memancarkan cahaya menjemput dan membimbing para
makhluk akhirat terlahir di alam suci Buddhaloka, memberkati para pendaftar dan
hadirin agar dikaruniai berkah dan peningkatan kebijaksanaan, cinta kasih dan keharmonisan, karma penyakit sirna, lewat kekuatan yang kokoh dan tidak terusakkan
dari Vajra Dorje Tantra, menitahkan segala bencana agar sirna, segala permohonan
terkabulkan.
Usai upacara, Mahaguru berceramah bahwa Bhagawati Cundi bisa dijadikan Yidam
atau Dharmapala, karena kekuatan Bhagawati sangat dahsyat, Bhagawati juga disebut Avalokitesvara Cundi, Vajra Parisudhi, memiliki 18 tangan, masing-masing memegang alat Dharma yang memiliki fungsi yang berbeda-beda; Mahaguru berceramah lebih dalam lagi: homa hari ini, Bhagawati Cundi turun, Beliau merasakan
sensasi yang berbeda yaitu kekuatan yang sangat besar. Bhagawati Cundi sangat
welas asih, asalkan kita semua dengan sepenuh hati dan pikiran memohon padanya,
Bhagawati pasti mengabulkan permohonan kita; Mahaguru sekali lagi menyinggung bahwa Sutra Raja Agung Avalokitesvara telah disebarluaskan dan dipanjatkan
pada zaman Dinasti Tang, malah sangat manjur, kita semua boleh banyak memanjatkannya; Bhagawati Cundi sangat agung, Acarya Pu-Fang beryidamkan Bhagawati
Cundi, Buddha Guru justru mendapatkan abhiseka ini di tempat Acarya Pu-Fang.
Mahaguru sempat menceritakan saat di kemiliteran, selimut dan urusan sehari-hari
harus rapi, teratur, dan sistematis. Di kemiliteran kadang-kadang tidak beralasan,
asalkan “tunduk” selama 2 tahun, tentara menjadikan “tunduk” sebagai kewajiban,
apa yang dikatakan inspektur adalah perintah, pokoknya harus dituruti, atau tentara dikatakan tidak bermoral, tentara tidak mengerti administrasi, asalkan tunduk
baru bawahan sejalan dengan atasan, satu perintah satu tindakan, perintah inspektur
tidak boleh minta diskon; seorang bhiksu dan tentara itu tidak jauh beda, harus
memiliki 4 kewibawaan, “Duduk ibarat lonceng, berjalan ibarat angin, berdiri ibarat
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pinus, berbaring ibarat busur.” Duduk ada sikap duduk, berdiri ada sikap berdiri,
berjalan tidak boleh bungkuk, makan harus menegakkan kepala dan membusungkan dada, mangkuk sejajar dengan mulut, tidak boleh bicara, dengan demikian baru
bisa menunjukkan semangat Bhiksu, bagaimana pun dan kapan pun harus vit, semangat harus prima, pepatah mengatakan “vihara ada aturannya, rumah tangga ada
aturannya, tentara ada hukumnya, masyarakat ada hukumnya.” Dengan demikian
baru ada namanya peraturan.
Dalam aspek membimbing para insan seharusnya “bersikap baik dan berpikiran masuk akal, ramah dan mudah bergaul” dengan demikian baru mudah menyeberangkan insan luas; guru dan acarya juga seharusnya menjadi teladan insan, kita boleh
belajar kebaikan seorang guru, tetapi kita jangan mengikuti kejelekan seorang guru,
Mahaguru sekali lagi mengingatkan kita semua, “Tempat yang pernah dilompati
harimau, kelinci tidak boleh ikut melompat.”
Selanjutnya, Mahaguru lanjut menerangkan DIKTAT HEVAJRA, lewat yab-yum
dari Hevajra dan Nairatmya, dan visualisasi 8 pendamping utama. Esensi rahasianya
adalah: tidak mengalami kelahiran melalui kelembaban, kelahiran melalui janin,
kelahiran melalui telur, dan kelahiran secara spontan. Empat jenis kelahiran tidak
ada, dengan sendirinya bebas dari tumimbal lahir. Gatha: Para Yogini mengelilingi
Yidam. Yidam telah memperoleh esensi tertinggi. Bergerak maupun tidak bergerak
pun agung menakjubkan. Mengembangkan hati mahakaruna menyeberangkan insan. Vajra hati ilusi berhasil melatih pikiran. Vajra Haruka mengukuhkan. Mahaguru menjelaskan arti dari gatha tersebut: delapan pendamping utama terus berada
di sekeliling Hevajra, Hevajra telah mencapai tingkat Anuttara Samyaksambodhi,
Hevajra bergerak maupun tidak bergerak pun sangat agung, ia memiliki hati welas
asih yang besar untuk menyeberangkan insan, Hevajra telah mencapai Samyaksambodhi, Hevajra mendapatkan pengukuhan dari Dewa Vajra dan Buddha Vajra.
Usai upacara, para umat mempersembahkan pertunjukan untuk Mahaguru, bersyukur pada Mahaguru yang telah berwelas asih menyeberangkan dan memberkati insan secara sama. Terakhir, Buddha Guru lewat Taijiquan yang kuat bergelora memberkati hadirin.

November’09

19

Menyingkirkan Kemelekatan Berarti Bebas dari Rintangan

Seattle tengah diliputi nuansa musim gugur, pucuk pohon berganti balutan musim
gugur, Ling Shen Ching Tze Temple Seattle mengadakan kebaktian sabtu. Mahaguru Buddha Hidup Lian-Sheng hadir memberkati dan berceramah Dharma. Para
siswa yang berasal dari Indonesia, Eropa, Amerika, Kanada, dan belahan dunia
lainnya berjumlah sekitar 200 orang berbasuhkan cahaya Buddha, mendengarkan
bimbingan, dan sarat Dharmasukha. Sebelum dimulai, seorang saudara sedharma
dari Vancouver memberikan kesaksian bahwa penyakit jantung bawaan dari lahir
setelah diberkati oleh Buddha Guru, tak disangka sembuh tanpa obat.
Kebaktian pada hari itu dipandu oleh Acarya Lian-Fu dengan menekuni Sadhana
Yidam Bodhisattva Avalokitesvara. Sesudah kebaktian, Lhama Lian-Ling terlebih dahulu berceramah tentang kesannya menjadi bhiksu selama sebulan, ia berterima kasih pada Buddha Guru dan semua orang yang telah memotivasi dan membantunya,
sehingga ia menguasai banyak hal. Dengan berkesan ia berkata, “Hal yang paling
menggembirakan setiap hari adalah makan malam, melakukan beladiri, melakukan
pradaksina, dan jalan-jalan santai bersama Buddha Guru, tak dapat dibandingkan
dengan kesenangan duniawi apapun.”
Acarya Lian-Fu di dalam ceramah lebih dulu menceritakan jodohnya bersarana,
bersadhana, dan menjadi bhiksuni, selanjutnya ia berbagi tentang pengalaman melatih diri dari “keyakinan” kepada semua hadirin, ia berkata, “Keyakinan adalah induk dari melatih diri, yakin terhadap Maha Guru ibarat masuk ke gunung pusaka
dan pulang dengan hasil yang memuaskan, asalkan sadhaka Tantra memiliki keyakinan murni terhadap Mulaguru, pasti bisa mencapai ke-Buddha-an.” Acarya Lian-Fu
memotivasi para umat bahwa melatih diri adalah hal yang paling berharga dalam
hidup, tujuan belajar Buddhadharma ada pada memahami hati dan menyaksikan
Buddhata, bebas dari hidup dan mati, kita harus memanfaatkan jodoh langka untuk ikut Maha Guru dalam kehidupan sekarang, maka kita harus sering ke Seattle
mendekati Maha Guru.
Mahaguru Lian-Sheng lanjut menerangkan Sutra Altar Patriak VI, “Kalyana-Mitra!
Tidak ada di luar maupun di dalam, bebas datang dan pergi, jika dapat menyingkirkan hati yang melekat, memahami seluruhnya tanpa rintangan, jika dapat melaku-
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kannya, pada dasarnya tidak ada bedanya dengan Sutra Prajna.”
Mahaguru berceramah, pencerahan sejati itu tidak ada di luar maupun di dalam,
hati tidak di dalam, juga tidak di luar, terlebih tidak berada di tengah-tengah dari
luar dan dalam; di saat bersamaan, pencerahan juga bebas datang dan pergi, segalanya pergi berdasarkan jodoh karma, karena sadhaka yang mencapai pencerahan
agung tahu tidak melekat terhadap datang maupun pergi. Walaupun bagi insan,
kemelekatan mereka tak terhingga dan tak berujung, asalkan insan menyingkirkan
kemelekatan, tetap bisa mencapai ke-Buddha-an.
Maha Guru menunjukkan, menyingkirkan kemelekatan adalah filsafat tanpa
rintangan. Kemelekatan sulit sekali disingkirkan, kemelekatan bisa menyebabkan
kerisauan. Dari individu hingga negara, selalu ada saja hal-hal yang tidak sesuai kehendak, dunia ini tidak sempurna, bahkan alam semesta pun tidak sempurna, tidak
sempurna akan menghasilkan kerisauan, sekali kerisauan muncul, sadhaka segera
terikat, saat ini asalkan menyingkirkan kerisauan lewat hati pencerahan, maka bisa
mencapai kondisi tanpa rintangan, kebijaksanaan tanpa rintangan adalah kebijaksanaan prajna.
Maha Guru memotivasi para siswa, “keyakinan” adalah dasar memulai belajar Agama
Buddha, setelah menganut Agama Buddha, asalkan siswa lebih dulu menyingkirkan
kemelekatan, suatu hari nanti akan mencapai pencerahan agung. Maha Guru sekali
lagi mengingatkan para siswa cara menyingkirkan kemelekatan, yaitu mengamati
diri sendiri, cari sebab kemelekatan, setelah sebab ini disingkirkan, maka tidak ada
kemelekatan lagi, asalkan kemelekatan telah disingkirkan semua, kerisauan segera
sirna, maka kita pun berjalan di atas jalan tanpa rintangan.
Usai kebaktian, Mahaguru yang welas asih melakukan kaiguang pratima, memberkati air Mahakaruna Dharani, sebelum meninggalkan tempat, Mahaguru masih
sempat menjamah kepala memberkati umat satu per satu, para siswa memberikan
penghormatan, yakin dan mengamalkannya, serta pulang dengan sukacita.
Om Mani Pad Me Hum
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Kolot dan Modern
~Maha Arya Acarya Lian-Sheng~

Ketika saya menyepi di Pulau Tian Xi, setiap hari saya berenang di Danau Daun.
Waktu berenang saya adalah sekitar pukul setengah tiga sore. Setiap hari demikian.
Jika tidak ada sebab-sebab tertentu, saya tidak pernah absen.
Jangan mengira bahwa banyak orang berenang di Danau Daun. Belum pernah terlintas dalam benak Anda bahwa saya selalu berenang sendirian. Umumnya, hanya
saya si bodoh ini yang ada di sepanjang Danau Daun; terkadang ada satu atau dua
orang juga. Pokoknya, jumlah orang yang berenang tidak banyak.
Belakangan, kesehatan saya menurun. Keempat elemen utama saya terurai dan otak
saya merekah menjadi delapan kelopak. Air di Danau Daun mendingin, sebenarnya
bukan air di Danau Daun yang mendingin, melainkan saya yang terserang demam.
Akhirnya saya pun berhenti berenang.
Ada ceritanya sehingga saya gemar berenang:
Semasa kecil, saya suka sekali berenang. Seingat saya, ketika saya tinggal di Kaohsiung-Taiwan, saya berenang di sungai.
1. Bila berjalan ke arah timur dari Jalan Lin Sen Heng, ada sebuah kantor
pemerintahan. Di sana ada sebuah sungai, di sanalah saya berenang.
2. Di belakang stasiun kereta api Kaohsiung, ada sebuah kali Baozhu,
di sanalah saya berenang.
3. Di depan stasiun kereta api Kaohsiung, ada sebuah sungai Yunhe,
di sanalah saya berenang.
4. Sungai Aihe Kaohsiung, ketika saya duduk di sekolah menengah,
saya pernah berenang di Sungai Aihe.
5. Tempat pemandian air laut Xiziwan dan kolam renang kota.
Selain di tempat pemandian air laut dan kolam renang, jejak berenang saya dapat
ditemukan di sungai-sungai besar dan kecil lainnya.
Karenanya, saya menyatakan bahwa bhiksu dan bhiksuni diperkenankan berenang
dengan mengenakan pakaian renang.
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Saya ini tidak berpikiran kolot. Selama itu adalah olahraga yang layak, seorang sadhaka tetap boleh melakukannya. Saya menyatakan bahwa bhiksu dan bhiksuni boleh mengenakan pakaian olahraga dan berolahraga di tempat kebugaran masa kini.
Ini bukan hal yang aneh, melainkan normal. Sebaliknya, saya tidak sependapat dengan sila yang keras, seperti tidak boleh melepaskan tiga lapis jubah, sehari cuma
makan sekali, tidak makan setelah lewat tengah hari, dan lain sebagainya.
Kalau bhiksu atau bhiksuni tidak boleh melepaskan tiga lapis jubahnya, bagaimana
mereka bisa berenang? Kalau bhiksu atau bhiksuni sehari cuma makan sekali, bukankah mereka akan kekurangan gizi? Kalau bhiksu atau bhiksuni tidak makan
setelah lewat tengah hari, sesuaikah dengan kehidupan zaman sekarang? Menjaga
bindu agar tidak tumpah atau tidur dalam posisi duduk?
Walaupun saya bukan orang kolot, namun, saya juga bukan orang modern; sebagian
bhiksu dan bhiksuni Zhenfo Zong, bukan sebagian besar melainkan sebagian kecil
saja. Saya berikan contoh sebagai berikut:
1. Bhiksu atau bhiksuni hanya mengenakan jubahnya bila berada di dalam
lingkungan vihara dan tempat upacara saja, selebihnya setiap hari dan setiap saat
mereka memakai topi dan baju biasa. (Saya tidak terbiasa melihat mereka seperti
itu, sebab ini adalah pelanggaran sila, kecuali ada alasan tertentu)
2. Bhiksu atau bhiksuni nongkrong di bioskop setiap hari, ia menonton setiap film
yang diputar ibarat menghitung harta keluarga. Saya tidak melarang bhiksu atau
bhiksuni menonton film, namun tontonlah film yang bersifat religius dan
inspiratif serta sopan.
3. Saya merasa bahwa bhiksu atau bhiksuni boleh-boleh saja lari pagi dengan
memakai celana pendek dan kaos oblong; namun mengenakan celana pendek dan
kaos oblong setiap saat justru tidak diperkenankan.
4. Bhiksu atau bhiksuni tidak diperkenankan pergi ke tempat yang tidak layak.
Untuk yang satu ini, bahkan seorang umat Buddha yang berstatus upasaka atau
upasika pun tidak diperkenankan apalagi bhiksu atau bhiksuni.
5. Menurut Anda, anehkah bila bhiksu atau bhiksuni jual beli saham di bursa efek?
Pada hakikatnya, bhiksu atau bhiksuni tidak diperkenankan menimbun
kekayaan; namun, karena saya bukan orang kolot, saya mengizinkan bhiksu atau
bhiksuni menabung sedikit dana pribadi untuk bekal hidupnya, namun bhiksu
atau bhiksuni tidak diperkenankan membuka usaha, kecuali usaha buku-buku
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buddhis dan usaha yang berhubungan dengan Buddhadharma.
6. Dalam aspek makanan, bhiksu atau bhiksuni sebaiknya mengonsumsi makanan
yang sesuai dengan ilmu gizi. Jangan makan secara berlebihan atau kekurangan,
sebab akan berdampak buruk pada kesehatan dan kehidupan bersadhana.
Angkat kepala, busungkan dada, dan jangan membungkuk ketika berjalan.
7. Saya setuju bila bhiksu atau bhiksuni mengenakan jubah lhama berlengan pendek
pada kondisi cuaca yang panas pada musim panas. Pokoknya harus rapi, simpel,
dan hikmat. True Buddha Foundation (TBF) boleh meminta perancang untuk
merancangnya. Hal ini boleh ditoleransikan.
8. Bhiksu atau bhiksuni sebaiknya menetap di vihara. Bila sedang bepergian, bhiksu
atau bhiksuni boleh menginap di hotel. Kecuali ada sebab-sebab tertentu, seorang
bhiksu atau bhiksuni sebaiknya tidak menetap di rumah upasaka atau upasika,
ataupun membangun tempat tinggal sendiri di mana-mana.
Saya menyatakan bahwa saya tidak kolot, namun saya juga tidak modern. Tarian
tradisional dan senam kesegaran jasmani masih diperkenankan. Namun tarian berpelukan dengan lawan jenis dan pergi ke diskotik justru tidak diperkenankan; konser malam kesenian masih diperkenankan, namun bila sudah berbau asusila justru
tidak diperkenankan.
Pokoknya, kita tetap menjaga sila secara pikiran. Selama pikiran kita tidak terpengaruh, semua yang kita lakukan masih bisa ditoleransi; sebaliknya sudah tidak bisa
ditoleransi lagi bila pikiran kita sampai terpengaruh. Jadi, bhiksu atau bhiksuni boleh bebas menentukan sikapnya sendiri.
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Palembang
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Acara Homa Usnishavijaya Buddha Locani

Mengelilingi Tugu Usnishavijaya Dharani

Mandala Usnishavijaya Buddha Locani
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Tantra Murni dan Tantra Non-Murni II
~Maha Arya Acarya Lian-Sheng~

Saya akan membahas tentang Tantra Non-Murni lagi. Meskipun ini merupakan
Dharma Duniawi, kita bisa mendapat manfaat dari nya.
Saya ingat sebuah kisah berikut:
Pada suatu hari, seorang Lhama yang telah mencapai keberhasilan sedang melewati gunung Tanggula (sebuah gunung suci yang terkenal di Tibet). Tiba tiba ada
angin kencang yang meniup ikatan kepalanya sampai terlepas. Ia memejamkan
mata dan menggunakan mata dewanya untuk menyelidiki. Ia segera mengetahui
bahwa seorang dewa gunung sedang menggodanya. (Sewaktu seorang dewa gunung
menghembuskan nafas dengan keras, ia dapat menciptakan badai.) Sang Lhama
lalu membentuk mudra dan membaca mantra untuk menghentikan badai. Untuk
memastikan ritual yang dilakukannya manjur, ia mengeluarkan Zhanpa (semacam
makanan) yang disentuhkannya ke dahi sebelum mempersembahkannya kepada
sidewa gunung. Melihat persembahan, si dewa gunung sangat senang dan menghentikan badai. Jadi, Dharma Duniawi bisa sangat berguna.
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Saya bertanya suatu hal dalam acara puja bakti bersama pada hari ini, “Apa yang kita
persembahkan?” “Bakpao.” Bakpao terlihat seperti Zhanpa dan terbuat dari gandum. Sewaktu saya memberi persembahan, saya membayangkan bakpao itu berlipat
ganda menjadi sebaris, sebidang, dan akhirnya memenuhi seluruh alam semesta.
Hal-hal yang aneh terjadi setelah itu. Saya melihat banyak tangan muncul di angkasa dan mengambil semua bakpao itu. Orang yang mempersembahkan bakpao
bakpao itu tentunya akan memperoleh rejeki. Saya juga dapatkan bahwa semua
dewa di berbagai surga sangat senang menerima persembahan kita.
Persembahan merupakan ritual penting dalam Tantrayana. Bila para dewa dan
dharmapala menerima persembahan kita, kita akan dapat memperoleh kontak batin
dalam waktu yang singkat. Jadi, adalah umum bagi seorang Lhama sejati untuk
melakukan ritual persembahan untuk menghentikan badai yang bertiup, terutama
bila si dewa gunung hanya sekedar bercanda dan meminta persembahan. Dalam
Tantra Non-Murni, ada banyak Dharma Duniawi. Untuk menyelamatkan para insan, kita harus belajar Dharma Duniawi. Tapi tingkat tertinggi dari bhavana akan
membawa pada “meninggalkan keduniawian”. Kita akan ingin meninggalkan keduniawian begitu kita sadar sepenuhnya bahwa semua Dharma Duniawi dan segala hal
di dunia samsara ini hanyalah mimpi, gelembung, busa, dan kilat yang hanya sekilas
belaka. Kita harus belajar Dharma Duniawi tapi janganlah terbuai dengan Dharma
Duniawi seumur hidup. Kita harus maju ke tahap penyempurnaan dan belajar
Dharma Non-Duniawi. Ini karena Dharma Duniawi hanya dapat mengundang
makhluk-makhluk tingkat rendah seperti hantu, dewa gunung, dewa air, dewa pohon, dewa padi, dewa pintu, dewa ranjang. Maksimal kita bisa mengundang dewa
-dewa dari berbagai surga (langit). Kebanyakan dewa ini bertingkat rendah meskipun mereka mempunyai kekuatan untuk menolong kita. Sewaktu kita berlatih Tantra Non-Duniawi, makhluk-makhluk tingkat tinggi seperti para Buddha dan Bodhisattva akan turun untuk menolong kita dalam berlatih.
Jadi, dalam berlatih, bila kita terlalu berkonsentrasi pada Dharma Duniawi, tingkat
kesadaran (pencapaian) kita bisa cukup tinggi tapi tidak akan cukup tinggi untuk
dapat mencapai ke-Buddha-an. Bila demikian, kita telah meninggalkan tujuan
utama Buddhisme tanpa kita sadari. Ini terbukti dari apa yang Sakyamuni Buddha pernah katakan: “Ramal-meramal itu menyimpang, bukan latihan yang lurus.”
Hanya dengan meninggalkan keduniawian dan berlatih tahap penyempurnaan, kita
bisa mencapai ke-Buddha-an. Itu sebabnya Sakyamuni Buddha sendiri meninggalkan keduniawian (upasampada) dan menjadi bhiksu sebelum memulai upaya menNovember’09
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capai pencerahan rohani.
Hidup manusia itu pendek belaka. Rata-rata usia manusia hanyalah 70 s/d 80 tahun. Hidup ini bagaikan bulan dalam air atau bayangan dalam kaca, lenyap dalam
waktu singkat. Jadi, kita tidak boleh terbuai dengan Dharma Duniawi dan mengabaikan Dharma Non-Duniawi.
Di jaman sekarang ini banyak orang mempromosikan konsep Buddhisme Kemanusiaan (Sekular). Bagi saya, ini kurang begitu tepat. Hidup ini hanyalah mimpi belaka. Semua pahala yang kita kumpulkan dalam hidup ini hanyalah mimpi belaka.
Itu sebabnya Sakyamuni Buddha menganjurkan kita untuk segera meninggalkan
keduniawian. Meskipun Dharma Duniawi dan Dharma Non-Duniawi sama pentingnya, kita harus meninggalkan keduniawian untuk mencapai tingkat kesadaran
yang lebih tinggi.
Karena upasampada adalah langkah penting dalam pelatihan rohani, saya gembira melihat banyak diantara kalian telah meninggalkan keduniawian dan menjadi
bhiksu/bhiksuni.
Sewaktu tingkat kesadaran (kerohanian) kita masih dalam tahap pembangkitan, kita
perlu berlatih Tantra Non-Murni. Kita harus segera mencapai tahap penyelesaian
(penyempurnaan) dan berlatih Tantra Murni.
Demikian untuk hari ini.
Om Mani Pad Me Hum.
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Mempertahankan Jati Diri Yang Suci
~Maha Arya Acarya Lian-Sheng~

Pertama-tama saya umumkan sebentar, saya pernah mengatakan bahwa setiap
Acarya, Dharmacarya, dan Lhama yang telah 10 tahun menjadi bhiksu/ni boleh
menerima murid.
Namun, saya tidak menyebutkan tentang “upasampada”, jadi, hari ini, saya akan
menambahkan penjelasan tentang perihal upasampada. Semenjak pengumuman ini
diturunkan pada hari ini, setiap Acarya dan Dharmacarya yang berstatus bhiksu boleh mengupasampada bhiksu dan bhiksuni; Acarya dan Dharmacarya yang berstatus
bhiksuni hanya boleh mengupasampada bhiksuni. Pengumuman ini seharusnya cukup jelas. Karena berdasarkan peraturan dari Sang Buddha bahwa orang yang bukan
bhiksu atau bhiksuni tidak diperkenankan mengupasampada orang lain, jadi tidak
ada perihal upasaka atau upasika mengupasampada bhiksu atau bhiksuni. Hanya
kaum bhiksu atau bhiksuni yang diperkenankan mengupasampada. Kaum bhiksu
boleh mengupasampada kaum bhiksu dan bhiksuni; kaum bhiksuni, hanya boleh
mengupasampada kaum bhiksuni. Ini adalah peraturan dari Sang Buddha.
Hari ini, diumumkan bahwa setiap Acarya, Dharmacarya yang berstatus bhiksu/ni,
dan Lhama yang telah 10 tahun menjadi bhiksu/ni diperkenankan mengupasampada orang lain.
Tadi kita mendengarkan Bhiksu Lian-Yi mengangkat topik tentang “meninggalkan
keduniawian”. Mengapa kita bersadhana? Karena ada “niat meninggalkan keduniawian”. Baik bhiksu atau bhiksuni maupun upasaka atau upasika, karena Anda ingin
menemukan kebenaran di dunia ini, jadi, Anda harus meninggalkan keduniawian.
Pengertian dari “meninggalkan keduniawian” adalah tidak melekat pada segala sesuatu di dunia ini dan meninggalkan semua hasrat duniawi. Sebab, bila Anda masih memiliki hasrat duniawi, Anda akan terikat olehnya. Berdasarkan sabda Sang
Buddha bahwa sadhaka harus mempunyai niat meninggalkan keduniawian dalam
melatih diri.
Tadi Acarya Lian-Man juga bercerita tentang “orang baik” dan “orang jahat”. Banyak yang disampaikannya, ia juga menyebutkan bahwa semua anak kecil itu luculucu, namun begitu mereka menginjak dewasa, semakin dewasa mereka jadi semakin menakutkan. Hal ini membuat saya teringat dengan kutipan di dalam Alkitab,
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Yesus berkata, “Hanya anak-anak yang bisa naik ke surga.” Mengapa? Karena, hati
anak-anak sangat murni, belum terpolusi, dan mereka akan semakin terpolusi seiiring dengan bertambahnya usia mereka.
Masyarakat ini adalah sebuah tempayan kimchi. Begitu terlempar ke dalamnya,
semua orang akan terpolusi tanpa terkecuali, semuanya menjadi kimchi. Jadi, ketika
Anda terlempar ke dalam tempayan kimchi berukuran besar sebagai ilustrasi dari
masyarakat, apakah hati Anda masih murni? Tidak. Jadi, hanya anak-anak yang bisa
naik ke surga. Yesus melanjutkan, “Di dunia ini tidak ada seorang pun yang baik.”
Kalimat ini sangat serius, tampaknya, kita semua bukan orang baik. Kalau kita renungkan, sesungguhnya masyarakat adalah sebuah tempayan kimchi berukuran besar, begitu kita terlempar ke dalamnya, bagaimana mungkin kita dapat mempertahankan jiwa yang murni bagaikan seorang anak yang baru dilahirkan? Mungkinkah?
Hari ini, kita belajar Buddhadharma dan melatih diri, yang kita pelajari adalah cara
“mengobati”. Tadi Acarya Lian-Man juga mengatakan bahwa setiap manusia adalah
sebidang cermin, kita harus bercermin pada diri sendiri. Dalam menekuni Sadhana
Tantra, kita harus melakukan “visualisasi”, “menjapa mantra”, dan “memasuki samadhi”. Melakukan “visualisasi” adalah upaya pembersihan pikiran; “menjapa mantra”
adalah upaya pembersihan “ucapan”, “membentuk mudra” melambangkan pembersihan “perbuatan”; “memasuki samadhi” adalah “mempertahankan satu pikiran”.
Y.M. Laozi dari China berkata, “Orang suci mempertahankan satu pikiran.” Yang
artinya, mempertahankan satu jati diri yang murni.
Dalam tradisi Mahayana, seorang Bodhisattva selain mempertahankan satu pikiran, juga harus menyelamatkan para insan, dengan kata lain setelah memiliki niat
meninggalkan keduniawian, seorang Bodhisattva juga harus membangkitkan Mahabodhicitta. Lalu, bagaimana dengan mempertahankan satu pikiran? Mempertahankan satu pikiran, kebajikan. “Sadhu! Sadhu!” Itulah pandangan yang benar
layaknya yang disabdakan oleh Sang Buddha. Ada tiga faktor utama dalam belajar
Buddhadharma, pertama adalah “niat meninggalkan keduniawian”; kedua adalah
“bodhicitta”; ketiga adalah “pandangan yang benar”.
Tadi Acarya Lian-Man terus-menerus berceramah seputar kebajikan dan kejahatan.
Saya akan simpulkan seluruh ceramahnya. Apa itu “kebajikan”? Yaitu mempertahankan hati anak-anak Anda. Pada “Hari Syukuran” (Thanksgiving), semua orang
mempersembahkan pertunjukan kesenian, seketika Mahaguru berubah seperti layNovember’09
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aknya anak-anak. Sebenarnya, hati saya memang seperti anak-anak. Saya tidak suka
menjadi orang dewasa, apalagi menjadi manusia lanjut usia (manula). Begitu orang
lain mengetahui usia Mahaguru, “Wah! Senior.” Mereka menganggap saya sebagai
senior, saya tiba-tiba tersadar. Ternyata, saya adalah manula. Namun, saya suka
sekali menjadi anak-anak. Apa yang dilakukan anak-anak? Mereka suka mainan,
suka berlompatan, bergembira ria, melihat pohon, melihat lampu, melihat awan,
kita mempertahankan jati diri tersebut! Tujuan kita melatih diri adalah mengembalikan jati diri kita untuk kembali kepada “satu”.
Jadi, kita tidak perlu terlalu banyak bicara, juga tidak perlu membedakan “kebajikan”
dan “kejahatan”. Mahaguru memandang semua manusia adalah anak-anak, semua
manusia itu baik. Sebab, di dalam lubuk hati saya, saya adalah anak-anak, saya tidak
merasa diri saya adalah seorang dewasa. Kita semua adalah anak-anak, kita adalah
sadhaka yang mempertahakan satu pikiran. Laozi berkata, “Manusia, pada dasarnya
adalah kembali pada SATU.” Jangan terlalu banyak, kalau banyak akan rumit, contohnya tempayan acar, ada rasa asam, manis, pedas, asin, juga pahit. Tempayan acar
memang merupakan campuran dari asam, manis, pahit, pedas, baik, jahat, kemudian, semuanya sama-sama menjadi “kimchi”, acar Korea, setiap jenis sama saja.
Kita sebagai sadhaka harus memancarkan terang, mempertahankan jati diri, dan
mempertahankan Buddhata yang sejati. Alangkah malangnya para insan! Semuanya
terpolusi, walaupun, jati diri dan Buddhata yang sejati adalah suci selamanya, namun, semuanya telah tertutup oleh polusi di sekitar kita.
Hari ini, saya katakan pada Anda semua bahwa kalian harus mencari jati diri dan
Buddhata yang sejati, ia adalah “satu”, murni, dan tidak tercemar. Apa itu “kebajikan”? Apa itu “kejahatan”? Jangan dipikirkan. Tadi, Acarya Lian-Man juga sempat
berkata, “Jangan berpikir terlalu banyak.” “Jangan melihat.” Orang suci berkata,
“Jangan melihat dan mengatakan sesuatu yang tidak berkenan.” Namun, bagaimana
kita mengamalkannya? Misalnya, bila Anda dapat memandang dunia ini seperti
layaknya anak-anak, tercengang pada beragam warna, beragam hasrat, kekayaan,
seks, popularitas, makan, tidur, dan masih banyak lagi, namun, Anda ibarat hanya
sekedar memandang lukisan, setelah itu Anda lupakan semuanya, maka Anda masih
memiliki hati yang murni. Inilah yang kita pelajari dalam Buddhadharma. Selama
setahun, dari awal tahun hingga akhir tahun, hanya pada “Hari Syukuran”, saya
pancarkan hati anak-anak. Biasanya, saya tetap duduk dengan hikmat, sekedar menjaga penampilan saja. Malam ini, saya mencium bau asap, saya ingin batuk terus,
tapi, saya harus bertahan. Karena, kalau saya batuk, orang-orang akan berangga-
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pan bahwa saya demam, Mahaguru mana boleh demam. Jadi, saya harus menahan
batuk. Tapi, tenggorokan saya gatal sekali begitu menghirup asap, bahkan bicara
pun serak, saya juga harus pura-pura kuat. Sebab, saya harus menjaga penampilan
saya. Sebenarnya, batuk tidak perlu ditahan-tahan, suara batuk terdengar semakin
keras semakin baik, serak pun masih mengandung daya tarik, dapat menyentuh
perasaan orang.
Apa yang dimaksud dengan “murni”? Apa yang dimaksud dengan “penampilan”?
Lebih baik kita mencari hati murni kita yang sejati! Sebab, asalkan kita memiliki
hati anak-anak, kita baru bisa naik ke surga. Asal tahu saja, semakin licik, semakin
tidak bisa naik ke surga; semakin pura-pura baik secara penampilan, tapi di dalam
justru sangat kotor, semakin tidak bisa naik ke surga; semakin menginginkan keuntungan besar di dunia ini, tapi dengan cara yang tidak halal, semakin tidak bisa naik
ke surga. Jadi, Yesus juga mengucapkan sepatah kalimat, “Orang kaya masuk ke
surga ibarat unta melewati lubang jarum.” Semakin kaya seseorang, bila ingin naik
ke surga, bagaikan unta melewati lubang jarum, karena uangnya tidak didapatkan
secara halal. Kita makan ala kadarnya, hidup sederhana, permintaan kita tidak perlu
berlebihan, berlebihan berarti “tidak halal”. Ambillah apa yang seharusnya menjadi
hak Anda; jangan sekali-kali mengambil apa yang bukan hak Anda.
Apa itu “kebajikan”? Apa itu “kejahatan”? Menjalankan hak dan kewajiban sendiri,
itulah “kebajikan”, melampaui hak dan kewajiban sendiri, itulah “kejahatan”. Mempertahankan hati yang murni, itulah “kebajikan”; terlalu licik, itulah “kejahatan”.
Jadi, dalam belajar Buddhadharma, kita harus camkan ketiga jenis pandangan yang
benar, “niat meninggalkan keduniawian”, “bodhicitta”, dan “pandangan yang benar
dari madyamika (jalan tengah)”.
Om Mani Pad Me Hum.
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Maha Bodhisattva Marici

Nama “Marici” adalah perkataan Bahasa Sanskerta terdapat beberapa versi terjemahannya, sebagai misal “Marici yang Ber-Cahaya-Cahaya’, atau “Sang Sinar-nya Matahari”. Maha Bodhisattva Marici, atau Dewi Marici, adalah makhluk Golongan
Dewa, dan adalah seorang Dewi, atau Dewa Wanita. Beliau memiliki kemampuan
dapat tidak menampakkan diri untuk melenyapkan kejahatan dan bencana-bencana yang mengancam para makhluk, dan menganugerahkan Berkah keselamatan
dan kemanfaatan-kemanfaatan, kepada makhluk-makhluk. Walaupun Beliau itu
adalah seorang Dewi penghuni surga, kadang-kadang beliau juga dinamai Maha
Bodhisattva Marici, atau Maha Bodhisattva Yang Agung.
Menurut naskah suci Agama Buddha yang dinamai “Marici Dharani Sutra”, diceritakan bahwa Maha Bodhisattva Marici ini memiliki Kekuatan Spiritual yang besar.
Beliau selalu berjalan di depan Dewa Matahari, tetapi Dewa Matahari tidak melihat
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Sang Dewi. Sebaliknya, Sang Dewi dapat melihat Dewa Matahari. Karena Dewi ini
mampu tidak menampakkan diri, maka orang dan makhluk-makhluk lain, tidak
mampu melacak keberadaan beliau. Tidak ada seorang pun makhluk, yang dapat
menangkap melukai, atau mendustai beliau. Menurut Kitab Suci Agama Buddha,
orang-orang yang mengikuti Ajaran Spiritual dari Maha Bodhisattva Marici, atau
yang mengucapkan doa-doa suci Marici Sutra, dia akan memperoleh perlindungan
dari beliau.
Terdapat berbagai wujud Rupang dan lukisan yang menggambarkan Bodhisattva
Marici. Salah satu wujud beliau, adalah berupa seorang Bidadari atau Peri yang
berdiri atau duduk di atas singgasana Bunga Tertai. Tangan kiri beliau memegang
Kipas Angin Surgawi, di depan dada tangan kanan beliau dikebawahkan. Wujud
beliau yang lainnya, ada yang menunjukkan dalam sikap marah, dan digambarkan
mempunyai tiga muka. Pada setiap wajahnya, terdapat Tiga-Mata. Beliau mempunyai enam Tangan dan mengendarai Merak Tunggangan yang berupa seekor Babi.
Tangan kiri beliau memegang Busur Panah, sebuah pohon yang mujarab atau bermanfaat, yaitu yang dapat menghilangkan kecemasan dan seutas Tali. Tangan kanan
beliau, membawa sebuah Tongkat Alat Penumbuk Padi yang diberi Senjata Vajra;
sebuah Jarum; dan sebuah Anak Panah. Juga terdapat wujud beliau, yang lainnya.
Apabila seseorang berlatih diri melaksanakan ajaran Dharma, dari Maha Bodhisattva Marici, dan telah selesai mempelajarinya serta mempraktekkannya dengan sempurna, dia akan mampu tidak menampakkan tubuhnya di mata orang lain. Menurut naskah suci Agama Buddha yang dinamai Maha Bodhisattva Marici Sutra, Sang
Dewi yang sangat dihormati ini mampu menjadikan seseorang tidak tampak di tengah-Jalan, atau diantara kerumunan orang banyak. Apabila seseorang menghadapi
bencana banjir, bencana kebakaran, bencana mengalami perampokan di tengah jalan, atau ada pencurian, orang yang telah mempelajari ajaran Dharma dari Maha
Bodhisattva Marici itu, dapat tidak tampak di mata orang lain. Apalagi orang yang
mempercayai belaiu secara tulus, dan telah selesai mempelajari dan mempraktekkan
Ajaran Dharma yang diajarkan oleh Maha Bodhisattva Marici, dirinya akan menjadi murni, suci, dan memiliki daya tangkal yang hebat, sehingga jika ada gangguan
dari makhluk mara (yang jahat) yang datang dari langit, dari hantu-hantu yang
jahat, atayu dari raksasa dia akan berkeadaan selamat, dan jejaknya tidak akan dapat
dilacak oleh siapa pun. Selain itu, dia juga akan memperoleh kemanfaatan yang
berupa terbebas dari bencana-bencana, serta mampu mengatasi persoalan-persoalan
yang dia hadapi, serta mampu mengalahkan musuh-musuhnya.
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Sutra Bakti Anak
71 ~ 73

“Kemuliaan yang terpujii dari budi kebaikan sang ibu yang
dalam yang ketujuh adalah ‘Beliau bersedia membersihkan
kotoran anaknya.’ Sebenamya sang ibu sewaktu masih muda
berparas cantik, mudah tersenyum dan bertubuh sehat...”
“Penuh dengan semangat dan daya hidup, alis matanya bagaikan
daun hijau yang segar. Sangatlah menarik.”
“Dan kulit wajah sang ibu berwama kemerah-merahan,
mencerminkan kemudaan dan keceriaan.”
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Sutra Bakti Anak
74 ~ 76

“Tetapi, tidak berapa lama, demi menjaga dan merawat anaknya，
sang ibu terlampau lelah. Parasnya yang bagaikan batu
giok yang cantik, menjadi tua dan kelihatan layu.”
“Sepasang tangan yang mulus dan lembut, demi mencuci
kain kotor anaknya, tangan beliau menjadi kasar dan
berkeriput-keriput”
“Sang ibu yang perlu dikasihani dan dihormati, demi anaknya
tanpa permintaan apapun telah mengorbankan paras/wajahnya
yang remaja dan cantik, beliau harus menerima perubahan pada
mukanya yang makin lama makin pucat dan berkeriput !”
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Sutra Bakti Anak
77 ~ 79

“Kemuliaan yang kedelapan adalah : ’Sang ibu selalu merindukan anaknya
yang melakukan perjalanan jauh.’ Kematian yang memisahkan kita
dari orang-orang yang kita kasihi adalah sangat pedih dan sungguh-sungguh
tak tertahankan, sakitnya bagaikan jantung kita disayat pisau!”
“Apabila anak yang dikasihi pergi jauh meninggalkan kampung halamannya,
hal ini dapat juga membuat sang ibu yang pengasih merasa sedih dan
selalu meneteskan air mata....”
“ Para orang tua baik siang atau malam selalu memikirkan anaknya,
mereka selalu berdoa kepada Sang Buddha ataupun para dewa
untuk melindungi anaknya, dan berharap semoga anaknya
dapat dengan cepat kembali lagi ke sisinya dengan selamat...”
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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.
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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. VVB Silampari
2. Alm. Chen Guo Mei
3. Abeng
4. Acun
5. Agus
6. Archie
7. Ayung
8. Cahyadi
9. Chu Ping
10. David
11. Dewi Sutanto
12. Dragono
13. Fam Po Fong
14. Feliciana Sofian
15. Fung Ing
16. Fung Lie
17. Hadi Yanto
18. Hanli

19. Harve Yanto
20. Imelda Dewi Wijaya
21. Irwan
22. Jesslyn So
23. Kaka
24. Kwe Hong San
25. Lia
26. Lian Hua
27. Melianty The
28. Michelle A. Bunawan
29. Ruslie
30. Rusmawaty
31. Sik Che
32. Silvi Oktaviani Dragono
33. Sharon A. Bunawan
34. Shirley Lau
35. Suhendri Eddy Sofian
36. Susilawaty

37. Ten Ten Moi
38. Theresia
39. Thomas Dragono
40. Vanessa A. Bunawan
41. Wahyudi
42. Yenli
43. NN
44. NN
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
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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

