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Mengenal Mahaguru
Maha Arya Acarya Lian-Sheng
Living Buddha 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, Living Buddha
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 Living Buddha 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, Living Buddha Lian-Sheng setiap malam mengikuti Guru Spiritual yang
tak berwujud--Guru Sanshan Jiuhou (Sebutan kehormatan yang diberikan Living
Buddha 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 Living Buddha Lian-Sheng telah
memiliki tataritual Sadhana Tantra yang lengkap. Kunci utama mencapai pencerahan kebuddhaan serta Mahasadhana rahasia dari sekte-sekte utama Tibet yang tidak
diwariskan selama ribuan tahun pun beliau telah menguasai semuanya, sehingga
mencapai Siddhipala Penguasa Rahasia dan Buddha Padma Prabha Svara yang setingkat dengan Dasabhumi Bodhisattva.
Sejak tahun 1970, Living Buddha 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, Living Buddha 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 Living Buddha 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 kebuddhaan pada tubuh sekarang.
Tahun 1975, Living Buddha Lian-Sheng mendirikan ‘Ling Xian Zhen-Fo Zong’ di
Taiwan. Tahun 1983 di Amerika Serikat secara resmi merintis ‘Zhen-Fo Zong’, dan
pada tahun 1985 mendirikan vihara cikal bakal Zhen-Fo 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, Living Buddha Lian-Sheng secara resmi diUpasampada oleh Bhiksu Guo-Xian. Beliau mulai menjalani misi penyeberangan
dalam wujud Bhiksu.
Perjalanan kehidupan sadhana Living Buddha Lian-Sheng berawal dari Agama Kristen, lalu Taoisme, Buddhisme Mahayana, terakhir berlatih Sadhana Tantra sampai
mencapai Siddhi. Itulah sebabnya, keseluruhan sistem silsilah Zhen-Fo 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 Zhen-Fo Zong, Living Buddha Lian-Sheng telah
memberikan sebuah metode pelatihan yang menekankan praktek dan bukti nyata
kepada umat manusia. Living Buddha 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.”
Living Buddha 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 Zhen-Fo Zong BAB II (I-VI)
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Kisah Pertemuan dengan Guruku
di Gunung Lien-Tou
~Maha Arya Acarya Lian-Sheng~

Atas petunjuk Yang Mulia San San Chiu Hou, aku pergi kegunung Lien-tou untuk
meminta Master Ching-Chen menjadi guruku. Didalam tradisi Taoisme ada sebuah
upacara pengangkatan murid yang disebut Kuo-Kung-fe (sebuah upacara berjalan
diatas api). Master Ching-chen menyelenggarakan upacara itu untukku sehingga
aku secara resmi menjadi murid Taoisme. Ada banyak gunung di Taiwan. Orang
pada umumnya tidak tahu gunung yang bernama Lien-tou; itu sebetulnya adalah
sebuah puncak kecil disebuah gunung yang lain.
Master Ching-chen datang dari Tiongkok daratan. Beliau berusia kira-kira 80 tahun sewaktu aku berjumpa dengannya. Sewaktu masih muda, ia belajar Taoisme
disebuah kuil digunung Ching-cheng. Nama marganya adalah Chang, sama seperti
Chang Tao Ling yang dikenal sebagai orang yang menyebar luaskan Taoisme ribuan
tahun yang lalu. Sejak Master Ching-chen pindah ke Taiwan ia hidup menyepi di
gunung, tinggal dirumah gubuk, dan berladang. Ia memuja Trimurti Taoisme: Kesucian Besar, Kesucian Kumala, dan Kesucian Agung. Yang Mulia San San Chiu Hou
memberitahuku bahwa Master Ching-chen telah membina batin dalam kehidupan
kali ini selama 50 tahun dan telah mempelajari banyak rahasia-rahasia kebatinan.
Rohnya dapat meninggalkan badan kasar kapan saja ia inginkan. Guru Roh juga
memberitahuku bahwa meskipun Master Ching-chen tidak menerima murid, jika
aku menemuinya beliau akan menerimaku. Guru Roh mengatakan aku akan belajar
banyak dari Master Ching-chen.
Ketika aku tiba dirumah gubuknya, Master Ching-chen sedang bermeditasi. Ia
membuka matanya sedikit dan bertanya. “Mengapa anda datang kesini?”
“Atas petunjuk Yang Mulia San San Chiu Hou, aku datang untuk belajar dari Bapak,”
jawabku. Aku berlutut dan menundukkan kepalaku.
“Kapan kamu lahir?”
“Bulan 5 imlek tanggal 18 di tahun 1945 pada siang hari,” jawabku.
Master Ching-chen terlihat agak terkejut. “Engkau lahir ditanggal dan jam yang sama
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Chang Thian-she (Chang Tao Ling)! Berdirilah, berdirilah, jangan bersujud kepadaku!
Aku mengenalmu!”
Aku merasa sepertinya aku telah bertemu Master Ching-chen sebelumnya. Setelah
berpikir sejenak, tiba-tiba aku teringat bahwa beliau adalah pendeta didalam
mimpiku, yang mengatakan bahwa ia mempunyai janji pertemuan dengan diriku
serta yang memukul kepalaku dengan kebutannya. Master Ching-chen ternyata memang mempunyai sebuah kebutan. Aku menceritakan kepadanya mimpiku itu dan
ia tertawa terbahak-bahak mendengarnya.
Master Ching-chen mengajariku cara menulis hu dan bagaimana memberikan
kekuatan kepada hu tersebut untuk penyembuhan penyakit. Beliau mengajariku
doa-doa untuk memanggil yang positif yang ada dialam semesta. Aku belajar ilmu
kimia Taoisme suatu teknik suci untuk meningkatkan kesehatan dan kesegaran dan
mengembalikan kekuatan asal kita.
Master Ching-chen mengatakan kepadaku: “Bila engkau dapat kembali kepada SIFAT ASLI mu, engkau akan menjadi seorang makhluk agung. Cara kembali kepada
SIFAT ASLI adalah dengan mengembalikan Ching, Chi dan Shen (daya vital, daya
hidup, dan daya roh). Engkau harus mengembalikan daya itu kembali ke asalnya. Memisahkan rohmu dari tubuhmu setiap saat sesuai kemauanmu merupakan suatu hal
yang mungkin. Kedengarannya seperti sebuah dongeng, tetapi sebenarnya itu betul betul
dapat dilakukan. Kemampuan itu datang dari pembinaan batin.”
Aku berguru kepada Master Ching-chen dengan cara mengunjunginya setiap minggu dan setiap hari libur. Di hari-hari biasa aku mempunyai pekerjaan tetap. Aku
belajar dengan sangat serius. Master Ching-chen memberiku semangat untuk belajar dengan rajin dengan mengatakan bahwa aku dapat menolong orang banyak
dikemudian hari. Beliau mengajariku Mantra Pelindung untuk melindungi diri dari
kekuatan jahat, dan lain sebagainya.
Beliau berkata: “Menyelamatkan dan menyadarkan makhluk hidup memerlukan rasa
welas asih yang besar. Ajarilah orang-orang hukum tentang alam semesta. Semua makhluk hidup disemua dunia perlu mendengar pelajaran-pelajaran ini sehingga dapat terbebas.” Beliau juga menambahkan, “Selama ada yang namanya kekuatan positif, maka
kekuatan negatif juga ada. Acuhkan kekuatan negatif; berkosentrasilah pada kekuatan
positif. Bila kekuatan positif menjadi dominan, maka kekuatan negatif akan sirna.
April’10
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Selama engkau tetap bertahan didalam kekuatan positif dan terus membina diri untuk
mencapai tingkat tertinggi, engkau akhirnya akan mencapai Tao.”
Pada suatu saat beliau bertanya: “Lian-sheng, apakah engkau ingin belajar bagaimana
melihat masa lalu dan masa yang akan datang?”
“Ya, tentu,” jawabku.
“Pelajarilah sutra Juang-chi secara mendalam. Setelah itu aku akan mengajarimu ilmu
ramalan istimewa sehingga engkau dapat mengetahui banyak hal.”
Master Ching-chen membangunkan rohku. Bila roh seseorang terbangun, ia dapat
berkomunikasi dengan dunia roh. Ada yang dapat melihat roh (bermata dewa/clairvoyance); ada yang dapat mendengar suara roh (mempunyai telinga dewa). Sebagian orang dapat menggunakan bantuan roh-roh untuk meramal masa depan dan
mengetahui masa lampau. Teknik wajah, melihat tangan, dan meraba tulang. Tidak
banyak orang yang dapat meramal dengan ramalan Dewata karena untuk melakukannya roh nya harus sudah terbangun dan terlatih.
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Dharmaraja Lian-Sheng pada Tahun Baru Hari Pertama Memberi Restu
Pada Umat Zhenfo Semoga Sehat Selalu, Berkah Berlimpah dan
Mencapai Kebuddhaan dalam Melatih Diri
Mulacarya Zhen-Fo Zong Living Buddha Lian-Sheng kembali ke Taiwan untuk
membabarkan Dharma, Xianghua Leizang Si segera menyebarkan kabar gembira,
izin penggunaan vihara keluar pada hari itu juga. Pada malam itu, ketua pengurus
True Buddha Vajrayana Association of R.O.C. Acarya Lianjie, segera melaporkan
pada Mahaguru Living Buddha Lian-Sheng kabar baik ini. Pukul 3 sore, walaupun
masih jetlag, Mahaguru khusus menuju Xianghua Leizang Si untuk memberkati,
memberi petunjuk altar mandala dan lain-lain, membuat para umat merasakan sukacita yang luar biasa.
Kali ini Acarya Lianjie mewakili para umat Taiwan dengan tulus memohon Mulacarya Living Buddha Lian-Sheng kembali ke Taiwan untuk memimpin upacara
akbar pemberkatan musim semi di Taiwan Lei Tsang Temple, serta mendapatkan
persetujuan yang welas asih dari Mahaguru. Ini adalah upacara akbar pemberkatan
musim semi yang Mahaguru pimpin di Taiwan sejak Mahaguru imigrasi ke Amerika
Serikat pada tahun 1982.
Hari pertama tahun Kengyin pukul 2:30 sore, sedari awal telah ada 10 ribu orang
umat berkumpul di Lei Tsang Temple, menyambut kedatangan Mahaguru. Hari ini
Vajra Mahaberkah Living Buddha Lian-Sheng pertama kalinya membagikan angpao
pemberkatan kepada para umat di Taiwan Lei Tsang Temple, 4 kelompok umat
Buddha dibalut sukacita, tawa bahagia terpampang di wajah setiap orang. Tamu
kehormatan Kakek Guru Er-shun Lu dan semua Bibi Guru pun hadir. Lantas di
tengah suara mantra hati Padmakumara “OM. GURU. LIANSHENG. SIDDHI
HUM.” dari para umat Buddha, Mahaguru Living Buddha Lian-Sheng hadir di
Taiwan Lei Tsang Temple, lonceng dan tambur dibunyikan serentak.
Usai mempersembahkan dupa, Mahaguru Lian-Sheng bernamaskara pada Buddha
dengan melakukan push-up di altar mandala, selanjutnya Mahaguru pertama-tama
memberkati pratima dan peralatan sadhana serta seluruh barang di koperasi; Mahaguru juga memberkati upacara pembukaan layar Pameran Buku dan Lukisan Living Buddha Lian-Sheng.
Sekitar pukul 2:40 sore, mengundang dengan hormat Mahaguru naik ke Dharmasana untuk memberikan ceramah Dharma memberikan restu tahun baru.
April’10
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Mahaguru Lian-Sheng pertama-tama mengucapkan selamat tahun baru pada kita
semua! Serta merestui Taiwan Lei Tsang Temple, semoga jaya selamanya, asap dupa
tidak pernah putus! Mahaguru berhumor, tahun ini adalah tahun macan, tolong
pasang Taisui untuk Kakek Guru dan Putri Mahaguru Fo-ching. Taiwan Lei Tsang
Temple berada di atas Hu Shan (Gunung Macan), di depan vihara dinamakan Jalan
Hu Shan, Mahaguru adalah orang berkepala macan, tahun ini pasti adalah tahun kejayaan Taiwan Lei Tsang Temple! Mahaguru pada tahun macan memberi restu pada
kita semua: seperti macan yang diberi sayap, segagah macan, karir ibarat penerbangan garuda raksasa sejauh 10.000 li; juga semoga setiap orang sehat selalu, sedahsyat
macan, tidak ada yang ditakutkan; semoga peruntungan setiap orang, seperti macan,
laksana membelah buluh.
Mahaguru berkata, yidam di atas altar mandala adalah Yaochi Jinmu, menguasai sebelah barat, unsur logam, sebelah barat juga macan putih, Jinmu dapat menentramkan segala wabah, karena Jinmu sendiri adalah berwujud macan, semulia macan.
Asalkan japa mantra hati Jinmu, semua orang tidak perlu takut H1N1! Dokter keluarga pernah membantu Mahaguru memeriksa darah, ditemukan bahwa di dalam
darah Mahaguru terdapat kekebalan tubuh yang sangat kuat, semua virus di dalam
tubuh pun dimakan oleh kekebalan tubuh tersebut. Mahaguru memotivasi para
umat, melatih diri tentu harus mencapai kontak yoga dengan Jinmu, sama halnya
dengan seekor macan pembawaan lahir, tidak takut apapun! Dan, asalkan melatih
diri hingga mencapai kontak yoga dengan Mahaguru, tubuh dengan sendirinya ada
kekebalan tubuh.
Mahaguru sempat menyinggung tentang reuni teman kuliah yang akan diadakan
tanggal 28 Februari, teman kuliah yang dulu telah 41 tahun tidak bertemu. Mahaguru tahun ini berusia 66 tahun, namun masih sangat sehat, bisa melakukan olahraga
palang sejajar. Mahaguru sekali lagi memberi restu pada setiap umat Zhen-Fo Zong,
tubuh harus sehat, karir maju, rumah tangga harmonis, tidak ada musibah, berkah
berlimpah, melatih diri mencapai kebuddhaan. Serta memberi restu pada semua
orang, harapan yang baru saja disebutkan, dapat terwujud semua, berhasil semua,
semua mencapai kontak yoga dengan yidam dalam melatih diri, semua orang mencapai kebuddhaan!
Mulai pukul 3:05 sore, Mahaguru Lian-Sheng memberikan berkah lewat menandatangani paket buku katalog lukisan baru Shen Zhan Tai dan koleksi kaligrafi
Sekeping Hati yang Bersih karya Living Buddha Lian-Sheng Sheng-yen Lu.
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Shen Zhan Tai memuat penerbitan karya lukis Mahaguru Living Buddha LianSheng Sheng-yen Lu tahun 2009, Mahaguru di halaman pertama menuliskan,
“Lukisan saya, mengikuti perasaan, berubah kapan saja....... Ketika saya menghadap
sebuah gunung, saya melihat gerakan gunung yang megah dan berliku. Ketika saya
menghadap air, saya melihat gaya air yang beriak. Ketika saya memandang bunga
dan burung, saya merasakan bermacam-macam perasaan pemandangan alam. Saya
merasakan dalam-dalam dan memahami tuntas prinsip alam dari kehidupan, perasaan ini bersumber dari keindahan hati, saya adalah “Seorang Bhiksu Pengelana”,
mahasukha dan terang berada di sepuluh penjuru, mana yang tidak dapat dikunjungi?”
Pukul 3:55 sore, Dharmaraja Lian-Sheng mulai membagikan angpao pemberkatan
tahun baru, sambil terus menjapa mantra memberkati, Kakek Guru Er-shun Lu
pertama menerima angpao, setiap umat Buddha pun sangat berharap mendapatkan
angpao yang dibagikan oleh Mahaguru Lian-Sheng dengan tangan sendiri, antrian
panjang dari dalam vihara bersambung sampai lapangan, seluruh antrian terselip
suara mantra dari mantra hati Mahaguru dan suara tawa kebahagiaan umat seDharma, di mana-mana memperlihatkan betapa berbedanya tahun baru kali ini!
Mahaguru mengabulkan harapan banyak umat, berdiri 2 jam, total dibagikan lebih
dari 10 ribu buah angpao pemberkatan.
Setelah Mahaguru patroli tempat reuni di lantai 6, segera menuju dan mengunjungi
Vihara Cihui, Chaotun yang berada di kaki gunung. Mahaguru memenuhi undangan dari Ketua Vihara, memberi petunjuk bagaimana memperbaiki kondisi vihara,
serta di tempat memohon petunjuk Jinmu, diberitahukan bahwa Vihara Cihui,
Chaotun 3 tahun kemudian bisa berkembang. Ketua Vihara memberikan persembahan, Mahaguru tidak menerimanya dengan berkata, “Semua adalah tetangga!”
Sekitar pukul 7 sore menjelang malam, Mahaguru keluar dari pintu utama Vihara
Cihui, True Buddha News cabang Taiwan berhasil memotret foto bercahaya Mahaguru, sangat luar biasa! Mahaguru Living Buddha Lian-Sheng akan memimpin
upacara akbar Pemberkatan Musim Semi Bhagawati Mahamayuri di Taiwan Lei
Tsang Temple, mahasadhana yang luar biasa ini, langit dan bumi pun membuktikan
dengan pancaran cahaya!
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Dharmaraja Zhen-Fo Zong Mahaguru Living Buddha Lian-Sheng
Memimpin Homa Tathagata Bhaisajyaguru di Rainbow Temple
~Berita Ling Shen Ching Tze Temple~

Sehari sebelumnya, setelah berita cepat Living Buddha Lian-Sheng akan memimpin
homa Bhaisajyaguru di Rainbow Temple diumumkan di media publikasi, empat
kelompok umat Buddha susul-menyusul datang mendukung, arus manusia ramai
sekali, berbagai warna dan jenis bahan persembahan memenuhi seluruh altar mandala yang agung.
Pukul 3 sore, di bawah prosesi rombongan acarya yang khidmat dan sambutan yang
meriah dari para hadirin peserta upacara, Dharmaraja Living Buddha Lian-Sheng
memasuki tempat upacara. Setelah Dharmaraja berwelas asih memberkati seluruh persembahan, selanjutnya menaiki Dharmasana Homa. Selama upacara berlangsung, Mahaguru memperagakan mudra yang indah, sadhaka, yidam, dan api
melebur menjadi satu, sehingga seluruh hadirin pun menyucikan segala rintangan
karma jiwa dan raga di tengah api homa yang membara-bara.
Usai homa, Dharmaraja lewat kebijaksanaan Buddha yang sangat luar biasa berceramah bahwa sensasi homa kali ini terasa teduh, kontak batin sangat bagus, di
alam suci Tathagata Bhaisajyaguru dalam Eksoterik disebut Dunia Vaidurya, sedangkan alam suci Tathagata Aksobya adalah Dunia Prasada, Mahaguru menunjukkan
bahwa keduanya adalah sama, hanya namanya saja yang beda.
Selanjutnya, Dharmaraja lanjut menerangkan Diktat Hevajra Bab IX (membentuk
Mudra Hevajra):
Dharmaraja memperagakan bermacam-macam mudra yang berbeda langsung di
tempat, dengan humoris berceramah tentang esensi mudra, membuat semuanya
seketika mengerti bahwa mudra juga merupakan bahasa tubuh. Dharmaraja
menunturkan, membentuk mudra dalam Tantra mewakili kebersihan perbuatan
yidam, mantra mewakili kebersihan ucapan, visualisasi mewakili kebersihan pikiran, ketiganya menyatu dengan yidam sadhana, yidam pun memasuki hati sadhaka,
kemudian manunggal dalam seketika, inilah mencapai kebuddhaan dalam tubuh
sekarang.
Dharmaraja memperingatkan keempat kelompok umat Buddha: camkan bahwa
yidam harus benar-benar memasuki tubuh, atau sadhaka memasuki yidam, dengan
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demikian baru dianggap menyatu, baru perlahan-lahan hati fisik diubah menjadi
hati terang, maka keberhasilan yidam pun akan tercapai.

Dharmaraja juga membimbing 4 kelompok umat Buddha tentang kunci penting
dari meditasi, yakni “tiada masalah, tiada penyertaan hati, segala masalah harus dianggap tiada masalah”. Teratai di hati mekar, dengan sendirinya menyatu dengan
Buddha dan Bodhisattva.
Selesai ceramah, para hadirin di bawah iringan mantra DIE YA TA. OM. BIEKAZIYE. BIEKAZIYE. MAHABIEKAZIYE. LAZHA SUO MO QIE DEHEI.
SUOHA., menerima abhiseka Sadhana Tathagata Bhaisajyaguru yang langka, upacara berlangsung selama 2 jam lebih, segalanya sukses dan sempurna, pahala tak
terhingga!
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Rahasia Terbesar Terletak Pada “Hati Tathagata”
~Maha Arya Acarya Lian-Sheng~

Rahasia Terbesar Terletak Pada “Hati Tathagata”
Seseorang pernah bertanya pada saya, “Anda melihat Buddha dan Bodhisattva, namun, saya bingung, sebenarnya apa wujud dari Buddha dan Bodhisattva, seperti bentuk pratima di vihara, seperti wujud manusia, atau hanya seberkas cahaya saja?”
Saya terbahak-bahak, tidak menjawab.
Seseorang pernah bertanya pada saya, “Anda mendengar Buddha dan Bodhisattva bicara pada Anda, namun, saya bingung, sebenarnya bagaimana Buddha dan Bodhisattva bicara pada Anda, apakah memakai Bahasa Hindustan, Bahasa India, Bahasa Pali,
Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin, atau Bahasa Taiwan? Saya sungguh tidak mengerti.”
Saya terbahak-bahak, tidak menjawab.
Seseorang pernah bertanya pada saya, “Anda mengatakan bahwa Anda tahu Buddha dan Bodhisattva telah datang; Anda tahu Vajra Dharmapala telah datang; Anda
tahu Dakini dan para dewa telah datang; Anda tahu makhluk halus telah datang.
Bagaimana Anda membedakan yang datang adalah Buddha, Bodhisattva, Vajra, Dharmapala, Dakini, para dewa, atau makhluk halus?”
Saya terbahak-bahak, tidak menjawab.
Di sini, saya ceritakan satu kejadian:
Saya pergi ke rumah seorang siswa, begitu ke altar mandala rumahnya, “Yaochi
Jinmu” di dalam altar berkata pada saya, “Ibunda siswa ini pasti akan meninggal dunia dalam tahun ini, Anda harus menjemput dan menuntunnya ke alam suci!”
Saya jawab, “Baiklah!”
Siswa itu mentraktir saya hidangan yang sangat mewah di rumahnya, namun, saya
kurang berselera. Saya melihat ibunda siswa saya, tubuhnya sangat sehat, ia naik
turun tangga dengan gesitnya.
Saya terus berpikir, bagaimana menyampaikan hal ini pada siswa saya ini tanpa
membuatnya tersinggung, karena saya tidak ingin langsung memutuskan hidup dan
matinya seseorang.
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Saya berkata, “Hidup dan mati sudah ditakdirkan, kejayaan sudah diatur langit.”
Siswa saya mendengarkannya.
Saya berkata, “Ibu Anda akhir-akhir ini ada satu masalah, Jinmu memberikan titah
pada saya agar saya membantunya.”
Siswa saya menjawab, “Ya, ya.”
Tentu saja, ibunda siswa saya ini tak lama kemudian, tergelincir saat berjalan, tulang
duduk patah semua, tak sampai beberapa hari, memasuki kondisi koma yang dalam,
selanjutnya meninggal dunia.
Begitu saya tahu kejadian ini, di dalam samadhi, saya pun menjemput ibunda siswa
saya terlahir ke “Mahapadminiloka”.
Di dalam kisah singkat ini, ada tiga pertanyaan:
1. “Yaochi Jinmu menampakkan wujud apa?”
2. “Yaochi Jinmu bicara bahasa apa?”
3. “Di dalam altar mandala banyak Buddha dan Bodhisattva, bagaimana tahu itu
ucapan Yaochi Jinmu?”
Ketiga pertanyaan ini kurang lebih sama dengan ketiga kebingungan yang di awal,
saya asosiasikan dengan sebuah kalimat pendek:
Yang keluar dari keran pasti “air”.
Yang keluar dari mancis pasti “api”.
Ketika seseorang mendekati saya, saya bisa merasakan lubuk hatinya penuh dengan
sukacita, atau kesedihan yang sangat mendalam, saya bisa tahu sifatnya ekstrovert
atau introvert.
“Bahasa” hanya semacam suara, suara ini ada rahasianya, Sang Buddha berceramah
Dharma, satu suara bisa berkembang menjadi puluhan ribu Dharma, apa yang dipahami oleh setiap Bodhisattva yang mendengarkan Dharma berbeda-beda.
Mengapa saya hanya menggunakan pikiran tanpa mengeluarkan suara, lantas BudApril’10
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dha dan Bodhisattva pun mengetahui pikiran saya?
Begitu banyak siswa duduk di depan Dharmasana saya, bagaimana pula saya tahu
pikiran setiap siswa?
Saya sungguh tidak dapat membocorkan apa-apa. Sebab ada perbedaan yang mencolok antara mata jasmani manusia atau indera pendengaran manusia atau kemampuan membedakan hal ikhwal dan indera atau pengetahuan Buddha dan Bodhisattva.
Misalnya: Buddha mempunyai “mata fisik”, “mata langit”, “mata Dharma”, “mata
kebijaksanaan”, “mata Buddha”, dan apa yang saya miliki tidak dapat diukur oleh
mata manusia.
Kemampuan pendengaran saya tidak dapat diukur oleh telinga manusia.
Kemampuan membedakan saya tidak dapat diukur oleh kemampuan membedakan
manusia.
Sekalipun Anda adalah Bodhisattva bhumi pertama, bagaimana pula dapat mengukur saya “Living Buddha Lian Sheng Sheng-yen Lu”!
Terus terang saya katakan pada Anda, rahasia saya yang terbesar terletak pada “hati
Tathagata”, ini sama sekali tidak dapat dibayangkan oleh manusia biasa.
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Dharmaraja Mahaguru Living Buddha Lian-Sheng
Lanjut Menerangkan Sutra Altar Patriak VI
~Berita Ling Shen Ching Tze Temple~

2010 adalah imlek tahun kengyin, Dewa Taisui yang piket adalah Jenderal Agung
Wuhuan. Chiong berat adalah shio macan dan shio monyet, chiong ringan adalah
shio babi dan shio ular. Sajak mengatakan, “Ketika Dewa Taisui duduk jadi kepala,
jika tiada sukacita, dikuatirkan ada bencana”, lebih lanjut “Dewa Taisui muncul,
jika tiada penyakit, dikuatirkan ada kerugian materi”. Menurut Kitab Suci Taisui
Pemimpin dari Ratusan Dewa menyebutkan, “Setiap tahun ada seorang dewa bergiliran piket tahunan, mewakili Kaisar Langit mengawasi para dewa melaksanakan
tugasnya dari segala penjuru, maka disebut Taisui Pelaksana Titah.”
Adat kebiasaan rakyat, setiap chiong tahun berlaku atau chiong berat dengan Taisui
yang piket tahun tersebut (chiong tahun berlaku ditambah 6 tahun disebut chiong
berat) semua adalah chiong, untuk menghindari bencana, pilih hari baik di vihara
atau altar mandala sendiri untuk mempersemayamkan Dewa Taisui.
Ling Shen Ching Tze Temple dalam rangka meredam bencana dan memohon berkah
untuk Anda semua, pada tanggal 6 Februari (Sabtu) setelah mempersiapkan dengan
baik bunga, dupa, pelita, teh, buah-buahan, kue-kue dan cemilan, permen, ondeonde, dan bahan persembahan mewah lainnya, Acarya Lianhua Dehui memimpin
ritual mempersemayamkan dan mengantarkan Taisui, Acarya Shi Lianjie, Acarya
Shi Lianzhen, dan Dharmacarya Bizhen mendukung, bhiksu/ni, umat se-Dharma,
dan simpatisan yang hadir cukup banyak. Pertama-tama Acarya Dehui membakar
dupa berterima kasih pada Dewa Taisui Panyou dari Tahun Jichou (kerbau) atas
perlindungan selama setahun yang lalu sehingga semuanya selamat dan sejahtera,
kemudian mengantarkan Dewa Taisui kembali ke langit, kemudian para bhiksu/ni
menurunkan Fu Taisui, lalu dibakar bersama kertas sembahyang.
Selanjutnya, mempersiapkan bahan persembahan yang sama mewahnya, di atas altar mandala Taisui dipasang nama Taisui Tahun Kengyin Jenderal Agung Wuhuan,
membakar dupa dan dengan tulus mengundang Dewa Taisui Tahun Kengyin untuk
hadir; lanjut memohon Dewa Taisui melindungi setahun yang akan datang agar
semua orang selamat, sehat, sejahtera, dan sesuai kehendak, serta ditambah memanjatkan Sutra Emas Fu De Zheng Shen dan Sutra Sejati Matahari dan Bulan
untuk dilimpahkan agar semua permohonan terkabulkan. Ritual mengantar dan
April’10
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menyambut Taisui berakhir dengan sempurna di tengah restu dan doa yang tulus
dan sungguh-sungguh.
Ling Shen Ching Tze Temple pada kebaktian sabtu pukul 8 malam, Mahaguru
Lian-Sheng hadir memberkati, malam itu V.A. Shi Lianwang memimpin kebaktian
Sadhana Yidam Bodhisattva Avalokitesvara, sebelum kebaktian dimulai, pertamatama mengucapkan selamat datang kepada umat se-Dharma dari Perancis, Hong
Kong, Guangzhou - China, California, New York, dan Atlantic City. Malam itu,
yang hadir antara lain: Acarya Shi Lianhua Dehui, Acarya Shi Lianning, Acarya Shi
Lianyin, Acarya Shi Lianman, Acarya Shi Lianjie, Acarya Lianzhu, Acarya Shi Lianhuo, Acarya Shi Lianshi, Acarya Lianzhi, Acarya Shi Liandeng, Acarya Shi Lianfu,
Acarya Shi Lianzhen, Acarya Shi Lianzai, Acarya Shi Lianyi, Acarya Shi Liandian,
Acarya Shi Lianyuan, Dharmacarya, para bhiksu/ni, juga umat dan simpatisan dari
Kanada dan Amerika Serikat yang membuat Ling Shen Ching Tze Temple tidak ada
tempat duduk kosong lagi.
Ling Shen Ching Tze Temple menyiarkan secara langsung situasi kebaktian malam
itu via internet dengan menggunakan 2 bahasa. Usai kebaktian, Dharmaraja LianSheng lanjut menerangkan SUTRA ALTAR PATRIAK VI; Patriak VI bersabda,
“Satu gelombang demi satu gelombang melewati satu kehidupan, sampai akhirnya
diri sendiri masih kesal, ingin menyaksikan Dao sejati, melakukan yang benar
adalah Dao, jika diri sendiri tidak memiliki hati Dao, berjalan di dalam kegelapan
tidak dapat menemukan Dao, jika orang yang benar-benar menekuni Dao, ia tidak
melihat kesalahan dunia.” Mahaguru menjelaskan: manusia sibuk seumur hidupnya,
sampai akhirnya sangat kesal, mau menyaksikan kebenaran, melakukan yang benar
berarti menyaksikan kebenaran, jika tidak mengejar kebenaran, seperti hidup di
dalam kegelapan, orang yang benar-benar menekuni Dao, tidak melihat kesalahan
dunia.
Mahaguru lanjut menerangkan; melatih diri adalah memperbaiki sikap sendiri. Sadhaka harus memiliki toleransi untuk memaklumi orang lain, kita ambil yang baik
untuk dijadikan bekal bagi diri kita sendiri, kita bersabar terhadap yang tidak baik
untuk memperingatkan diri sendiri agar memperbaiki diri. Sadhaka harus bahagia
setiap hari, setiap hari adalah hari yang baik. Karena “Dunia ini pada dasarnya tidak ada masalah, orang awam merepotkan diri sendiri dengan masalah.” Sadhaka
memahami dan mengerti bahwa segala sesuatu di dunia bisa menua, bisa rusak, bisa
berubah, hanya Dao satu-satunya yang tidak menua. Menyatu dengan Dao dan
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mencapai kebuddhaan, maka tidak berubah selamanya. Tanpa menyatu, maka tidak
pernah berhenti berubah, itulah tumimbal lahir.
Usai kebaktian, pertama-tama Lhama Lianti lewat hasil melatih dirinya selama 2
tahun menjadi bhiksu berbagi dengan kita semua, ia mengatakan yang paling sulit dilakukan seorang sadhaka adalah mengubah sifat dan kebiasaannya, ia sendiri
sering menjadikan 5 kata dari “membayar dengan berbulu dan bertanduk” sebagai
peringatan, setiap saat mengingatkan diri sendiri harus tekun dan berlatih sungguhsungguh, baru dapat terbebas dari enam alam tumimbal lahir.
Selanjutnya, Acarya Lianwang berceramah tentang prinsip menjadi manusia saleh,
ia mengenang saat-saat masih sekolah dan setiap hal-hal kecil di sekelilingnya sekarang ini, semua adalah proses pengasahan sifat individu; ia berkata; 3 jenis teman
baik adalah: 1. Jujur. 2. Memaafkan. 3. Berwawasan luas. Dan, menjadi seorang
bodhisattva adalah mahakaruna universal, kelapangan dada untuk berikrar menyeberangkan insan yang tak terhingga, sikap Bodhisattva adalah berkorban sepenuhnya, memaklumi, dan menghormati orang lain. Terakhir, Acarya Lianwang merestui
kita semua pada tahun yang baru ini semuanya berjalan lancar.
Terakhir, Mahaguru memberikan abhiseka sarana, memberkati air Mahakaruna
Dharani dan memberkati pratima, serta memberkati altar Taisui, pelita penerangan,
dan altar dirgahayu. Sebelum beranjak, Mahaguru kembali menjamah kepala memberkati kita semua agar segalanya sejahtera dan selamat sentosa.

April’10

19

Hujan Seattle
~Maha Arya Acarya Lian-Sheng~

Saat saya berusia 38 tahun, saya imigrasi ke Seattle - A.S., saat itu saya pun memahami kata “anicca”. Beda sekali!
Saya pernah mengatakan:
Di Kaohsiung, saya telah hidup selama 19 tahun.
Di Taichung, 19 tahun.
Dan separuh hidup saya, tak disangka dihabiskan di Seattle - A.S., dalam waktu
yang sangat panjang ini, saya bertemu:
“Hujan.” hujan habis-habisan.
Hujan Seattle cukup terkenal, seingat saya, suatu kali, saya di Disneyland, Los Angeles.
Tiba-tiba, hujan badai.
Dua orang suami istri bule, yang pria berkata, “Hujan!”
Yang wanita berkata, “Pasti akan segera reda.”
“Mengapa?”
Yang wanita berkata, “Karena bukan hujan Seattle.”
Ha!
Separuh hidup saya tak disangka dilewati di antara hari-hari “hujan” yang berkepanjangan.
Secara emosi, saya menerima satu fakta, saya dikepung “hujan”, namun, itu bukan
ancaman, merupakan semacam inspirasi. Biarlah hujan turun tak henti-hentinya,
namun, inspirasi saya juga tak henti-hentinya, marilah kita saling berbaur!
Secara logika, saya tahu saya harus melakukan 2 hal yang paling penting, biarlah
ada pamrih, biarlah tiada pamrih, semuanya memiliki makna konkrit, kedua hal ini
adalah:
“Bersadhana.”
“Menulis.”
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Saya mau membuat semua orang tahu, saya bersadhana ibarat “hujan”, saya menulis
ibarat “hujan”.
Itulah seluruh hidup saya.
Langit Seattle - A.S. selalu kelabu, sinar mentari jarang terlihat, orang yang pesimis
dan pasif, mudah sekali terserang depresi, namun, saya dikejutkan oleh diri saya
sendiri, saya adalah seorang yang mudah beradaptasi, sebaliknya saya menjadi semakin optimis dan bertekad untuk maju, bahkan aktif, saya tidak akan mengalami
kesulitan, saya mengerti sekali bagaimana menerobosnya.
Mengubah pasif menjadi aktif.
Mengubah situasi sulit menjadi situasi mendukung.
Mengubah hujan menjadi sinar mentari.
Mengubah dukha menjadi sukha.
Megubah kesepian menjadi tekad untuk maju.
Pengalaman pribadi saya dalam bersadhana dan mencapai kebuddhaan adalah bukti
pencarian arti kehidupan.
Saya merasa hujan Seattle itu indah!
Hujan Seattle itu pendamping terbaik!
Hujan Seattle itu musik!
Hujan Seattle itu seni!
Hujan Seattle itu inspirasi!
Hujan Seattle itu mata air hidup!
Walaupun hidup saya mengalami banyak kesulitan, juga banyak kegagalan, pengalaman yang sulit diduga, namun, dunia masih indah, hidup itu tetap manis.
Bukalah mata.
Lihatlah hujan.
Itulah kebahagiaan! Bukankah demikian?
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Mahaguru Memimpin Upacara Homa
Bodhisattva Avalokitesvara Sahasrabhujanetra di Rainbow Temple
~Berita Rainbow Temple~

Atas undangan para siswa, Dharmaraja Lian-Sheng memimpin Upacara Homa dan
Abhiseka Bodhisattva Avalokitesvara Sahasrabhujanetra.
Di hari yang dingin, para siswa yang datang dari berbagai penjuru dunia bersama
mengucapkan selamat tahun baru kepada Mahaguru, serta melakukan makan siang
bersama. Semua bersama bersuka cita mendukung upacara Dharma yang dipimpin
oleh Mahaguru, serta dengan tulus menunggu datangnya berkah dan perlindungan
dari Para Buddha Bodhisattva di tahun yang baru.
Pukul tiga sore, setelah Mahaguru mulai menyalakan tungku homa, suasana arena
upacara seketika berubah menjadi amat sakral, mantra hati Bodhisattva Sahasrabhuja Avalokitesvara membahana memenuhi seantero bukit dan langit.
Pada saat pelimpahan jasa, Dharmaraja dengan tulus memohon kepada adinata
Avalokitesvara Sahasrabhuja untuk memancarkan cahaya adhistana, dengan seribu
mata memberikan perhatian dan seribu tangan melindungi, menyingkirkan malapetaka, melenyapkan karma penyakit, menambah berkah dan kebijaksanaan, menyempurnakan kerukunan, para arwah dapat terlahir di Negeri Buddha, serta segalanya manggala dan paripurna.
Dalam Dharmadesa, Dharmaraja memulainya dengan gayanya yang humoris menyampaikan sebuah pesan kebijaksanaan, Beliau mengatakan bahwa ada siswa
yang mencoba untuk menembak sasaran dengan mengatakan : Timur juga tidak
ada, Barat juga tidak ada, Selatan juga tidak ada, Utara juga tidak ada. Dharmaraja
menjelaskan bahwa ini belum mencapai sasaran, belum tercerahkan.
Berikutnya, Mahaguru melanjutkan pembahasan Tata Ritual Sadhana Hevajra, bagian pelafalan Sutra Raja Agung Avalokitesvara.
Mahaguru menjelaskan bahwa sutra ini adalah sutra yang diwariskan lewat mimpi,
juga merupakan sutra pertama yang disebarluaskan oleh Mahaguru, Beliau memperolehnya saat berusia antara dua puluh lima sampai dua puluh enam tahun dari
pimpinan Vihara Sakradevanamindra, yaitu Bhiksu Shi Huiling.
Oleh karena dalam menekuni pelafalan Sutra Raja Agung ini, Mahaguru mem-
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peroleh banyak kontak batin yang sangat istimewa, berulang kali petaka yang seharusnya terjadi menjadi lenyap, dengan kata lain, karma tetap akan dapat dibelokkan
setelah melafalkan seribu kali lebih Sutra Raja Agung. Apa yang diinginkan pun
dapat tercapai, asalkan dengan tulus dan rajin melafalkan sutra ini, pasti akan memperoleh banyak kontak batin, melenyapkan segala macam racun.
Dharmaraja menjelaskan, karena dalam sutra ini terdapat banyak sekali nama Buddha dan ada juga nama suci Bodhisattva Avalokitesvara, bila ada orang yang sedang
menghadapi situasi darurat, melafalkan dengan tulus sebanyak seribu kali lebih,
pasti akan memperoleh kontak yang besar, dari sini kita bisa menyadari betapa tak
terperikannya kekuatan Buddha.
Sekali lagi, Dharmaraja menghimbau pada para siswa supaya rajin melafalkan Sutra Raja Agung. Dalam Dharmadesana, Dharmaraja juga menjelaskan makna Sutra
Raja Agung.
Sutra yang istimewa dan agung ini, dalam Zhen-Fo Zong sendiri sudah ada banyak
kesaksian akan keampuhannya, sehingga para siswa semakin menghargai ajaran Mahaguru untuk lebih giat lagi melafal Sutra Raja Agung.
Marilah kita bersyukur atas kemurahan hati Mahaguru yang telah mengajarkan kepada kita Sutra yang demikian agung ini.
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Pemberitahuan Penting True Buddha Foundation Mengenai
Acarya dan Dharmacarya Upasaka/sika dalam Memimpin Upacara Apapun
Berdasarkan ceramah Mahaguru dalam upacara akbar homa Yaochi Jinmu di Rainbow
Temple tanggal 6 September 2009 dan isi Peraturan Sang Buddha dalam rubrik Pedang
Komentar Satya Buddha yang dimuat di True Buddha News edisi 777 tanggal 7 Januari
2010, rapat Main Commitee tanggal 2 Februari memutuskan:
"Upacara, ritual, penataran Buddhadharma apapun, jika pemimpinnya adalah upasaka/sika
(contoh: Acarya atau Dharmacarya upasaka/sika), yang ikut hadir atau peserta adalah
bhiksu/ni Zhenfo Zong, maka pengaturan tempat duduk bhiksu/ni Zhenfo zong harus
berada di belakang pemimpin, ketinggian Dharmasana sama dengan pemimpin."

Pengaturan Tempat Duduk Acarya Bhikku Lhama dan Acarya Upasaka/sika
dalam Upacara, Ritual dan Penataran Buddhadharma
Kondisi 1:
Acarya Upasaka/sika memimpin upacara, Bhikku Lhama mendukung
a. Posisi Bhikku Lhama berada di sebelah kiri dan kanan Acarya Upasaka/sika
Altar Mandala

Bhikku
Lhama

Bhikku
Lhama

Bhikku
Lhama

Acarya
Upasaka/sika

Bhikku
Lhama

Bhikku
Lhama

Bhikku
Lhama

b. Posisi Bhikku Lhama berada tepat di belakang acarya Upasaka/sika
Altar Mandala
Bhikku
Lhama

Bhikku
Lhama

Bhikku
Lhama

Bhikku
Lhama

Acarya
Upasaka/sika
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Bhikku
Lhama

Bhikku
Lhama

c. Posisi Bhikku Lhama sebaris dengan Acarya Upasaka/sika, namun lebih
tinggi dari Dharmasana Acarya Upasaka/sika
Altar Mandala

Bhikku
Lhama

Bhikku
Lhama

Bhikku
Lhama

Acarya
Upasaka/sika

Bhikku
Lhama

Bhikku
Lhama

Bhikku
Lhama

Kondisi 2:
Acarya Upasaka/sika memimpin upacara, Acarya dan Bhikku Lhama mendukung
a. Posisi Acarya Bhikku berada di belakang kiri dan kanan Acarya upasaka/sika,
namun ditambah meja di depan Acarya Bhikku
Altar Mandala

Bhikku
Lhama

Bhikku
Lhama

Acarya
Bhikku

Acarya
Upasaka/sika

Acarya
Bhikku

Bhikku
Lhama

Bhikku
Lhama

b. Posisi Acarya Bhikku berada tepat di belakang Acarya upasaka/sika
Altar Mandala

Bhikku
Lhama

Bhikku
Lhama

Acarya
Bhikku

Bhikku
Lhama

Bhikku
Lhama

Acarya
Upasaka/sika
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c. Posisi Acarya Bhikku dan Bhikku Lhama sebaris dengan Acarya upasaka/sika,
namun lebih tinggi dari Dharmasana Acarya Upasaka/sika,
serta ditambah meja di depan Acarya Bhikku
Altar Mandala

Bhikku
Lhama

Bhikku
Lhama

Acarya
Bhikku

Acarya
Upasaka/sika

Acarya
Bhikku

Bhikku
Lhama

Bhikku
Lhama

Kondisi 3:
Acarya Bhikku memimpin upacara, Acarya Upasaka/sika dan
Bhikku Lhama mendukung
Posisi Bhikku Lhama sebaris dengan Acarya Upasaka/sika, namun lebih
tinggi dari Dharmasana Acarya Upasaka/sika
Altar Mandala

Bhikku
Lhama

Bhikku
Lhama

Acarya
Bhikku

Acarya
Bhikku

Acarya
Bhikku

Bhikku
Lhama

Bhikku
Lhama

Dengan ini, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh tempat ibadah,
Dharmaduta, dan para umat se-Dharma!
Hormat kami,
True Buddha Foundation
2 Maret 2010
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Acara:
CAHAYA SINAR PELANGI
Setiap hari Senin, Selasa & Rabu
Pukul 19.00 di PAL TV Palembang
GOLDEN WORD
Setiap hari Senin & Rabu
Pukul 18.30 di Radio El-Jhon 95.9 FM
Palembang
April’10
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瑤池金母心咒

Mantra Pengembangan Bodhicitta

Mantra Hati Yao Zhi Jin Mu

嗡·波地支達·別炸·
沙痲牙·阿吽

嗡·金母·悉地·吽

Om. Bo Di Zhi Da. Bie Zha. Sa Ma Ya. A Hum
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Om Jin Mu Siddhi Hum

印咒功德廻向：

印咒功德廻向：

Sujadi Bunawan
&
Vicca Susindra

Hermanto Wijaya
dan
Keluarga

大吉大利·萬事如意·
合家平安

大吉大利·身體健康g
合家平安
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Mantra Hati Jambhala Kuning

Mantra Hati Usnishavijaya

嗡·針巴拉·
查冷查那耶·梭哈
Om Jambhala Cha Leng Cha Na Ye So Ha

Om Brum Svaha
Om Amita Ayila
Tate Svaha

印咒功德廻向：

印咒功德廻向：

Toko
Jaya Raya Elektronik

Cenderawati
Sulianto

生意興隆·財源廣進·
貴人多助

身體健康·學業進步·
貴人多助
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Photo Story

V.A Lian Yuan memimpin Upacara Api Homa Pemberkahan dan Penyeberangan Avalokitesvara
di Vihara Vajra Bumi Silampari di dampingi oleh para Bhikkhu Lhama dan para Pandita Lokapalasraya 14 Maret 2010

Upacara Api Homa Pemberkahan dan Penyeberangan Avalokitesvara
di Vihara Vajra Bumi Silampari, Lubuk Linggau 14 Maret 2010

Photo Story

Saudara-saudari sedharma dari vihara Vajra Bumi Kertanegara, Malang

Vajra Acarya Lian Yuan Memimpin Puja Api Homa Ganesha
di Vihara Vajra Bumi Kertanegara, Malang

Pengesahan dari Mahaguru Lu
~Maha Arya Acarya Lian-Sheng~

Seorang siswa bermarga Han, terbang dari negara yang jauh menuju Seattle, ia ingin
saya mengesahkan pencerahannya. Siswa bermarga Han ini tekun bersadhana dan
mampu melihat makhluk halus, melakukan penjelajahan spiritual, memiliki sedikit
daya gaib, ia mampu mengadakan konsultasi membantu mengatasi kesulitan dan
penyakit aneh para umat.
Si Han mengaku memiliki: mata batin, mampu melihat kehidupan yang lampau,
dan mampu melakukan penjelajahan spiritual.
Siswa bermarga Han ini berkata pada saya, “Mohon Guru mengesahkan pencerahan
saya!”
Saya bertanya, “Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?” (rahasia Zen)
Han menjawab, “Bertemu banyak pembesar!”
Saya bertanya, “Apakah bertemu juga dengan orang kecil?” (rahasia Zen)
Han menjawab, “Bertemu!”
Saya tanya, “Anda datang kemari memohon pengesahan, sebenarnya demi apa?”
Han menjawab, “Demi masa depan Zhenfo Zong.”
Saya berkata, “Anda masih ada masa depan Anda dan masa depan Zhenfo Zong, maka
Anda belum dianggap cerah.” (kalimat ini adalah pemeriksaan)
Han bertanya, “Jadi sekarang apa tingkat spiritual saya?”
Saya menjawab, “Anda hanya melihat dan mendengar lebih banyak dibanding orang
biasa, Anda hanya lebih pintar sedikit dibanding orang biasa!”
Saya berkata pada Han, “Lanjutkan mencerahi!”
Han berkata, “Tidak bisa.”
Seorang bhiksu mengajak seorang bocah mengunjungi Guru Zen Daofu. Sang
bhiksu berkata, “Bocah ini sangat istimewa, mampu meramalkan masa depan, sering
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suka bertanya tentang Buddhadharma, mohon Bhiksu periksa, ada apa ini sebenarnya?”
Terlebih dahulu Guru Zen Daofu meminta si bocah untuk menuangkan secangkir
teh untuknya, si bocah menuangkan secangkir teh, setelah Biksu Daofu meneguk
tehnya, mengembalikan cangkir kosong pada si bocah, si bocah mendekat, menjulurkan tangannya untuk menerima, saat itu, Guru Zen Daofu menarik kembali
cangkir kosong tersebut.
Si bocah tidak menerima apa-apa.
Daofu bertanya, “Masihkah memperoleh Dao?”
Si bocah menjawab, “Kelak akan memperoleh.”
Si Bhiksu bertanya, “Bagaimanakah pemahaman bocah ini?”
Daofu menjawab, “Bocah ini hanyalah seorang bhiksu yang menaati sila dalam satu
atau dua kehidupan.”
Petunjuk saya:
Kisah siswa bermarga Han yang saya tulis tersebut sama sekali tidak ada sangkut
pautnya dengan memahami hati dan menyaksikan Buddhata, sama sekali tidak ada
hubungannya. Daya gaib sama sekali tidak ada hubungannya dengan memahami
hati dan menyaksikan Buddhata!
Apalagi, orang yang mencapai pencerahan tiada pembesar maupun orang kecil.
Orang yang mencapai pencerahan, tiada awal dan tiada akhir, tiada masa lalu, sekarang, dan masa depan.
Masa depan Zhenfo zong?
Saya katakan, “Masa depan kentut!”
Mengenai kisah antara Guru Zen Daofu dan si bocah, intinya ada pada “memperoleh” dan “tidak memperoleh”. Si bocah menjawab, “Kelak”, berarti belum mencapai pencerahan.
Apa jawaban yang seharusnya? Silahkan siswa mulia menjawabnya! Bila jawabannya
benar, akan diberikan selembar “piagam penghargaan”.
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Zhen-Fo Zong Aliran yang Mengajarkan Pencerahan
~Maha Arya Acarya Lian-Sheng~

Tubuh manusia sukar diperoleh, Buddhadharma sukar ditemui. Di dunia yang
keruh oleh pancaskandha ini, hanya Bahasa Buddha Sejati -- ceramah Dharma Mahaguru Lian-Sheng -lah seberkas arus kesucian yang menyucikan batin manusia di
antara dunia yang keruh ini, yang percaya pasti dapat bebas dari duka dan bahagia.
Di acara kebaktian akhir pekan Ling Shen Ching Tze Temple, para umat dari berbagai belahan dunia turut menghadiri dengan penuh suka cita karena dapat secara
langsung mendengarkan berceramah Guru Yang mencapai pencerahan. kebaktian
Padmakumara Yidam Yoga malam itu dipimpin oleh Vajracarya Shi Lianning yang
satu hari sebelumnya telah menerima pengukuhan dari Mahaguru Lian-Sheng sebagai titisan Mahapadmakumara Ungu dan sekaligus merupakan Acarya yang telah
mencapai pencerahan.
Setelah sesi kebaktian, Bhiksu Lhama Lianwan berceramah: Zhen-Fo Zong adalah
aliran yang istimewa, Mulacarya adalah Buddha Sejati, dengan sungguh - sungguh
menekuni Sadhana Tantra Zhenfo pasti akan dapat mencapai pencerahan. Kemudian dalam ceramah Vajracarya Shi Lianning, terlebih dahulu mengucapkan terima
kasih atas perhatian semuanya, beliau terutama berterima kasih atas pemberkatan
Mahaguru, Dewi Tara Putih dan Para Buddha Bodhisattva. Juga berterima kasih
atas bimbingan dari Gurudhara Acarya Lianxiang. Beliau sendiri sangat menyadari
bahwa semua pencapaian dan pencerahan yang diperoleh adalah berkat bimbingan
dan pemberkatan dari Mulacarya. Acarya mengatakan bahwa menghormati Guru,
menitik beratkan Dharma dan tekun bersadhana merupakan semua Dharma, beliau
mendorong supaya semuanya mempertahankan semangat untuk tekun bersadhana, sedangkan masalah sehari-hari dihadapi dengan batin yang tak melekat. Beliau
sendiri menyatakan meskipun telah mencapai pencerahan, namun tetap berusaha
untuk membina diri, membina diri sampai ada kesesuaian antara luar dan dalam,
mengutamakan terealisasinya Kebuddhaan.
Dharmaraja Lian-Sheng melanjutkan pembahasan mengenai Sutra Altar Patriak VI,
dalam bab mengenai Prajna, Patriak VI mengatakan : “Orang yang bodoh tidak
akan memahami dan bahkan akan memfitnah metode ini, selama ratusan kalpa
kelahiran, memutuskan jalan menuju Kebuddhaan. Wahai, Kalyana-mitra! Aku
punya sebuah lagu Tiada Wujud, Anda sekalian hendaklah melantunkannya. Baik
yang perumah tangga maupun bhiksu, gunakanlah ini untuk membina diri.
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Bila diri sendiri tidak sungguh berlatih, hanya sebatas diucapkan saja, tidak akan ada
manfaatnya.”
Sebelum memulai berceramah, terlebih dahulu Mahaguru mengumumkan pengukuhan kepada Bhiksu Lhama Shi Liandian dari Cetya Faming Taiwan yang sekaligus
merupakan penanggung jawab Ancient Moon Dance Theatre, merupakan titisan
Mahapadmakumara Putih, beliau kelak akan menerima abhiseka Vajracarya. Kemudian Mahaguru menjelaskan bahwa intisari penggalan sutra tersebut adalah Alaksana
(tiada wujud), semua wujud di dunia ini ada permulaan dan ada akhirnya, dengan
demikian sama saja dengan tiada, oleh karena itu disebut alaksana. Yang dinamakan
alaksana adalah termasuk sepuluh macam wujud di dunia, wujud rupa, wujud suara,
wujud wangi, wujud rasa, wujud sentuhan, wujud kelahiran, wujud solid, wujud
penghancuran, wujud pria dan wujud wanita. Pencerahan yang sejati tidak hanya
sekadar merujuk pada alaksana, itu hanya merupakan tanda-tanda pencerahan belaka. Seorang yang benar-benar mencapai pencerahan tidak akan terpengaruh oleh
kesulitan, penghinaan atau fitnah. Zhen-Fo Zong adalah aliran yang mengajarkan
pencerahan, karena ada seorang Mulacarya yang mencapai pencerahan membimbing siswa yang mencapai pencerahan, merupakan sebuah aliran yang patut dihargai
dan sangat unggul. Mahaguru juga dengan penuh belas kasih berdoa bagi semua
umat dan para insan, semoga Guru memberkati, yidam menerima dan Dharmapala
selalu melindungi.
Oleh karena Mahaguru sangat menguatirkan kondisi gempa Haiti, presiden Shengyen Lu Foundation, Sdri. DR. Fo-ching Lu, menyampaikan kondisi para korban
gempa di Haiti dan mengumumkan bahwa Sheng-yen Lu Foundation mendonasikan uang sejumlah dua puluh ribu dollar Amerika untuk menolong para korban
gempa, serta memberikan dorongan kepada semua untuk menyalurkan rasa belas
kasihan dan simpati melalui bantuan bagi para korban, menolong para korban yang
sedang berusaha keras demi mempertahankan hidup.
Sehabis kebaktian, para umat bersama menunggu dimulainya acara tanda tangan
langsung oleh Mahaguru untuk buku baru An Arrow Shooting To The Sky. Terima
kasih atas belas kasihan Mahaguru memberikan abhiseka sarana yang sangat berharga, memberkati air Mahakaruna dan persemian pratima. Sebelum meninggalkan
tempat, Mahaguru berwelas asih memberikan jamahan kepala pada para umat yang
berjajar menjadi dua. Tiap orang membawa buku baru, Mahaguru telah menganugerahkan pemberkatan pada para siswa, semuanya kembali dengan penuh suka
cita.swa, semuanya kembali dengan penuh suka cita.
April’10
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Segala 84000 Dharma,
Ujung-ujungnya Kembali kepada Menyaksikan Buddhata!
~Berita Seattle~

Di dalam cuaca 3-4 derajat celcius, langit tetap tergantung rembulan yang jernih,
kehangatan hati para umat yang datang mendengarkan Dharma dari berbagai negara
di dunia seketika mendidihkan seluruh Seattle. Para umat Buddha membawa serta
harapan yang tulus dan hormat, dengan tenang menanti tibanya pukul 8 malam,
Mahaguru menaiki Ratnasana Dharmaraja, setelah naik di atas Ratnasana, selanjutnya kebaktian dimulai.
Kebaktian malam menjadikan Buddha Bhaisajyaguru sebagai yidam sadhana serta
dipandu oleh VA. Shi Lianhuo. Usai kebaktian, pertama-tama Bhiksu Lhama Lianqing berceramah tentang pandangannya terhadap berbagai macam bencana yang
terjadi di seluruh dunia, namun hanya dengan “menyucikan pikiran sendiri”, baru
dapat benar-benar bebas dari hidup dan mati, serta kerisauan pun berakhir. Selanjutnya pemandu kebaktian V.A. Shi Lianhuo berceramah tentang “Delapan Jenis
Dukha dalam hidup manusia” yang disabdakan oleh Buddha Sakyamuni, serta berceramah tentang berbagai ketidakberdayaan dan penderitaan dalam hidup manusia;
namun bagaimana agar bisa benar-benar bebas dari derita, hanya mengandalkan
“bersadhana”! Dari menekuni Sadhana Tantra Zhenfo, memahami dan mengatasi
penderitaan hidup, selanjutnya menjapa nama Buddha, menjapa mantra, bersadhana, dan melatih hati, barulah nasib benar-benar dapat diubah.
Selanjutnya di tengah tepuk tangan meriah, mengundang Dharmaraja Mahaguru
lanjut menerangkan tentang Gatha Alaksana di dalam SUTRA ALTAR untuk para
umat -- dengarkanlah gatha-Ku, “Penembusan ucapan dan penembusan hati, ibarat
mentari di angkasa, hanya menurunkan Dharma menyaksikan Buddhata, meninggalkan duniawi menghancurkan aliran sesat, Dharma itu tidak ada yang instan maupun bertahap, sesat dan cerah adalah masalah cepat dan lambat, hanya lewat pintu
menyaksikan Buddhata ini, orang bodoh tidak bisa mengerti tuntas, walau telah
menjelaskan dengan berbagai cara, rasional tetap kembali ke satu, kerisauan berada
di rumah yang gelap, mesti senantiasa terbit mentari kebijaksanaan.”
Mahaguru Dharmaraja Lian-Sheng menjelaskan beberapa poin penting di dalam
Gatha Alaksana ini: yang namanya “penembusan ucapan dan penembusan hati”
bukan merujuk pada defenisi kesaktian; “penembusan ucapan” merujuk pada berce-
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ramah Dharma dengan cara kemudahan, sedangkan “penembusan hati” justru tidak
terungkapkan, tidak menetap di mana pun, sehingga “berceramah Dharma”, juga
melambangkan semacam perpindahan, juga tidak menetap di manapun.
Seorang sadhaka seharusnya “tidak menetap di manapun”, di dalam ajaran Tantra, seorang sadhaka seharusnya meninggalkan kampung halaman sendiri, meninggalkan rumah sendiri, bahkan harus meninggalkan urusan, meninggalkan semua
murid-murid sendiri, karena terlalu banyak murid juga menjerat tanpa henti. Oleh
karena itu, seorang sadhaka harus mengerti bertapa, harus mengerti tinggal di gunung, pindah ke mana-mana!
Dunia ini pada dasarnya memang tidak bisa diharapkan, sama sekali tidak ada kesehatan yang abadi, tidak ada umur panjang yang abadi, tidak ada kekayaan yang
abadi, tidak ada jabatan yang abadi, sekalipun mendapatkan apa yang diharapkan
juga sementara! Lahir, tua, sakit, dan mati, bencana, istri, kekayaan, anak, kejayaan,
cinta, benci, semuanya adalah sementara. Oleh karena itu, harus bisa pahami, bisa
cerahi, dengan adanya kebijaksanaan Tathagata, berarti diri sendiri telah mengubah
nasib sendiri! Untuk mengubah nasib maka harus dapat menghancurkan kerisauan
lewat kebijaksanaan Tathagata, barulah dapat menyucikan pikiran sendiri!
Berbagai cara mengobati, ujung-ujungnya adalah harus dapat “menyaksikan Buddhata”, harus memutuskan semua kerisauan, diri sendiri dapat bebas leluasa di dalam
angkasa raya! Dharma sejati adalah dapat melihat Buddhata, menyaksikan Buddhata, adanya kebijaksanaan Tathagata, ibarat mentari di tengah angkasa, bergerak
bebas leluasa di mana-mana, inilah esensi yang disabdakan Patriak VI!
Usai kebaktian, semua orang melantunkan nama Buddha dengan khidmatnya, Mahaguru berwelas asih memberkati pratima, serta tanpa kenal lelah menjamah kepala
memberkati setiap umat yang berlutut di kedua sisi.
Di luar vihara angin dingin menusuk tulang, tetap tidak memadamkan kehangatan
yang tak terhingga di dalam hati para siswa, di tengah seruan syukur, para umat
dengan berat hati mengucapkan selamat malam kepada Mahaguru dan Gurudhara.
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Budi Baik antara Guru dan Murid Melampaui
Ruang dan Waktu Benar-benar Diperlihatkan
~Berita Ling Shen Ching Tze Temple~

Kebaktian akhir pekan di Ling Shen Ching Tze Temple, V.A. Liandian memandu
kebaktian Sadhana Yidam Buddha Amitabha. Malam itu, Mahaguru Lian-Sheng
dan Gurudhara V.A. Lianxiang bersama-sama hadir memberkati. Usai kebaktian,
Lhama Shi Liantan dengan singkat dan tepat berceramah tentang “waktu” pada
dasarnya tidak dapat dimiliki oleh siapapun, sadhaka boleh menguasai bagaimana
menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, sama dengan Buddhadharma, yang
berharga dari Buddhadharma adalah memahami dan menerapkan dengan sungguhsungguh. Selanjutnya, V.A Liandian yang sekarang ini dikukuhkan sendiri oleh
Mahaguru sebagai inkarnasi dari Mahapadmakumara Putih, pertama kali di Ling
Shen Ching Tze Temple dengan tulus menuturkan di dalam ceramah bahwa Beliau
sangat berterima kasih atas pemberkatan Mahaguru, bimbingan Gurudhara, dan
bantuan serta perhatian dari semua orang. Ia memotivasi sadhaka untuk mementingkan Mula-silsilah, harus ada pengetahuan dan pandangan yang benar, baru dapat
mencapai keberhasilan dalam Sadhana Tantra, serta bebas dari hidup dan mati.
Dharmaraja Mahaguru Lian-Sheng saat berceramah lanjut menerangkan SUTRA
ALTAR PATRIAK VI. Patriak VI di dalam Bab Prajna menjelaskan, “Kesesatan
datang, kerisauan pun tiba, kebenaran datang, kerisauan pun sirna; kesesatan dan
kebenaran kedua-duanya tidak digunakan, maka bersih hingga tanpa Pancaskandha. Bodhi pada dasarnya adalah jatidiri, pikiran yang timbul adalah khayalan; hati
yang bersih di dalam khayalan, hanya yang benar bebas dari tiga rintangan. Jika
umat manusia menekuni Dao, segalanya tidak perlu merintangi; senantiasa melihat
kesalahan sendiri, berarti setara dengan Dao. Berbagai rupa dengan sendirinya mengandung Dao, masing-masing tidak saling merintangi dan merisaukan; jika meninggalkan Dao, mencari Dao lain, seumur hidup tidak akan menemukan Dao.”
Sebelum Mahaguru menerangkan Sutra Altar Patriak VI, di hadapan Buddha dan
Bodhisattva di altar mandala, Mahaguru berdialog dengan V.A. Liandian, dalam dialog mereka, dengan fasih mengungkapkan sepenggal jodoh karma budi baik antara
guru dan murid yang menggetarkan seluruh hadirin hingga meneteskan air mata.
Mahaguru pernah di dalam dunia lain mengajarkan Dharma kepada Acarya Liandian selama hampir 20 tahun, melampaui ruang dan waktu hingga hari ini, Mahaguru dan Acarya Liandian tetap dengan jelas mengingat segala transmisi sadhana
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waktu itu. Mahaguru berkata: ini bukan kesaktian, melainkan berceramah Dharma
yang sesungguhnya, pengukuhan yang sejati, waktu ini tidak dapat dipisah. Mahaguru juga memuji Acarya Liandian adalah seorang Maha-kalyana-mitra, seorang
Dharmaduta yang sangat baik, semoga Beliau kelak dapat bertindak tanpa pamrih
dalam menyeberangkan insan luas.
Mahaguru lanjut menerangkan esensi kalimat Sutra dengan sangat terperinci: yang
paling berharga di dunia ini adalah yang dikatakan Patriak VI “Kebenaran Tertinggi”,
dengan kata lain memahami hati dan menyaksikan Buddhata, dapat mengatasi
hidup dan mati, dapat menghentikan kerisauan. Hanya Dao yang abadi selamanya.
Sang Buddha pernah bersabda: setiap orang memiliki Buddhata, tidak boleh saling
menghindari dan menghalangi. Bagaimana sadhaka menyaksikan Buddhata sendiri?
Yakni harus mengosongkan hati, jangan timbul pikiran, harus bisa melihat tembus,
melihat transparan, memahami, memandang tawar semua pikiran, tidak diganggu
gugat oleh pikiran. Ketika kerisauan sirna, maka dapat melihat Buddhata di dalam
hati sendiri, yakni memahami hati dan mencapai pencerahan, menyaksikan Buddhata dan mencapai kebuddhaan.
Usai ceramah, Mahaguru berwelas asih memberikan abhiseka bersarana yang berharga, memberkati air Mahakaruna Dharani dan memberkati pratima. Para umat
menyambut dengan berlutut di kedua sisi, Mahaguru pun memberikan pemberkatan jamah kepala. Sebelum beranjak, percayalah di hati setiap orang pun penuh dengan rasa haru yang menyelimuti, semoga budi baik Buddha dari kehidupan sekarang
dan jodoh karma dengan Sang Guru dapat melampaui ruang dan waktu serta tidak
pernah padam selama-lamanya.
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Dharmaraja Mahaguru Living Buddha Lian-Sheng Memimpin
Upacara Homa Bodhisattva Ksitigarbha di Rainbow Temple
~Berita Rainbow Temple~

Alangkah beruntungnya menjadi siswa Zhen-Fo Zong, Dharmaraja Mahaguru Living Buddha Lian-Sheng yang welas asih, pada hari kepulangan ke Taiwan, masih
sempat memenuhi permohonan dari para siswa, tanpa kenal lelah memimpin Upacara Homa Namo Bodhisattva Ksitigarbha dan abhiseka untuk 4 kelompok umat
Buddha di Rainbow Temple.
Minggu, Pukul 3 sore, tempat upacara tampak agung dan megah, MC memandu
semua umat memasuki tataritual homa yang luar biasa, api homa mengepul naik,
Dharmaraja Living Buddha Lian-Sheng memperagakan mudra yang agung dan
mengalir lancar untuk meredamkan bencana dan menanamkan berkah untuk seluruh umat.
Usai homa, Dharmaraja memberikan ceramah Dharma yang sangat berharga,
setelah Bodhisattva Ksitigarbha dalam homa kali ini turun memberkati, Ia tidak
lagi meninggalkan kita. Sebelum merayakan tahun baru, mengadakan homa Bodhisattva Ksitigarbha sangat bermakna, semoga seluruh insan memperoleh ketenangan
dan kestabilan.
Dharmaraja berceramah: Bodhisattva Ksitigarbha tidak hanya penguasa akhirat,
tetapi menguasai seluruh insan di enam alam tumimbal lahir, memiliki kedudukan
yang sangat tinggi dan terhormat, Dharmabala-Nya dapat menghancurkan neraka,
di dalam Kitab Sutra juga disebutkan, Buddha Sakyamuni di Surga Trayastrimsa
memuji Bodhisattva Ksitigarbha, dan mempercayakan dewa, manusia, dan makhluk di akhirat kepada Ksitigarbha.
Dharmaraja sempat menyebutkan bahwa di kalangan Agama Buddha pernah ada
buah bibir bahwa di antara 8 Mahabodhisattva, mengapa Buddha Sakyamuni mempercayakan Bodhisattva Ksitigarbha untuk menguasai Buddhadharma? Dharmaraja
menuturkan, karena di antara 8 Mahabodhisattva, hanya Bodhisattva Ksitigarbha
satu-satunya yang berwujud Sravaka, oleh karena itu, Sang Buddha menomorsatukan bhiksu.
Dharmaraja juga memperingatkan 4 kelompok umat Buddha, di dalam Agama
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Buddha ada sebutir Sila yang sangat penting, jika bhiksu/ni berbuat salah, biarlah
kulapati bhiksu/ni yang menegurnya, upasaka/sika tidak boleh memaki dan mengomentari bhiksu/ni. Kita harus punya tatakrama terhadap bhiksu/ni.
Selanjutnya, Mahaguru menerangkan DIKTAT HEVAJRA secara terperinci, tataritual sadhana yidam: VISUALISASI
Dharmaraja mengajarkan, ketika menekuni visualisasi Sadhana Hevajra, lebih dulu
menjapa Mantra Visualisasi Sunya, segalanya diubah menjadi sunya, angkasa yang
bersih tanpa polusi, di angkasa muncul aksara BANG, berubah menjadi teratai
berkelopak delapan, di dalam teratai aksara LAN berubah menjadi cakra candra,
juga boleh visualisasi cakra candra, atau cakra surya dan candra, berubah lagi menjadi wujud Hevajra.
Dharmaraja menuturkan, visualisasi berada di alam lingkup Dao, dengan kata lain,
pikiran dan Dharma tiada pikiran. Semakin jelas visualisasi, maka semakin bagus.
Semakin halus, semakin berpahala; visualisasi dikombinasi dengan japa mantra,
yidam pun akan mudah sekali turun dan menyatu.
Usai ceramah, Dharmaraja pun memberikan abhiseka luar biasa dari Sadhana Yidam
Bodhisattva Ksitigarbha.
Selanjutnya, hadirin dengan penuh sukacita menerima angpao pemberkatan yang
diberikan oleh Dharmaraja seorang satu, setiap orang dengan rasa syukur, bahkan
merasa beruntung sekali dapat bersarana pada seorang Arya yang begitu luar biasa.
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Keberatan dengan Homa (Puja Api)?
~Maha Arya Acarya Lian-Sheng~

Bhiksu Yinshun di dalam prakata halaman pertama dari buku “Sejarah Ideologi
Buddhisme India”, jelas-jelas menuliskan:
Homa (puja api), Buddhadharma melarang homa.
Bhiksu Yinshun berasumsi: peradaban India yang paling awal berasal dari “pemujaan”, berbagai metode “pemujaan”, itulah Veda. Selanjutnya adalah Brahma, konsep “penyatuan Brahma dan atman”, itulah Upanishad.
Setelah Agama Buddha muncul -- terbentuklah Agama Buddha Ortodoks, jalan
pembebasan Hinayana, jalan Bodhi Mahayana, Agama Buddha rahasia Mahayana.
“Agama Buddha rahasia” di periode akhir India, mengambil ritual pemujaan api dari
periode awal sebagai persembahan (Homa); mengambil sekte Saktam Shiva, tidak
keluar sperma, menjadi “Sadhana Yab-yum”; mengambil dewa India dalam jumlah
besar (para dewa), terbentuklah percampuran besar-besaran dari Buddha, Bodhisattva, dan para dewa.
Bhiksu Yinshun berasumsi lagi, mandala (altar) di dalam Agama Buddha rahasia,
terbentuk dari konsep Bhumya Devah, Dewa Indra di tengah, dan 32 dewa mengitari. Bhiksu Yinshun mengaku pernah hidup berdampingan dengan Saudara seDharma Fazun di Gunung Jinyun, Sichuan. Fazun mengkaji Agama Buddha rahasia,
menerjemahkan dan membuat anotasi (catatan) Sutra-Sutra Tantra.
Bhiksu Yinshun ikut serta dalam pekerjaan proofreader. Sehingga mengerti Agama
Buddha rahasia (Tantra). Belakangan keduanya semakin berjalan semakin menjauh.
Fazun menuju “Tantra”. Bhiksu Yinshun menuju “Tri-sastra”.
Di dalam karya tulis Bhiksu Yinshun, jelas sekali menunjukkan Homa (puja api),
tidak diperkenankan Buddhadharma, Buddhadharma melarang homa, sebab
semuanya adalah pemujaan ajaran sesat.
Namun, sepengetahuan saya: “Kebudayaan Pemujaan” India, mereka melakukan
ritual membakar untuk memuja langit, mereka menganggap api sebagai mulut
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dewa, pujana dibakar di dalam api, dan dewa memakannya. Dan, dewa pun menganugrahi berkah kepada manusia.
Pemujaannya, mencakup para dewa dari empat daerah pinggiran dan lima gunung.
Ajaran Brahmana memiliki 44 jenis metode puja api. (Ini tentu saja puja api ajaran
sesat)
Berdasarkan pernyataan ini, Bhiksu Yinshun menekankan bahwa Homa (puja api)
tidak diperkenankan Buddhadharma, dilarang Buddhadharma.
Namun-“Vairocana-abhisam!bodhi-tantra” menyebutkan, “Homa adalah api kebijaksanaan Tathagata, bisa membakar malapetaka yang ditimbulkan oleh nidana.”Lebih
lanjut, “Kilesa(kesusahan) adalah kayu bakar, kebijaksanaan adalah api, sehingga
nidana(sebab-akibat), menjadi nasi nirvana, untuk dimakan para siswa.”
“Vairocana-abhisam!bodhi-tantra” menyebutkan: “Ritual-ritual sesat menjalankan
secara murni ajaran Veda, ada metode pemujaan api, aliran Mantra Mahayana, juga
memiliki ritual api, mereka membakarnya untuk menaklukkan para pemuja api
dari ajaran sesat, sehingga terbagi menjadi sesat dan lurus, agar orang-orang bisa
tahu ada homa sejati. Sejak Sang Buddha mencapai Sambodhi, bersabda tentang 12
sadhana puja api, bahwa itu dapat menyingkirkan segala rintangan dan mencapai
keberhasilan agung, berbeda dengan praktek non Dharma dari ajaran sesat zaman
dulu.”
Jadi, homa dalam Buddhadharma dibagi 2:
1. Homa luar -- membakar pujana dengan api duniawi. (membangun mandala)
2. Homa dalam -- membakar kayu bakar kilesa dengan api kebijaksanaan Tathagata.
(menjadikan diri sendiri sebagai mandala)
Saya Mahaguru Lu berasumsi, hanya membakar untuk memuja dewa, tentu saja
itu ritual ajaran sesat. Namun, jika mengerti arti rahasia yang sebenarnya, ia pun
berubah menjadi Buddhadharma, 12 jenis puja api homa sejati yang diajarkan di
dalam SUTRA VAIROCANA adalah Buddhadharma sejati.
Barangsiapa ingin memahami kebenaran rahasia yang sejati dari “Puja Api Sang
Buddha”, bacalah SUTRA VAIROCANA “Bab Homa”, kalian akan tahu sedikit
banyak, saya pribadi berasumsi bahwa homa Tantra, jangan sampai tidak ada!
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长寿茅草
长寿茅草是有多种名称的一种普通的草。在西方，它被
称作百慕大草 、巴哈马草、匍匐草或邪恶草，通常都生
长在牧场。在东方，它被看做是“恐怖草” 或“折腰草
”，也是草类中的一种白色物种，梵文称作“ chanda”
。长寿茅草草质坚硬，是匍匐四散生长的一种草，草茎
上布满斑点，叶子覆盖茎端。沼泽或湿地是其天然的生
长环境，但其韧性极强，即使晒干后在遇水时依然可以
发出新芽。
长寿茅草是吠陀时期供物中不可或缺的组成部分。吠陀
时期的圣坛是用被长寿茅草捆结的牛粪搭成。在抚慰众
神的仪式中，吠陀时期的祭司经常戴有一只用长寿茅草
草秆编织的戒指，代表毗湿奴的吉祥结。
长寿茅草的神性源自搅拌大海时偶然洒下的甘露的传说
。据说，在搅拌大海时，有几滴甘露洒落在长寿茅草上
。类似的传说认为拘沙草 也具有神性。在这个传说中，
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金翅鸟偷走了盛有甘露的宝瓶，想
用它赎回被其敌手龙众监禁的母亲
。金翅鸟把这个宝瓶偷偷藏在一丛
长寿茅草中。但因陀罗神识破了它
的欺骗行径并迅速地从龙众手中拿
走了甘露瓶。龙众急切希望能用上
一些甘露，它们误把甘露的神圣香
气看成是拘沙草发出的。当它们去
舔拘沙草的草尖时，它们的舌头被
劈成了蛇的叉形。
长寿茅草和拘沙草成了神圣的同义
词，一般叫做“darbha”。拘沙
草是一种长形刷状草，可以长到大
约两英尺高。在印度，用一卷绳子
把拘沙草捆在一起就可以制成一把
普通的家用扫帚。在传统上，拘沙
草可以用来净化污浊之物。在需要
举行净化仪式时，婆罗门们要睡在
一丛拘沙草中。根据寓言的说法，
拘沙草的草秆又尖又硬，象征着敏
慧的智力。在佛教中，人们认为这
种草可以增加透视的清晰度及禅修
的定力。在许多密宗教派，如时轮
金刚密乘 中，人们要把一根长茎
秆纵向地放在床垫之下，把一根短
茎秆横向放置在枕头下，用这两根
拘沙草茎秆为灌顶前夜所做之梦进
行释梦。浸泡过拘沙草的水常常作
为灌顶水用于灌顶加持。护摩火祭
仪式 开始时也要点燃一把晒干的
拘沙草。

即将成佛的佛陀在顿悟前夕走到神
圣的菩提树下，站在一片柔软的草
地上。在菩提树下，他遇到了割草
神，他给佛陀八抱拘沙草让他制成
禅定蒲团。从吠陀时期起，拘沙草
编织的拘沙蒲团 就是宗教仪式中
使用的圣垫。佛陀始终沿袭着古老
的传统一直使用拘沙草蒲团。在肖
像画法上，众多的佛教苦修者、瑜
伽师和大成就者 都被画成端坐在
拘沙草蒲团之上。末罗国 的古都
（佛陀的圆寂之地名叫拘尸那迦
）的意思是“拘沙草之城”。从艺
术上来看，在藏族艺术中，长寿茅
草和拘沙草都被画有多种形式的变
体。
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南摩地藏王菩薩護摩
２０１０年２月７日地藏王菩薩護摩法會
【蓮彥法師╱美國西雅圖報導】
能身為真佛宗弟子真夠有福份，慈悲的法王聖尊蓮生活佛
，在回臺灣的當天，應眾弟子的祈請，不辭辛勞地於彩虹
雷藏寺，為四眾弟子主壇「南摩地藏王菩薩護摩法會」暨
「灌頂」。
２０１０年２月７日星期天下午三時，法會現場莊嚴隆重，司儀
帶領大眾進入殊勝的護摩儀軌中，護摩火裊裊升起，法王
蓮生活佛演化莊嚴流暢的手印，為大眾消災植福。
護摩後，法王聖尊有了非常寶貴的法語開示，此次護摩地
藏王菩薩降臨加持後，就再也沒有離開過，在過年以前，
做地藏王菩薩護摩是非常有意義的，祈願所有眾生都得到
安穩。
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法王開示：地藏王菩薩不但是幽冥
教主，而是六道眾生通管，有崇高
的地位，法力可破地獄，在經典也
有提到，釋迦牟尼佛在忉利天讚揚
地藏，
將天人、幽冥眾生咐囑地藏。
法王提到佛教界曾經議論紛紛，在
八大菩薩中，為何釋迦牟尼佛咐囑
地藏王菩薩執掌佛法？法王表示，
因為八大菩薩中，唯有地藏王菩薩
現聲聞相，所以佛陀以出家為第一
。
慈悲的法王聖尊不辭辛勞為四眾弟
子主壇護摩

剛的形像」。
法王表示：「觀想」在「道」的範
圍之內，也即是念頭及無念法門。
「觀想」愈清晰，愈好。愈細，就
愈有功德；觀想配合持咒，本尊就
會很容易下降合一。
開示完之後，法王即為四眾弟親賜
「地藏王菩薩本尊法」殊勝灌頂。
緊接著，與會大眾歡欣愉悅地接受
法王派發每人一封賜福新年紅包，
人人懷著感恩的心，更加為自己能
夠皈依如此殊勝的聖者而慶幸。

法王也告誡四眾弟子，佛教有一條
很重要的戒律，如果出家人做錯事
，
由出家長老來講，在家人不得謾罵
及批評出家人。要禮儀出家人。
接著聖尊精闢闡釋《喜金剛講義》
，本尊法修法儀軌：「觀想」
法王教導，在修喜金剛法觀想時，
先唸「觀空咒」，把一切變成空，
清靜無染的虛空，虛空出現「垹」
字，化為「八葉蓮花」，蓮花中「
藍」字化為「日輪，也可觀想月輪
、或者是日月輪」，再化為「喜金
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觀世音菩薩本尊法
２０１０ 歲次庚寅年，當值太歲星君「鄔桓大將軍」。正沖
相虎、相猴，偏沖相豬及相蛇。詩曰：﹝太歲當頭坐，無
喜恐有禍﹞又 （太歲出現來，無病恐破財）。依據「太歲
為百神之統率神樞經」記載：「每年有一星君值年輪派，
代表天帝監視各方諸神行事，是謂司命太歲。」民間習俗
凡年沖 或對沖值年太歲（年沖加六歲為對沖）都會有沖
犯，為了免除災禍，擇吉日在廟宇或自家佛堂都要安奉太
歲。
西雅圖雷藏寺為大家消災祈福，於二 月六日（星期六）備
好花、香、燈、茶、果、糕餅點心、糖果、湯圓等豐富供
品，由蓮花德輝上師主持安奉謝送太歲儀式，釋蓮潔、釋
蓮鎮上師及璧珍教授師護持， 參加法師同門善信人數眾
多。首先德輝上師焚香感謝己丑年潘佑太歲星君過去一年
來的護佑大家平安吉祥，然後恭送太歲星君回歸天庭，再
由法師們拿下太歲符連紙 金共同焚化送走。接著再準備
同樣豐盛的供品，在太歲壇城安上庚寅年太歲「鄔桓」大
將軍的名號，焚香虔誠奉請庚寅年太歲星君降臨；繼續祈
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請太歲星君護佑未來一年大家平安
健康如意吉祥，並加誦「福德正神
金經」及「太陽太陰真經」迥向眾
願達成。送迎太歲儀式在虔誠祝禱
中圓滿禮成。
西雅圖雷藏寺二 月六日週六晚上
八時同修會，蓮生聖尊親臨加持，
是晚由釋蓮旺金剛上師帶領同修觀
世音菩薩本尊法。在同修開始之前
，首先歡迎來自法國、香港、中國
廣州、加 州、紐約、大西洋城等
地的同門。 當晚與會的有釋蓮花
德輝上師、釋蓮寧上師、釋蓮印上
師、釋蓮滿上師、釋蓮潔上師、蓮
主上師、釋蓮火上師、釋蓮世上師
、蓮知上師、釋蓮嶝上師、 釋蓮
拂上師、釋蓮鎮上師、釋蓮栽上師
、釋蓮一上師、釋蓮店上師、釋蓮
轅上師、教授師、眾法師，還有來
自加拿大及美國各地的同門善信，
雷藏寺座無虛席。是晚 同修實況
，西雅圖雷藏寺用中英雙語網路直
播。
蓮生法王同修後續講《六祖壇經》
；六祖說：「波波度一生，到頭還
自懊，欲得見真道，行正即是道，
自若無道心，闇行不見道，若真修
道人，不見世間過。」師尊解 釋
說：人奔波一輩子，到最後很懊惱
，要見真理，行正就看到真理，如
果沒有追尋真理，像在黑暗中生活
，真正的修道人，看不到世間的過

失。師尊繼續開示說；修 行是修
正自己的行為。修行人要有容人之
量，好的吸收成自己的資糧，壞的
容忍警惕自己改進。行者每天都是
快快樂樂的，日日都是好日子。因
為「天下本無事，庸 人自擾之。
」行者了解明白世上一切都會老、
會壞、會變化，唯有道不老。與道
合一成佛了，就是永恆不變。沒有
合一的，就不停的變化，就是輪迥
。
同修後，首先由蓮提法師以他出家
兩年的心得與大家分享，他說修行
人最難是修改自己的習性，他自己
常以「披毛戴角還」這五個字作為
警惕，時刻提醒自己要精進實修，
才能脫離六道輪迥。
接著蓮旺上師開示做人的道理，他
回憶學校生涯與現在周遭人事物的
點滴，都是每個人個性的雕琢過程
；他說；三益友是１．有直２．有諒
３．有多聞。而作為一位菩 薩是同
體大悲的，有眾生無邊誓願度的襟
懷，菩薩行是完全付出的，包容與
敬重他人的。最後蓮旺上師恭祝大
家新的一年一帆風順。
最後，聖尊賜授皈依灌頂，加持大
悲咒水及佛像開光，並加持賜福太
歲壇、光明燈及延生位。在離開前
，師尊再摩頂賜福大家一切吉祥平
安。
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欣喜恭迎師尊︑師母臺灣弘法歸來

《西雅圖雷藏寺訊》西雅圖雷藏寺眾等，欣喜恭迎師尊、
師母臺灣弘法歸來
初春時節，西雅圖雷藏寺環圍的花樹繽紛盛開，帶來了人
人殷切期待的訊息︰「師尊、師母回來了！」西雅圖雷藏
寺即刻於第一時間將師尊、師母即將親臨加持週末同修的
好消息，經由網路迅速傳播給大家。
２０１０ 年３月６日的週末同修會是由釋蓮傳金剛上師領眾共
「準提佛母本尊法」。同修完後，釋蓮花心美法師開示中
談到行者應盡量放大別人的優點，縮小他人的缺點。唯有
實在的修行，才能包容一切並得大智慧。接著，釋蓮傳金
剛上師首先特別感恩師尊此次台灣弘法的辛勞，也很感動
台灣大法會時弟子們虔心朝山求法的心。上師 開示中談
到何為最殊勝無上的供養？就是要發無上的菩提心，做廣
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大利益眾生的事業。她勉勵行者凡
事應以他人利益為優先，學習觀音
菩薩的心，努力清淨自己的業障。
緊接著是眾心期待的蓮生聖尊開示
。師佛開示中談到祂此行回台灣有
三個主要的行程。第一﹒師佛的新
書「盧勝彥機密檔案」的簽書會，
這本書於全台灣暢銷書籍排行榜位
居首冠。第二﹒台灣孔雀明王護摩
大法會及灌頂。第三﹒同學會。

及佛像開光。師佛亦為兩旁跪候的
弟子摩頂加持。由於師佛離開台灣
前為幾位啞巴的弟子加持，以致於
說法開示時聲音瘖啞。師佛悲憫眾
生的慈心，是無任何文字和言語足
以形容的。今世我們能逢如此良師
慈父，已足夠矣。

師佛對於此次闊別四十一年的老朋
友的「同學會」，有極為深刻的感
觸，歲月在每一個人身上都刻下了
痕跡，能夠在四十一年後的今天，
第一次參加同學會，是很不尋 常
的，也著實的了了一樁心願。由於
這次的同學會，師佛感觸到佛陀所
說的「三轉法輪」︰無常空、因緣
空、第一義空。世間的萬事萬物隨
時都在變遷、老化的。而 因緣也
不會是永遠的，有朝終究會和聚或
離散的。人生所剩無幾，修行人應
放下萬緣，學習看開、看破。要生
出離心，發菩提心，最後加上第一
義之中觀正見，即可 成就佛果。
開示結束後，師佛慈悲為與會大眾
做寶貴的皈依灌頂、加持大悲咒水
April’10
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Sutra Bakti Anak
107~ 109

㍧⅋ⱒ㠀ᑌࢲ仞㚆ˈԚ丬ᮽ᮹䭋៤ҎǄ
᳝ѯܦཇϔᮺ䭋ˈϡⶹᄱ䷚䲭㽾ˈ༝仞⠊↡ĂǄ
ᇡ↡㽾ⱘᬭ䁼ϡࡴ⧚᳗ˈߎ㿔䷖ᩲˈ
⫮㟇ᗦⳂⳌ㽪བқᆊĂǄ
Ăℎ⎽ᇞ䭋ˈᠧ㕉ৠ㚲ܘᓳˈ
ϡ主㽾ᚙ⾂ⳳˈ۔িҎ⮯ᖗ⮒佪Ǆ
“Setelah menjalani ratusan jenis kesusahan dalam membesarkan anaknya,
para orang tua berharap anaknya cepat tumbuh dewasa.
Tetapi ada sebagian anak setelah menjadi dewasa, mereka tidak tahu cara
berbakti kepada orang tuanya ataupun merawat orang tuanya…”
“Sang anak tidak mau menerima bimbingan yang diberikan
oleh orang tuanya, mereka malahan memarahi orang tuanya dan
memperlakukan orang tuanya seperti seorang musuh…”
“Mereka menantang orang tuanya, memukuli adik sendiri dan
anak yang tidak berbakti ini sama sekali tidak mau mendengar nasehat dari
sanak keluarganya. Tingkah laku mereka benar-benar membuat orang tuanya
merasa sangat sedih dan menderita.”
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Sutra Bakti Anak
110 ~ 112

䲪✊᳗Ϟᅌ䅔ˈԚϡ䙉ᕲ䭋ⱘ㿧䁼㟜⠊↡ܘᓳⱘ࣌䁵ˈ
ϡڙϡ㙐Ϩࡴᢖ䗚Ă
ߎܹᆊ䭔ᰖˈϡ⿳ਞ⠊↡ˈ㿔㸠㟝ℶچ᜶⛵⾂ʽ
᠔خ᠔⚎᪙㞾Џᔉˈϡᡞ⠊↡ᬒᖗϞǄ
⬅ᮐ䭋䓽ᝤܦᄿ⛵ⶹˈ䛑⛵ᯧᬒ䘢ҪץǄ
“Walaupun mereka pergi ke sekolah untuk belajar,
tetapi mereka tidak mau mendengar bimbingan dari para guru
ataupun nasehat dari orang tuanya, anak yang tidak berbakti ini
bukan hanya tidak mau menerima nasehat yang diberikan
mereka malahan bersikap melawan ...”
“Anak yang tidak berbakti ini keluar-masuk rumahnya sendiri,
tanpa menyapa orang tuanya, perkataan dan tindakannya
semua sangat angkuh dan sombong!”
Semua yang dilakukan oleh anak yang tidak berbakti ini adalah
berdasarkan keputusan atas pemikirannya sendiri, mereka sama sekali tidak
menghiraukan orang tuanya. Para orang tua hanya dapat merasa simpati dan
kasihan terhadap anaknya yang tidak mempunyai sedikit kesadaran, mereka
dengan mudah memaafkan tingkah laku anaknya..”
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Sutra Bakti Anak
113 ~ 115

Ăᕠ՚ˈᗻᚙᛜ䅞ᛜᲈ᠒Ⅼᖡˈ
ϡԚϡ㙐࣌ᇢˈড㗠⫳ߎқᘼᖗ⧚Ǆ
᳔ᕠ䲶䭟㽾དটˈ㌤Ѹⱘ䛑ᰃ᧡টາҎˈ
᮹Й៤ᗻˈ丯צᰃ䴲ˈ⠆ᆇ㞾䑿ˈᛮϡৃঞǄ
ϔᮺ㹿ᚵҎ᧡ট᠔ᓩ䁬ˈህᣒẘњ⠊↡ᆊᒁˈ
䲶䛝㚠ѩˈ⌕㨑Ҫ䛝Ǆ
“…Kemudian, sifat yang tidak baik dari anak yang tidak berbakti ini
terkumpul dan berkembang. Mereka menjadi sangat keras kepala dan
sukar diatur, mereka bukan hanya tidak mau mendengar nasehat atau bimbingan
dari orang tuanya, malahan dari dalam hatinya timbul perasaan kebencian!”
“Akhirnya mereka meninggalkan sanak keluarga dan teman baiknya.
Mereka bergaul dengan orang-orang jahat, lama kelamaan sifat jahat ini
telah menjadi kebiasaan, mereka terlibat perbuatan jahat,
akhirnya hanya mencelakakan dirinya sendiri.
Ini adalah kebodohan yang tidak dapat ditolong lagi!”
“Begitu mereka dipengaruhi orang-orang yang berhati jahat,
anak yang tidak berbakti ini keluar dari rumah orang tuanya dan
meninggalkan kampung halamannya sendiri tanpa menghiraukan
tempat kelahirannya lagi!”
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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 (Zhen-Fo 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 (Zhen-Fo 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. Vihara V B Arama
2. Abeng
3. Acun
4. Amat & Kel.
5. Anika Aprilia
6. Anna Hartono
7. Anton Selamet
8. Archie
9. Ayung
10. Budi Cahaya
11. Cahyadi
12. Chu Ping
13. Denny Ho
14. David
15. Dewi Sutanto
16. Dragono
17. Feliciana Sofian
18. Fung Ing

19. Fung Lie
20. Hadi Yanto
21. Hanli
22. Harve Yanto
23. Imelda Dewi Wijaya
24. Irwan
25. Jesslyn So
26. Jhony Ho
27. Kok Mang & Kel.
28. Kwee Hong San
29. Lili
30. Lian Hua
31. Mega
32. Meliana Chen
33. Melianty The
34. Michelle A. Bunawan
35. Pao Feng
36. Ruslie

37. Sik Che
38. Silvi Oktaviani Dragono
39. Sharon A. Bunawan
40. Suhendri Eddy Sofian
41. Susilawaty
42. Tan Phek Hia
43. Theresia
44. Thomas Dragono
45. Vanessa A. Bunawan
46. Wahyudi
47. Yenli
48. Yuliany Hadi Kusumo
49. NN
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. contactus@shenlun.org
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 08.00 WIB
• Kelas Mandarin Pukul 11.00 WIB

Organisasi Muda-Mudi dapat menghubungi Mei Yin di nomor 0819-2774-1901

Menghubungi Vihara Vajra Bhumi Sriwijaya untuk keperluan:
• Permohonan Abhiseka Mahaguru :
Dapat menghubungi Pandita Herlina di nomor 0819-2779-2586
• Lotus Light Charity Society (華光功德會) :
Dapat menghubungi Catherine di nomor 0819-789-6058
• 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 Saudari Mei Yin di nomor 0819-2774-1901
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KENNY WATCH : Palembang Square Mall, Lt. 3 No. 155-156 Palembang 0711-380241
MASTERPIECE WATCH : Ruko PTC Mall #B-19 (samping Bank Mega) Palembang 0711-382273
WORLDTIME WATCH : PTC Mall Ground floor #B2 No. 61&42 Palembang 0711-382207
WORLDTIME WATCH : Mall Kartini, Lt. 1 # A-3 (depan KFC) Tanjung Karang, Bandar Lampung

0721-242586

*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

