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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 Tehnik, 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-Bod-
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hisattva 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, 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 (Bhikku 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 Bhikku sekte eksoterik, antaralain Bhikku Yinshun, Bhikku Leguo, Bhikku Daoan. Tahun 1972 beliau menerima Sila Bodhisattva dari Bhikku Xian-Dun, Bhikku
Hui-San, dan Bhikku Jue-Guang sebagai Guru sila, serta Bhikku Shang-Lin dan
Bhikku 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
Bhikku 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.
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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 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 di-Upasampada oleh Bhikku Guo-Xian. Beliau mulai menjalani misi penyeberangan dalam
wujud Bhikku.
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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Tips Paling Berguna Dari Untuk Pemula
(Berikut ini adalah 8 artikel yang bersumber dari buku ke 107 Maha Acharya Lian
Sheng yang berjudul “Koleksi Komentar Berharga : Kata-kata Keras Yang Membawa
Pada Pencerahan”. Semua artikel ini bersifat singkat tapi padat. Sangat berguna bagi
siswa pemula).
A. Mengapa Jadi Sial Begitu berlatih?
Karena ada banyak pertanyaan dari para siswa tentang “lulus ujian”, Saya ingin
memberi penjelasan berikut ini.
Sewaktu baru mulai berlatih Dharma Tantra Satya Buddha, sebagian siswa
mengalami berbagai bencana (kenaasan) dan berbagai rintangan yang muncul
satu per satu sehingga membuat mereka mundur ketakutan.
Menurut Saya, kejadian munculnya rintangan-rintangan ini disebabkan oleh
pemunculan rintangan karma buruk, yang tidak muncul kalau anda tidak
berlatih budhisme tapi akan segera muncul begitu anda mulai berlatih.
Sebagai pelatih diri (sadhaka), anda harus bersikap pantang mundur dan harus
yakin akan manfaat berlatih Dharma Tantra Satya Buddha. Anda harus terus
berlatih sampai semua rintangan karma buruk ini lenyap.
Sewaktu rintangan-rintangan karma buruk ini usai, itulah saat dimana dapat
dikatakan si siswa telah lulus dalam “ujian awal” sehingga ia akan menyadari
pentingnya berlatih Dharma tanpa menguatirkan lagi tentang bencana apapun.
B. Mengapa Sekarang Tidak Gaib Lagi?
Sebagian siswa mengalami berbagai macam kegaiban begitu mereka mulai
berlatih sehingga mereka menjadi penuh semangat untuk berlatih tekun.
Namun, setelah beberapa lama, kegaiban sepertinya semakin menghilang
(berkurang) sampai akhirnya malah tak ada sama sekali. Ini membuat para siswa
ini bertanya-tanya dalam hati mengapa demikian.
Menurut pendapat Saya, bagi seorang siswa pemula, kenyataan bahwa ia
mengalami berbagai kegaiban begitu mulai berlatih adalah disebabkan oleh
dukungan (pemberian semangat) dan perhatian besar dari para Buddha dan
Bodhisattva. Kenyataan bahwa kemudian kemunculan kegaiban menjadi
semakin berkurang adalah karena si siswa telah menjadi cukup yakin
(cukup bersemangat) untuk dapat melaksanakan pelatihan diri secara berdikari.
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Tak perlu lagi bagi para Buddha, para Bodhisattva dan para Dharmapala untuk
terlalu sering memberinya semangat. Perasaan si siswa bahwa sepertinya tak
ada lagi “kemajuan” (kegaiban) adalah justru merupakan fakta yang
menunjukkan bahwa ia telah menjadi cukup teguh.
Saya sering berkata,
Latihan itu mirip dengan rumput yang sedang bertumbuh.
Sewaktu berlatih Dharma setiap hari,
Orang tidak begitu melihat pertumbuhan rumput tersebut,
Yang sebenarnya sedang bertumbuh setiap saat.
Saya juga pernah berkata,
Kemajuan itu seperti air yang terus mengalir sehingga sepertinya tidak
mengalir sama sekali.
C. Juga Tidak Jelek Bila Tidak Banyak Mengalami Kegaiban
Sebagian siswa mengalami banyak kegaiban. Sebagian siswa lainnya jarang
mengalami kegaiban. Namun, ini tidak menjadi soal.
Ini seperti apa yang terjadi sewaktu seorang anak kecil bermain layangan.
Sewaktu masih rendah, layangan nya naik dengan cepat.
Sewaktu sudah tinggi, layangan itu sepertinya tak bergerak.
Adalah baik mengalami kegaiban, tapi juga tidak jelek bila tidak mengalami
kegaiban.
Dalam proses latihan, bila anda merasakan kemunculan semacam
“rasa welas asih yang besar”, “terangnya pikiran” dan “lapangnya hati (pikiran)”,
maka anda telah “lulus suatu tahap ujian” yang sesungguhnya merupakan
semacam Rasa Dharma yang lebih berharga.
D. Bolehkah Memberitahu pengalaman kontak batin kita kepada orang lain?
Melihat sinar.
Melihat para Buddha dan Bodhisattva.
Para Dharmapala menampakkan diri untuk memberi ramalan.
Dan banyak hal gaib lainnya.
Kepada siapa kejadian-kejadian ini sebaiknya diceritakan? Sebagian
berkeyakinan bahwa bila kejadian-kejadian ini diceritakan kepada orang lain,
maka kegaiban tak akan muncul lagi. Ini bagaikan proses merebus air sepanci.
Bila tutup panci sering dibuka, maka hawa panasnya akan bocor.
Menurut Saya, berbagai kejadian ini baik untuk diceritakan kepada Guru Akar
(Maha Acharya) ataupun para Acharya sehingga si siswa memperoleh informasi
Desember’10
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tentang apa yang harus dilakukan.
Juga, masih tak apa-apa memberitahu para sadhaka sedharma untuk memberi
mereka semangat supaya mau berlatih dengan tekun. Namun, sungguh tak perlu
memberitahu orang-orang yang tak ada hubungannya sama sekali dengan
pelatihan diri.
Dalam Dharma Tantra Satya Buddha, orang bisa memperoleh perasaan tingkat
tinggi, menengah atau tingkat rendah. Ini terutama sekali benar dalam latihan
“prana, nadi, bindu” yang memerlukan upaya yang lebih keras untuk berhasil.
E. Cara Menguji Lulusnya Siswa Dalam Latihan Guru Yoga
Sebagian orang mengaku bahwa mereka telah mencapai keberhasilan dalam
Guru Yoga. Ini perlu diuji. Cara mengujinya sangat sederhana :
1. Apakah si siswa rela mengabdikan seluruh sisa hidupnya sepenuhnya
untuk berlatih Dharma Tantra?
2. Apakah si siswa rela memberikan jiwa raganya, hartanya, dedikasinya dan
waktu (umur)-nya demi sang Guru Akar?
Seorang siswa yang telah mencapai Yoga dengan Guru Akarnya (Maha Acharya
Lian Sheng) harus mengikuti jejak langkah-Nya secara penuh. Tanpa memenuhi
persyaratan ini, ia belum mencapai Yoga sama sekali.
F. Mengapa sebagian siswa adakalanya melihat hal-hal gaib?
Jawaban Saya adalah :
1. Melihat tubuh dharmakaya adalah kebijaksanaan tertinggi. Saya, Buddha
Hidup Lian Sheng, Lu Sheng Yen, pergi mengunjungi alam Sukhavati dan
melihat sendiri Sakyamuni Buddha serta para Buddha lainnya. Itu adalah
melihat tubuh dharmakaya.
2. Melihat hal gaib karena pemberian semangat dari para Buddha. Sebagian
siswa diberi semangat oleh para Buddha dan Bodhisattva sehingga melihat
wujud-wujud dari para makhluk suci di angkasa. Itu adalah hasil pemberian
semangat dari para Buddha.
3. Melihat karena memiliki Mata “Yin”. Biasanya, seseorang yang memiliki
mata “Yin” (terlahir dengan mata yin yang dapat melihat makhluk-makhluk
gentayangan di alam akhirat) atau seorang GILA (seorang yang rohnya
tidak tenang) juga dapat melihat wujud Buddha, Bodhisattva, dewa, hantu
dan sebagainya. Ini tak ada hubungannya dengan upaya meditasi. Ini disebut
mata “yin”.
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G. Kesalahan-kesalahan yang Dibuat dalam Meditasi
Latihan meditasi bisa menyimpang karena berbagai sebab sebagai berikut :
1. Kekosongan Absolut
Bila sadhaka berkonsentrasi pada “kekosongan absolut”, ia akan menjadi
seperti pohon kering atau abu hangus, kehilangan semangat, dan mengidap
berbagai penyakit.
2. Tidak Sadar
Bila sadhaka berkonsentrasi pada kekusutan, ia akan kehilangan kesadaran
dan akal sehat, akan suka bergumam (berbicara) dengan diri sendiri.
3. Tidak menghormati para Buddha
Bila sadhaka berkonsentrasi pada dirinya sendiri, ia akan menjadi sombong
sepertinya ia yang paling hebat dan tidak mau menaruh hormat kepada para
Buddha dan Guru Akar-nya.
4. Bayangan Hantu
Bila sadhaka berkonsentrasi pada dewa dan hantu, ia akan sering melihat
bayangan hantu yang menampakkan diri sehingga rumahnya menjadi angker.
5. Melekat pada suatu pandangan yang salah.
Bila sadhaka terlalu melekat pada suatu pandangan salah, ia tidak akan
pernah mencapai pencerahan. Sebaliknya, ia menjadi sering marah, suka
mengecam para Buddha, suka mengutuk Bhikku.
6. Tergila-gila pada kenikmatan
Bila sadhaka terlalu berkonsentrasi pada rasa dharma, ia bisa ketagihan akan
kenikmatan dharma dan lupa untuk membuat kemajuan yang lebih besar
dalam latihan.
7. Menjadi Gila
Bila sadhaka terlalu berkonsentrasi pada alam-alam ilusi, ia bisa tertawa dan
menangis silih berganti karena alam-alam ilusi itu berubah terus sehingga
akhirnya ia kehilangan penguasaan diri.
8. Melekat Pada Kesaktian
Bila sadhaka memperoleh kesaktian dan menjadi melekat pada kesaktian, ia
bisa kembali pada upaya pemuasan hal-hal duniawi dan melupakan tujuan
mencapai pencerahan.
Ini adalah kesalahan-kesalahan umum yang dibuat oleh para sadhaka, kesalahankesalahan yang Saya, Buddha Hidup Lian Sheng, Lu Sheng Yen saksikan sendiri
terjadi di dunia ini di zaman sekarang ini.
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Para sadhaka yang menderita penyakit-penyakit ini datang kepada Saya untuk minta
disembuhkan. Latihan meditasi sangat rumit dan membawa sadhaka ke 101 alam
dan 84000 jalan sesat. Jadi, anda harus hati-hati.
Bagaimana Supaya Mudah Mencapai Yoga?
Persyaratan-persyaratan untuk mudah mencapai Yoga adalah :
1. Berlatih Dharma Tantra Satya Buddha.
2. Mengikuti langkah-langkah ritual dengan lengkap dan mahir.
3. Mentaati Sila, termasuk “14 Sila Dasar Tantra” dan “50 Sikap
Pengabdian Kepada Guru”.
4. Memperoleh perlindungan dari ke 8 kelompok dewa dan naga.
5. Rasa berbakti dan keyakinan yang tulus.
6. Membuat sumpah bodhi.
7. Pandangan hidup yang lurus.
Para siswa yang menjalankan ke 7 hal di atas akan mudah mencapai yoga.
Bahkan sebagian orang gagal mencapai yoga meskipun telah berlatih lama sekali
adalah disebabkan oleh berbagai macam alasan. Saya akan berikan beberapa contoh
khusus :
1. Ragu-ragu Terhadap sang Guru
Sedikit saja ada keraguan terhadap sang Guru akan mengakibatkan
terhentinya adisthana sehingga tidak berhasil mencapai yoga.
2. Ragu-ragu Terhadap Dharma
Ragu-ragu tentang manfaat Dharma Tantra Satya Buddha akan
menghentikan arus kekuatan silsilah.
3. Terlalu sibuk dengan tanggung jawab duniawi
Akibatnya, sulit untuk menghasilkan keberhasilan (kekuatan) yang
berkesinambungan.
4. Tidak Lengkap Dalam Menjalankan Sadhana
Karena tidak mahir dalam langkah-langkah sadhana sehingga menghilangkan
langkah-langkah tertentu.
5. Terlalu banyak pikiran liar
Sewaktu berlatih, si sadhaka mempunyai terlalu banyak pikiran dibenaknya,
tidak pernah mencapai konsentrasi satu pikiran sehingga tidak membawa
hasil.
6. Berlatih terlalu banyak macam ilmu
Sehingga si sadhaka tidak bisa menyempurnakan satu jenis latihan pun.
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Bicara terus terang, Saya telah menggunakan “Yidam Yoga” sebagai sadhana utama
Saya selama ini dengan sadhana-sadhana lain berfungsi sebagai pelengkap saja.
Bila seorang sadhaka telah berlatih lama sekali tanpa mencapai yoga (keberhasilan)
dan ia merasa bahwa ia tidak meragukan Guru maupun Dharma, bahwa ia telah
meninggalkan keduniawian, bahkan langkah-langkah sadhana yang dijalankannya
telah lengkap, bahwa ia tidak mempunyai berbagai pikiran liar, bahwa ia berkonsentrasi pada satu sadhana utama saja, Maka! ia harus bertanya kepada diri sendiri
apakah ia telah menaati urutan latihan dengan benar.
Urutan latihan dalam Dharma Tantra Satya Buddha adalah Catur Prayoga, Guru
Yoga, Yidam Yoga, Tantra Dalam, Vajra Yoga, Anuttarayoga dan Dzogchen.
Tanyalah diri sendiri apakah ia telah mencapai yoga di tingkat Catur Prayoga sebelum ia melanjutkan ke tingkat selanjutnya. Begitu pula, sadhaka seharusnya tidak
berlatih Yidam Yoga sebelum mencapai yoga dengan Guru Akar-nya. Bila kondisikondisi ini dipenuhi, maka ia sudah pasti akan mencapai keberhasilan.
Bila ini juga tidak berhasil, maka ia dapat datang ke Saya untuk memohon pemberian ulang abhiseka serta tambahan pemberkatan (adisthana). Saya akan mengalirkan Dharma ke tubuh dan pikirannya sehingga ia dapat memulai latihan lagi.
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Bedakah Manusia Dengan Babi?
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Banyak orang berkata bahwa aku hidup didalam ilusi. Ada lagi yang mengatakan
aku menggunakan ilmu hitam. Dan yang lain lagi mengatakan bahwa aku adalah
seorang yang dapat menghipnotis dan menggunakan ilmu pelet. Memang, aku kelihatan aneh dan gila. Tetapi sesungguhnya sewaktu orang lebih mengenalku mereka
dapatkan aku orang yang biasa-biasa saja.
Seorang anak muda bernama Tseng Tzu-chi datang dari tempat yang jauh mengunjungiku. Ia bercakap-cakap denganku selama kira-kira 1 jam. Lalu ia berkata dengan
nada kecewa, “Saudara Lu, saya datang mengunjungi anda karena aku mengira anda
adalah semacam orang suci. Mengapa cara anda berbicara biasa saja tak ada yang istimewa?”
Aku tersenyum. “Aku memang orang biasa. Aku menggunakan bahasa sederhana. Ingatlah, pikiran Budha adalah pikiran yang sederhana. Ada begitu banyak orang biasa
yang berpikir dan bertingkah laku sepertinya mereka adalah orang yang luar biasa.
Engkau datang mengunjungiku untuk melihat kegaiban dariku? Tak ada yang gaib
sebenarnya. Aku hanya memberitahukan orang hal-hal yang mereka tidak tahu saja,
tak ada yang istimewa?”
“Dapatkah anda memberikan bukti kepada saya?”
“Ya. Tetapi ini tergantung kemampuanmu untuk melihat apa yang aku tunjukkan kepadamu.”
“Bagaimana caranya?”
“Tolong beritahu tanggal lahirmu.”
“Tanggal 16 Juli, jam 11 malam.”
Aku masuk kedalam perpustakaanku, mengambil sebuah kuas cat dan mencelupkannya kedalam tinta merah. Aku mendekatkan ujung kuas itu kemulutku dan
dengan keras mengeluarkan hawa dari pusarku. Kemudian aku menuliskan sebuah
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titik merah di kedua kelopak mata tamuku itu.
“Sekarang semuanya terserah kau,” kataku. “Aku rasa sebaiknya engkau pergi kepasar.
Engkau bisa mendapatkan pengalaman yang unik. Engkau mempunyai waktu sebanyak 49 menit. Lihat atau tidak lihat, engkau tidak perlu kembali kesini untuk melaporkannya kepadaku,” kataku.
Satu jam kemudian ada yang mengetuk pintu rumahku dengan sangat keras.
“Hei! Tadi aku katakan engkau tidak perlu kembali. Mengapa engkau ada disini?”
“Saya harus memberitahukan anda! Saya hampir mati ketakutan!” Wajahnya menunjukkan rasa kaget, ngeri, dan penuh dengan ketakutan. “Tadinya saya tidak mau
percaya! Tapi saya lihat sendiri! Saya tidak gila! Ini benar-benar nyata! Jadi aku mesti
bagaimana sekarang?”
“Jangan begitu emosi. Ceritakanlah perlahan-lahan.”
“Saya mentaati saran anda. Ketika saya meninggalkan tempat ini saya naik taxi dan
pergi menuju sebuah pasar. Saya dapatkan bahwa penglihatan saya menjadi kabur dan
kabur. Saya dapat melihat sinar-sinar terpancar dari orang. Di pasar, saya melihat dua
baris tenda-tenda tempat menjual daging babi. Bau babi sangat menusuk hidung. Ketika saya mengamati daging-daging babi yang sedang diperdagangkan itu, saya hampir
mati ketakutan!”
“Apa yang kau lihat?”
“Saudara Lu, sungguh sukar dipercaya! Kepala-kepala babi yang digantung di tendatenda itu adalah kepala-kepala manusia! Mata mereka itu penuh dengan kesedihan dan
keluhan. Semua kepala-kepala babi itu telah berubah menjadi kepala-kepala manusia. Semua kaki-kaki babi babi itu adalah kaki manusia! Saya begitu ketakutan sampai saya tidak bisa bergerak. Saya ingin berteriak. Tetapi para pedagang itu berbicara
membujuk-bujuk para calon pembeli seperti tak ada sesuatu yang luar biasa, “Daging
babi segar, daging babi besar. Ayo, jangan lewatkan kesempatan mendapat daging segar.
Berapa kilo yang anda inginkan?”
“Jadi, apa kau membelinya?” aku bertanya kepada tamuku itu dengan nada tenang.
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“Saudara Lu! Harap jangan bercanda! Bagaimana bisa saya membeli kepala-kepala dan
kaki-kaki manusia?”
“Hmmm, pulanglah. Jangan ceritakan kepada orang lain apa yang kau lihat itu. Mereka akan megira engkau gila. Aku rasa sebaiknya engkau pergi kepasar, membeli daging
babi, dan membuat suatu masakan. Berbuatlah seperti orang biasa.”
“Oh, tidak, tidak! Saya tidak dapat melakukan hal itu!”
“Tenanglah. Jangan terlalu serius. Bila engkau rilek, engkau dapat melihat kenyataan
dengan lebih baik.”
“Saya harus serius! Saya telah melihatnya. Mana mungkin saya bisa makan babi lagi
sekarang.”
“Bodoh kamu!” kataku memarahinya.
Dikemudian hari aku diberitahu bahwa Tseng Tsu-chi, anak muda itu, tidak lagi
dapat memakan daging babi. Bahkan sekedar mencicipi sedikit saja membuatnya
muntah. Ia menceritakan pengalamannya itu kepada orang lain, dan tentu saja mereka menganggapnya gila sehingga ia menderita malu.
Apakah ada perbedaan antara manusia dan babi? Tidak ada. Keduanya adalah umat
alam semesta yang mempunyai karmanya masing-masing.
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Perkataan Dewa Api
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Suatu tahun, terjadi kebakaran di Ta-hu, Taiwan. Pada waktu itu, kebetulan Saya
berada di area itu memberikan konsultasi Feng-Shui (geomancy) untuk suatu keluarga. Setelah mendengar adanya kebakaran, Saya pergi keluar bergabung dengan
kerumunan ingin melihatnya. Bukannya Saya ingin bergembira melihat bencana,
tetapi dikarenakan Saya melihat asap tebal berasal dari dua jalan disebelah lokasi
Saya.
Alasan lain, karena Saya seorang sadhaka dan Saya mengetahui ke enam alam gati.
Enam alam gati ini berkenaan dengan tanah, air, api, angin, ruang dan kesadaran.
Alam-alam ini merupakan bagian dari alam dharma dan Saya dapat leluasa dalam
alam dharma. Mungkin dengan Saya pergi ke sana, Saya dapat membantu memadamkan api besar itu. Karena Saya tahu mantra dalam tantrayana untuk memadamkan api.
Saya selalu mendapat bantuan dari dewa naga, yang bernama ‘Dewa Naga Ma Co’,
yang dapat membuat awan dan menurunkan hujan serta merupakan penolong yang
hebat dalam bencana kebakaran dan kekeringan.
Nama Sansekerta dari Raja Naga adalah ‘Naga’. Buddha menyatakan bahwa Raja
Naga merupakan salah satu ‘inconceivable phenomena’ dan mempunyai kekuatan
supernatural yang hebat.
Ada 2 mantra dari Raja Naga yang Saya lafal :
“Om Naga Naga Mi”.
“Namo Sam-man-do Moo-toh-nam Wa-tzi-la Mi”.
Bencana kebakaran ini benar-benar cepat. Api dengan cepat membakar rumahrumah. Sebagian besar rumah di area perumahan ini dibuat rendah dan tidak
memenuhi ketentuan persyaratan bangunan. Karena sempitnya jalan, maka api
dengan cepat menyebar kemana-mana.
Saya melihat dan mendengar deru sirine mobil pemadam kebakaran. Para penghuni
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di area itu sangat gugup dan ketakutan. Bunyi ledakan gas sangat memekakkan
telinga.
Dengan mata batin Saya mengamati adanya burung gagak api, utusan api dan dewa
api. Dewa api duduk di atas kursi tandu dan mengenakan jubah merah yang berapiapi dan berada di tengah-tengah awan angkasa. Saya berkata pada diri sendiri, wah
semuanya sudah berakhir. Bilamana dewa api muncul, maka tempat itu akan terbakar habis. Tidak ada yang tersisa selain abu. Dewa api hanya akan muncul bila
menerima titah agung, yang berarti ini semua merupakan perintah dari langit.
Karena itu merupakan titah yang diturunkan dari langit, maka tidak ada gunanya
Saya melafalkan mantra untuk menurunkan hujan atau memadamkan api. Jika
kekuatan tetap digunakan dengan paksaan, ini berarti Saya akan melanggar hukum
langit/hukum alam. Saya akan mengalami nasib buruk dengan melanggar hukum
alam!
Jika mantra ini diucapkan, pada umumnya dapat mendatangkan perubahan yang
menakjubkan dan transformasi dan kekuatannya begitu besar sehingga langit terbuka dan bumi bergoyang. Ini akan membuat burung gagak api terbang ke langit,
utusan api melepaskan panjinya dan dewa api tergoncang dari kursi tandunya.
Akan tetapi Saya tidak berani bertindak apa-apa, hanya dapat menyaksikan dengan
diam rumah-rumah yang habis terbakar.
Pada saat itu Saya mendengar bisikan dari utusan api, “Rumah ini diselimuti dengan
sinar gaib.... Rumah ini tidak boleh terbakar... Api kebakaran harus melewati rumah
ini.”
Kemudian, pada saat api mendekati rumah tersebut, maka kekuatan dan besarnya
api mulai berkurang dan jilatan apinya melewati rumah itu, tetapi berlanjut membakar rumah yang lain.
“Mengapa rumah itu dilindungi dengan sinar gaib?”
“Karena menolak melakukan tindakan asusila!”
“Siapa pemilik dari rumah itu?”
“Namanya adalah Hsu Chang.”
Saya secara rahasia menulis nama, Hsu Chang.
Kekuatan dari api tersebut benar-benar dahsyat. Toko dan pusat perbelanjaan sekitarnya benar-benar terbakar habis. Namun, setiap orang benar terkejut saat me-
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nyadari bahwa ada satu rumah yang berhasil bertahan di tengah-tengah bencana
kerusakan ini. Hal ini sangatlah aneh, karena semua rumah tetangga Hsu Chang
habis terbakar, kecuali rumah Hsu Chang sendiri. Seseorang bertanya kepada Saya,
“Bagaimana mungkin ini terjadi semua rumah terbakar habis kecuali satu rumah yang
tertinggal dengan utuh?”
Saya menjawab, “Saya tahu kenapa.”
“Dapatkah anda memberitahu kami!”
“Api kebakaran itu melompati rumah itu!” jawab Saya.
Orang tersebut menatap Saya dingin, lalu meninggalkan Saya dengan jengkel.
Saya tersenyum. Sebenarnya, Saya betul mengerti apa yang terjadi dan sejujurnya
dari mengetahui dan tidak mengetahui, itu sebenarnya yang benar-benar tahu.
(*kiasan : to be honest about knowing and not knowing is true knowing).
Walaupun Saya tahu bahwa dewa api Chu Jung telah mendapat titah untuk membakar daerah Ta-hu dan hanya ada satu rumah yang selamat, dalam hati Saya tidak
terlalu ingin mengetahui lebih dalam tentang penolakan asusila dari Hsu Chang.
Saya tidak mencoba untuk mencarinya.
Secara tidak diduga, Hsu Chang mengambil inisiatif untuk datang dan menemui
Saya. Suatu pagi ada ketukan di pintu rumah. Pengunjung itu mempunyai bentuk
wajah agak kotak, usia setengah baya dan berpenampilan ningrat. Segera setelah
pintu dibuka, dia segera memperkenalkan diri bahwa namanya, Hsu Chang.
“Bagaimana Saya dapat membantu anda?” tanya Saya.
“Pada suatu malam Saya bermimpi, Dewa Bumi memberi petunjuk bahwa saya harus
menulis cerita mengenai penolakan tindakan asusila dan memberikannya pada Sheng
Yen Lu”.
“Apa yang harus Saya lakukan dengan cerita ini?”
“Dewa Bumi berkata bahwa anda dapat memasukkan cerita saya ini ke dalam buku
anda untuk dapat menasehati orang-orang. Ini benar pahala yang baik.”
Pada saat itu, Saya benar-benar menyadari bahwa penglihatan dari para dewa dan
makhluk suci benar-benar tepat.
Saya salut pada Hsu Chang, “Walaupun ada wanita mendekati anda, anda menolak
melakukan tindakan asusila dengan wanita itu. Anda benar-benar seorang yang bijaksana!”
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Hsu Chang berkata, “Saya hanya beruntung..... benar-benar beruntung! Anda akan
mengerti semuanya setelah membaca cerita saya!” Hsu Chang menyerahkan cerita itu
kepada Saya dan pergi dengan tergesa-gesa. Saya membaca ceritanya dan kagum.
Saya menulisnya ulang sebagai berikut :
Hsu Chang mempunyai teman yang bermarga Chao, yang menikah dengan bekas
wanita penghibur. Dia cukup cantik, tetapi tindakannya sembrono dan dia tidak
merasa terganggu saat berkata-kata genit dan cabul terhadap Hsu Chang. Chao
sendiri tidak keberatan dengan sikap istrinya.
Suatu hari, istri Chao berada di rumah sendirian dan Hsu Chang kebetulan berkunjung ke rumahnya. Istri Chao berkata, “Dia sedang dalam perjalanan bisnis sebulan
penuh... Anda tahu ... saat saya melihat pasangan berjalan bersama, wajah dan hati
saya menjadi panas.”
Mendengar ini, Hsu Chang mulai merasa ada yang tidak beres akan terjadi. Dia
berputar balik dan akan pergi.
Istri Chao berkata, “Wajah saya benar-benar panas. Dapatkah anda merasakannya.”
Istri Chao, dengan lembut dan wajahnya yang cantik mendekati Hsu Chang.
Matanya yang bulat, alisnya yang memikat, aromanya yang menggoda, bibirnya
yang merah dan ucapannya yang manis, semuanya itu sangat menggoda.
Tubuhnya yang seperti ular, siap mematuk tubuh Hsu Chang.
Dia berkata, “Hidup ini tidak berarti. Tidakkah menurutmu kita harus berbuat sesuatu?”
“Berbuat sesuatu?”
“Ya, sesuatu antara kita berdua.” Nafasnya begitu harum.
Hsu Chang akhirnya mengerti.
“Hidup yang singkat ini tiada harapan, oleh karena itu kita harus dapat menggunakan
kesempatan yang ada untuk menyenangkan diri kita dan melakukan apa yang ingin
kita lakukan. Anda adalah pasanganku yang sesungguhnya.”
Hsu Chang terdiam. Jantungnya berdebar-debar, wajah dan jantungnya menjadi
panas. Ia secara fisik mulai tergoda dan suhu tubuhnya mulai memanas.
Hsu Chang tahu bahwa istri Chao sebelumnya adalah wanita penghibur dan ia biasa
berbicara genit dan cabul. Saat ini, tak terduga, ia mencoba melakukan hubungan seks dengannya. Ini menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat terhindar dari
kondisi melakukan karma buruk yang telah ditakdirkan alam.
Saat ia mencoba menggoda Hsu Chang, kemungkinan Hsu Chang akan tergoda
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jika ia tidak teringat akan buku bijak yang baru dia baca pada pagi harinya. Katakata puisi dari buku itu tiba-tiba terngiang di telinganya :
“Jika hati seorang berdebar saat melihat wanita cantik, maka saat itu secara fisik dia
akan terserang dan hancur dan tanpa disadari menarik bencana. Jika seseorang memegang teguh tiga permata yaitu Buddha, Dharma dan Sangha, maka pelatihannya akan
maju dan dia telah menanam kebajikan, yang pada akhirnya akan mendatangkan
berkat”.
Dalam paragrafnya tertulis : “Gairah seksual merupakan iblis yang paling utama.
Orang bijaksana harus berhati-hati menghadapinya dan tidak melakukan hal-hal
yang bertentangan dengan prinsip, walaupun hanya sesaat. Dia harus bertahan dan
mencegah terbangkitnya nafsu seksual seperti melindungi dirinya dari cengkeraman
harimau. Dengan demikian, kebijaksanaannya dapat menjadi teguh dan dapat melindungi dirinya dari berbuat salah. Seseorang harus waspada terhadap timbulnya skandal
dan pencemaran nama baik yang dapat mengakibatkan hilangnya kehormatan dan
keberuntungan. Sesaat setelah melihat wanita cantik, pikiran saudara terbangkitkan,
walaupun saudara tidak berbuat apa-apa. Meskipun demikian, karena pikiran saudara
sudah terbangkitkan, jiwa saudara akan tergerak. Saat jiwa tergerak maka hati saudara
pun akan gelisah. Hati-hati! Hati-hati!”
“Memang semua orang menyukai sesuatu yang indah. Seperti obyek cantik yang didambakan semua orang. Oleh karena itu, gairah seksual sangat sulit dihilangkan. Bersamaan dengan terbangkitnya pikiran, hati menjadi tergerak. Saat hati tidak dapat
dikontrol, maka perlindungan diri pun lenyap. Walaupun saat itu tidak tepat untuk
menuruti kehendak fisik, tetapi hati sudah gelisah. Jika ada kesempatan muncul, maka
kebijaksanaan pun akan hilang. Saat kebijaksanaan hilang, tubuh berada dalam bahaya.”
“Untuk menghindari kesalahan karena timbulnya gairah seksual, maka pertama-tama
adalah harus membatasi hati, tidak membiarkannya lemah. Seseorang harus waspada
untuk mencegah pikirannya terbangkitkan. Seseorang harus menyadari, pada saat
matanya menjadi pencuri dan telinganya menjadi perampok, maka pikirannya akan
terbangkitkan. Ketika pencuri dan perampok ini menyerbu ke bagian dalam, tubuh
dan hati akan kehilangan kendali. Oleh karena itu dari segi internal, seseorang harus
menjaga hati yang murni dan dari segi eksternal, seseorang harus lebih waspada dalam
menjaga telinga dan mata. Pada saat telinga dan mata tidak lagi berfungsi untuk mencuri obyek dari luar maka hasrat dan hati akan menjadi tak tergoyahkan. Jika pikiran
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murni maka pikiran penuh tipu daya tidak akan terbangkitkan.”
Kata-kata ini benar-benar mengagumkan karena dapat menyadarkan seseorang dari
kebodohannya! Juga dapat dikiaskan seperti kilat dan guntur. Hsu Chang menjadi
waspada terhadap kenyataan bahwa gairah seksual adalah malapetaka bukan berkat
dan dapat menimbulkan penderitaan bukan kesenangan.
Jika dia melakukan hubungan seks dengannya maka hanya ada sedikit keuntungan. Seks diantara dua orang hanya dapat memperoleh kepuasan nafsu sesaat. Sebenarnya mudah untuk dipahami bahwa kepuasan sesaat, hasrat dan nafsu seperti
ini sangatlah berbahaya, karena akan membuat orang menuruti kehendak ini terus
menerus tanpa akhir.
Lagi pula, jika keduanya telah melakukan hubungan seks, maka mereka harus menyimpan rahasia itu. Konsekuensi dari hubungan mereka akan sangat melukai bahkan
mungkin akan menghancurkan kedua keluarga. Akhirnya, seseorang akan menjadi
lebih rendah dari binatang dikarenakan telah mengetahui dan mengabaikan moralitas yang bertentangan dengan prinsip alam.
Jika temannya Chao mengetahui hubungan mereka, Hsu Chang tidak dapat meramalkan apa yang akan terjadi. Jika hubungan mereka diketahui oleh masyarakat,
mereka akan ditertawakan. Bagaimana dia dapat menahan malu dan hidup di dunia
ini!. Hsu Chang berpikir mengenai hal ini dan segera menghentikan situasi ini agar
tidak berjalan lebih lanjut. Dia tidak lagi tertarik secara fisik dan dia tidak dapat
menahan tawa.
Dia berkata pada dirinya sendiri, “Apakah ini layak untuk dilakukan, mempertaruhkan resiko karir dengan kepuasan hasrat sesaat? Saya orang yang berambisi, bagaimana
saya membiarkan diri saya dikacaukan oleh seorang wanita penghibur? Jika saya
meneruskan dan berhubungan cinta dengannya, saya yakin akan menyesal selamanya.”
Akhirnya, Hsu Chang mencari alasan, bahwa dia harus mengerjakan keperluan lain
yang mendesak. Dia meninggalkan kediaman Chao dengan tergesa-gesa!
Hsu Chang menambahkan, “Saya tidak pernah menceritakan kisah penolakan asusila
ini kepada orang lain.”
Saya membaca cerita Hsu Chang dan menyadari bahwa, secara tak terlihat, hantu
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dan makhluk suci selalu mengawasi kita. Adalah benar bahwa “Tidak ada seorang
pun yang dapat secara rahasia berbuat karma negatif tanpa disaksikan oleh yang diatas.”
Yang Saya kagumi dari peristiwa ini adalah hati Hsu Chang sebenarnya sudah
tergerak, tetapi pada saat itu dia dapat membangkitkan pikiran bijaksana dan dapat
membedakan yang baik dari yang salah. Hebatnya, dia dapat segera berhenti sebelum melakukan kesalahan serius yang terbesar.
Jika lelaki biasa, selama hasrat seksualnya terbangkitkan, dia tidak akan berpikir
akankah dia menyesal di kemudian hari, tetapi dia akan merasa sangat beruntung
telah dapat melakukan hubungan asusila ini. Terperdaya kelemahan akan kepuasan
seksual sesaat, dia tidak akan berpikir apa yang akan terjadi di masa depan. Tidak
menjadi masalah bagi dia apakah itu benar atau salah, dia akan terus melakukannya
dan memuaskan dahulu hasratnya. Api dari gairah seksual dapat menghancurkan
iman seseorang dan umat awan sangat sulit mengendalikan diri sendiri dalam situasi
seperti itu.
Menurut pengetahuan Saya, tubuh manusia bukan terbuat dari emas, perak, tembaga atau logam, tetapi terbuat dari energi, darah, cairan dan tulang. Bahkan diantara sesama pasangan, masing-masing harus dapat mengendalikan hasrat seksualnya.
Energi dan darah mengalir melalui enam nadi atau pembuluh darah. Membutuhkan waktu satu hari penuh untuk bersirkulasi melalui satu nadi dan total enam hari
untuk bersirkulasi melalui semua enam nadi.
Nama dari ke enam nadi itu : T’ai-yang, Yang-ming, Shao-yin, T’ai-yin, Shao-yin
dan Chueh-yin.
Keseluruhan sirkulasi melalui ke enam nadi disebut satu siklus penuh sirkulasi darah
dan energi.
Saat seseorang mendambakan seks, hatinya melompat dan tubuhnya berkeringat.
Suhu tubuh naik dan kehilangan kontrol mental. Sebagai hasilnya, persendian terbuka, syaraf dan nadi menjadi kosong dan cairan inti terpancar keluar.
Ketika nadi kosong, membutuhkan waktu tujuh hari untuk menggantinya. Istilah,
“seven days of recovery”, berarti seseorang harus beristirahat selama tujuh hari. Jika
kehidupan seks suatu pasangan terlalu banyak dan frekuensi hubungan seksual mereka kurang dari tujuh hari, maka mereka sering kehilangan cairan dan darah, pada
akhirnya tidak dapat mengganti kekosongan pembuluh darah dan energi mereka.
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Oleh karena itu, pada zaman dulu para suciwan mempunyai peraturan untuk menahan diri melakukan hubungan seksual yang berlebihan untuk mempertahankan
kesehatan.
Ketika berumur dua puluh tahun, standart kehidupan seks seseorang tidak boleh
melebihi sekali setiap tujuh hari.
Ketika berumur tiga puluh tahun, standart kehidupan seks seseorang tidak boleh
melebihi sekali setiap empat belas hari.
Ketika berumur empat puluh tahun, standart kehidupan seks seseorang tidak boleh
melebihi sekali setiap dua puluh delapan hari.
Ketika berumur lima puluh tahun, standart kehidupan seks seseorang tidak boleh
melebihi sekali setiap empat puluh lima hari.
Ketika berumur enam puluh tahun, pembuluh darah/nadi tidak lagi dapat digantikan.
Jika pasangan pada umumnya tidak membatasi kehidupan seksual mereka dan tidak percaya bahwa berbahaya melakukan hubungan seksual yang berlebihan semasa
muda mereka, maka hari demi hari mereka akan menderita kehilangan tenaga dan
energi. Enam pembuluh darah akan kosong, energi dan darah terkuras, cairan inti
mengering dan banyak penyakit muncul. Maka kematian akan datang lebih awal!
Anda harus waspada! Bagi orang yang tahu bagaimana membatasi kehidupan seksualnya dapat mencegah terkena penyakit dan memperoleh panjang umur. Bagi orang
yang tidak dapat membatasi hasrat seksualnya akan menderita banyak penyakit dan
umur yang lebih pendek.
Orang yang melakukan tindakan asusila adalah orang yang bersedia untuk turun
terlahir di alam binatang. Sungguh menyedihkan!
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Kenang-kenangan Mengenai Reinkarnasi Yang Lalu
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Pertama kali saya datang mengunjungi, saya tercengang mendapatkan diriku sangat
mengenal desa ini. Ada sebuah jembatan yang panjang, dan gunung yang dipenuhi
dengan ladang pohon buah buahan. Ketika bus yang kutumpangi memasui desa itu,
entah mengapa perasaanku bergejolak terutama sekali rasa haru. Dibawah jembatan
panjang yang diseberangi itu, saya melihat granit biru yang ditutupi oleh semak
belukar dan disamping granit itu ada sebuah batu putih yang besar.
Saya berpikir, “Bukan saja saya mengenal tempat ini, tetapi bahkan saya pernah berjemur matahari diatas batu itu dan berenang dibawah jembatan ini. Sekarang saya
ingat, begitu lewat jembatan ini, ada sebuah altar Dewa Bumi.” Saya bertanya dengan
penuh perasaan, “Apakah ada sebuah altar disebelah kanan jalan ini tidak jauh dari
sini?”
“Ya, benar!” Nona Fan menjawab tanpa berpikir lagi.
Ia memandangku dengan aneh. “Bukankah saya katakan saya tidak pernah datang
kesini sebelumnya?”
Bus membelok ke kanan. Dan terlihatlah altar itu. Bata-batanya sudah tua dan
buram karena usia.
“Jika tidak salah,” kataku lagi kepada Nona Fan, “kita masih harus menyeberang sebuah jembatan kecil sebelum tiba di desa, dan nama jembatan itu adalah ‘Adil’. Mudah-mudahan ingatanku benar.”
Nona Fan membelalakan matanya lebar-lebar dan berkata, “Ya. Ada sebuah jembatan
kecil disana, tapi saya tidak pernah menaruh perhatian tentang nama jembatan itu.”
Ada sebuah halte bis tepat sebelum jembatan itu dan kami melihat nama jembatan
itu terukir dengan jelas : ‘Jembatan Adil’.
“Saya sudah pasti pernah datang kesini,” kata nona Fan.
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“Tidak, saya tidak pernah datang ketempat ini dalam hidupku kali ini.”
“Jadi bagaimana kau bisa tahu nama jembatan ini?”
“Entahlah, tapi dibawah jembatan ini, dahulu, banyak orang memelihara bebek. Dulu
ada banyak bebek disini.”
Setelah melewati jembatan itu, kami melihat segerombolan bebek-bebek dan sebuah
rumah kecil dengan atap bilik. Seorang pria berdiri disamping sungai mengawasi
bebek-bebek itu. Semuanya semakin tak asing bagiku.
Ayah dari Nona Fan membuka toko mini-market disini. Ia telah mendengar kabar
bahwa aku adalah seorang ahli Feng-Shui, dan ia telah meminta putrinya untuk
membawaku ke desa ini.
“Kamu orang aneh,” kata nona Fan.
“Tidak sama sekali. Hari ini ingatanku baik-baik saja,” jawabku.
Ketika kami turun dari bis, hatiku bagaikan loncat saja. Sepertinya desa ini tidak
banyak berubah dari apa yang kuingat.
Nona Fan membawaku menemui ayahnya. Selain dua toko mini-market, keluarganya juga mempunyai ladang jeruk dan buah-buahan lainnya dan sebuah hutan
bambu. Ayahnya itu merupakan lurah dari desa ini.
“Saya rasa anda belum pernah datang ke desa sejauh dan sekecil ini,” kata ayahnya
kepadaku.
Bagaimana aku harus menjawab pertanyaanya? Sebetulnya, aku memang belum
pernah datang kedesa ini dalam 33 tahun usiaku ini, tapi aku tidak bisa mengatakan
aku belum pernah datang kesini. Sungguh sulit mengungkapkan perasaan-perasaanku ini. Aku merasa seperti aku sedang kembali ke kampung halaman.
“Pak Fan, di ujung jalan ini ada sebuah keluarga yang tinggal dirumah bertembok bata
merah. Nama marganya adalah Shih. Apakah bapak mengenal mereka?”
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“Oh, itu adalah rumah dari nenek Shih. Sekarang dikeluarganya hanya ada seorang
pembantunya. Keluarga Shih dulu adalah keluarga yang paling kaya raya dikampung
ini. Pak Shih adalah seorang yang sangat baik hati dan berjiwa sosial. Ia mendanai
banyak pekerjaan pembangunan desa ini. Setelah ia wafat, sanak keluarganya pindah
kekota besar maupun ke luar negeri. Hanya istrinya, nenek Shih, yang masih menetap
disini. Ia tidak dapat melupakan almarhum Pak Shih. Sekarang ia jarang sekali meninggalkan rumahnya itu. Setiap pagi mereka membaca mantra dan berdoa kepada
Buddha.”
“Kapan almarhum Shih Shen-pen meninggal dunia?”
“Oh, itu kira-kira 33 tahun yang lalu. Saya saat itu berusia 20 tahun. Pada hari pemakamannya semua orang didesa ini hadir. Suasananya mirip upacara di kuil saja.
Makamnya dibuat ditanahnya sendiri. Makamnya itu adalah yang terbesar di kampung ini. Saya akan menemani anda melihat makam kakekku sehingga anda bisa mengatur Feng-Shui nya.”
Pak Fan tidak bertanya apa-apa kepadaku. Aku terus menundukkan kepala. Nona
Fan mengamati gerak-gerikku dengan seksama. Air mataku mengalir mendengar
mereka berbicara tentang Shih Shan-pen dan nenek Shih.
Ketika kami mendaki gunung untuk melihat makam almarhum Shih Shan-pen,
aku berjalan didepan. Pak Fan berkata, “Hei, kelihatannya anda hafal betul jalanan
digunung ini.”
Aku mengamati makam Shih Shen-pen dengan teliti. Kemudian aku pergi ke
makam kakek dari Pak Fan. Setelah itu aku memohon diri. Aku pergi kerumah
nenek Shih dan mengetuk pintu.
Secara kebetulan, ketika aku tiba disana, nenek Shih lah yang membukakan pintu.
Mengenakan kemeja biru dan celana berwarna gelap, ia bergerak dengan sangat lambat. Wajahnya sudah sangat keriputan. Tangannya memegang tasbih. Ia bergumam
melafal mantra. Aku mengenali bentuk tubuhnya. Aku begitu terkesan sehingga aku
berusaha menggapainya. “Apa kabar, nenek Shih?”
“Siapa kau?” Ia bertanya dengan muka menyelidiki.
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“Nama saya Lu Sheng-yen.” Sangat sulit bagiku menjawabnya demikian. “Saya tahu
namamu adalah Pi-fang dan nama pembantumu adalah A-sang. Kau mempunyai 3
putra dan 1 putri. Satu diantaranya baru saja wafat 4 bulan yang lalu. Suamimu, Shih
Shan-pen, meninggal 33 tahun yang lalu.”
“Aku tidak kenal kau! Kau datang untuk menyelidiki aku?” Ia merasa terganggu.
“Tidak, tidak.” Kataku dengan tergesah-gesah, “Saya bukan untuk menyelidikimu ;
saya hanya mengetahui masa lalumu,” saya segera menjelaskan.
“Orang gila.” Ia membalikkan badan sambil bergumam dan menutup pintu.
Aku mendengar berteriak memanggil pembantunya “A-sang! A-sang!”
Setelah itu, aku makan siang dirumah Pak Fan, tapi aku tidak memiliki nafsu makan.
Pak Fan memanggilkanku taxi untuk kembali ke Tai-Chung. Ia juga mempunyai
urusan disana sehingga ia pergi bersamaku. Ketika taxi melewati jembatan ‘Adil’,
Pak Fan berkata, “Jembatan ini didanai pembangunannya oleh Shih Shan-pen.”
Kami melewati altar Dewa Bumi dan Pak Fan berkata, “Altar ini juga dibangun
oleh Shih Shan-pen. Orang mengatakan bahwa ia membangunnya untuk mengenang
ayahnya.”
Di jembatan, Pak Fan menunjukkan ke batu granit dan berkata, “Anak-anak suka
bermain air disini. Mereka berjemur matahari diatas batu itu.”
Aku tidak berkata sepatah katapun; didalam hati aku mengucapkan selamat kepada
masa laluku.
Aku merenung berapa lama aku dapat hidup didalam tubuh fisikku yang sekarang.
“Apakah aku gila?” pikirku. “Tidak, pikiranku jernih. Sekarang aku mulai mengerti.”
Aku sadar bahwa rahasia alam tidak dapat diungkapkan. Semua yang diatur oleh
alam semesta bergerak seperti roda berputar. Bila semua orang mengetahui masa lalu
mereka, perbedaan didalam umur, hubungan karma antar manusia, maka tidak ada
lagi yang disebut waktu. Bila demikian keadaannya, betapa kacaunya dunia.
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Orang Yang Berhati Lapang
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Sembah sujud pada Bhikku Liaoming, sembah sujud Guru Sakya Zhengkong, sembah sujud pada Gyalwa Karmapa XVI, sembah sujud pada Guru Thubten Dhargye! Sembah sujud pada Triratna Mandala! Gurudhara, Para Acarya, Dharmacarya,
Lhama, Pandita Dharmaduta, Pandita Lokapalasraya, ketua vihara, para umat sedharma, ada lagi Lhama Lianti dari Vihara Fasheng, selamat siang semuanya!
Nanti saya akan memberikan kalian Abhiseka Vajra Mahacakra. Agama Tantra punya sebuah kitab sadhana berjudul “Cara Meraih Ketenangan dan Kebahagiaan”,
“Cara Meraih Ketenangan dan Kebahagiaan” yang saya peroleh adalah versi tulisan
tangan, diberikan oleh guru saya. Sekarang banyak buku cetakan “Cara Meraih Ketenangan dan Kebahagiaan”, di dalam bahkan ada pelafalan mandarin, salah satunya adalah Vajra Mahacakra. Vajra Mahacakra memiliki semacam kekuatan, supaya
orang yang tidak menerima abhiseka, boleh belajar Sadhana Tantra. Sadhana Tantra
biasa perlu abhiseka baru boleh tekuni, jika tidak abhiseka, maka disebut “Dosa
Melangkahi Sadhana”, atau “Dosa Mencuri Sadhana”; Anda hanya baca kitab sadhana saja tanpa menerima abhiseka, ini disebut “Dosa Mencuri Sadhana”. Namun,
jika Anda di tempat yang sangat jauh dan terpencil, atau desa yang sangat terpencil,
tidak ada Vajracarya, Anda tidak mungkin keluar menerima abhiseka, Vajracarya
juga tidak mungkin pergi ke tempat Anda, tetapi Anda ingin menekuni sadhana ini.
Asalkan Anda japa mantra Vajra Mahacakra, Anda pun boleh menekuni sadhana
ini dan tidak dianggap dosa mencuri sadhana. Yidam yang satu ini adalah yidam
terpenting di dalam “Cara Meraih Ketenangan dan Kebahagiaan”. Dengan menjapa
mantra Vajra Mahacakra, Anda pun boleh menekuni sadhana ini. Menunggu Vajracarya, jika berjodoh bertemu, Anda mohon lagi abhiseka langsung, ini boleh, ini
adalah toleransi khusus.
Bicara tentang terpencil, belakangan ini akan diadakan pemilu, tokoh politik
melakukan invasi, kampanye di kota-kota besar, bahkan tempat terpencil pun mau
dikunjungi, jika mendatangi tempat terpencil, luar biasa, orang-orang di sana pun
memilih Anda. Pada suatu negara ada seorang tokoh politik mendatangi tempat
yang sangat terpencil untuk kampanye. Mereka mengendarai mobil ke sana, sampai di lereng gunung, mobil terbalik, beberapa orang meninggal dunia. Tempat itu
sangat terpencil, ada seorang petani tua melihat kondisi mengenaskan dari mobil
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yang terbalik, ia pun berbaik hati memakamkan orang-orang yang berada dalam
mobil terbalik ini. Belakangan, polisi datang menginterogasi, petani tua berkata,
“Saya sudah makamkan semua.” Polisi pun bertanya, “Yang hidup mengapa Anda
juga makamkan?” Petani tua berkata, “Tokoh politik mana boleh dipercaya!” Tempat terpencil, Vajracarya tidak membabarkan Dharma di sana, jika membabarkan
Dharma di sana, mobil terbalik tetap harus ditolong! Vajra Mahacakra, pengertian
“Mahacakra” adalah cahaya-Nya seperti sebuah Maha-Dharmacakra, seluruhnya
bisa terpancar, baru disebut “Mahacakra”. Tidak peduli Anda insan di alam mana
pun, asalkan Anda ingin bersadhana, Ia pun memancarkan cahaya. Mantra yidam
yang satu ini memang jarang dijapa orang, namun, sangat penting. Tempat terpencil, tidak ada orang yang datang, Vajracarya tidak datang, seperti kutub utara,
seperti kutub selatan, seperti Afrika, di bumi ini masih banyak tempat yang sangat
terpencil, namun, yidam Vajra Mahacakra bisa tiba, cahaya-Nya bisa tiba, menjapa
mantra-Nya sama dengan abhiseka. Nanti, saya akan memberikan abhiseka Vajra
Mahacakra kepada Anda semua, welas asih-Nya ibarat Dharmacakra yang besar,
berputar seperti ini.
Sang Buddha juga memutar Dharmacakra, pemutaran Dharmacakra pertama adalah
bersabda tentang Dukha (penderitaan), Nirodha (sebab-sebab penderitaan), Samudaya (lenyapnya penderitaan), dan Marga (jalan menuju lenyapnya penderitaan),
menyeberangkan 5 bhikku, intinya menerangkan duka (penderitaan), sunya (kekosongan), anicca (ketidakkekalan), anatman (tiada aku); pemutaran Dharmacakra
kedua, Beliau memutar Dharmacakra “prajna”, merupakan Dharmacakra kebijaksanaan. Bagi kita sadhaka, prajna sangat penting, karena kita berlandaskan pada kebijaksanaan baru bisa terbebaskan. Pertama memutar Dharmacakra, menyeberangkan Hinayana, Dwiyana, Pratyeka, karena menekuni 12 nidana sehingga mencapai
pencerahan, Hinayana, Dwiyana, ada lagi Mahayana yang membangkitkan MahaBodhicitta; pemutaran Dharmacakra ketiga adalah bersabda tentang “Madhyamika
dan Vijnana” (pandangan tengah dan kesadaran), tidak peduli Buddha Sakyamuni
memutar Dharmacakra apapun, semua karena Bodhicitta, karena bakat yang berbeda-beda, sehingga Beliau baru memutar Dharmacakra yang berbeda-beda. Karena
siapa tergolong bakat apa, bakat Hinayana memutar Dharmacakra Hinayana, bakat
Dwiyana Beliau pun memutar Dharmacakra Dwiyana, bakat Mahayana memutar
Dharmacakra Mahayana, semua beda. Welas asih dan cinta Sang Buddha, sangat
langka.
Bicara tentang cinta, ada sebuah cerita kecil, kita sering mengatakan ikan dan air,
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air tidak bisa terlepas dari air, air tidak terlepas dari ikan, ikan pun berkata pada air,
“Saya cinta sekali padamu, mata saya terbuka, setiap hari melihatmu, tidak pernah
terpejam.” Pernahkah Anda melihat ikan memejamkan mata? Ia tidur pun mata
tetap terbuka, ikan meninggalkan air, ikan tidak bisa hidup lagi, selalu mencintai
air. Air pun sangat mencintai ikan, lalu berkata pada ikan, “Saya juga tidak bisa
terlepas darimu, karena, Anda lihat, saya memelukmu erat-erat. Bagian kulit mana
yang tidak saya peluk?” Jadi, keduanya sangat mencintai, ikan dan air tidak terpisahkan. Saat ini, panci bicara, “Sudah hampir matang, masih omong kosong!” Ternyata
sedang masak ikan, ikan bicara dengan air di dalam panci, panci pun berkata, sudah hampir mendidih masih omong kosong. Vajra Mahacakra ibarat air, kita semua
ibarat ikan, cahaya-Nya selalu sempurna di sekitar kita, asalkan Anda menjapa mantra-Nya, arus cahaya-Nya bergolak di tubuh kita, sama dengan abhiseka. Jadi, Anda
merenungkan yidam yang satu ini, sadhana apapun boleh ditekuni, sadhana mana
yang ingin kita tekuni, kita boleh tekuni. Vihara Fasheng juga sangat aneh, tidak
pilih yidam yang lain, malah pilih yidam ini. Nyatalah bahwa, Lhama Lianti, Lhama
Lianxiang, mereka setiap saat peduli pada insan. Semoga kita semua memperoleh
abhiseka yidam yang satu ini, arus Dharma pun selamanya tinggal pada diri kita,
ini adalah semacam wujud welas asih dan cinta, memberikan welas asih dan cinta
kepada seluruh insan. Dulu, ia pernah membuat sebuah majalah “Dunia Zhenfo”,
sebenarnya berjalan dengan baik, walaupun terputus di tengah jalan, namun, Mahaguru masih sangat merindukan majalah ini, banyak data di dalamnya, jika masih
ada satu majalah, alangkah bagusnya.
Buddha Sakyamuni sangat menyayangi dan menghargai insan, Mahaguru juga sangat menyayangi dan menghargai insan, sehingga baru disebut “tidak mengabaikan
seorang insan pun”. Hanya murid yang meninggalkan Mahaguru, Mahaguru tidak
pernah meninggalkan murid. Kadang-kadang, Mahaguru juga bisa merindukan murid-murid yang meninggalkan Zhenfo Zong, setiap saat peduli pada mereka, sekarang apakah mereka baik-baik saja? Apakah sekarang masih melatih diri? Ikut acarya
atau bhikku lain, atau guru dari aliran lain, bisakah memahami intisari Dharma dari
guru tersebut? Apakah mencapai keberhasilan yang lebih baik? Saya selalu peduli
pada mereka. Tentu saja, bisa kembali juga sangat baik, saya juga sambut dengan
baik mereka yang kembali. Hati Mahaguru sangat lapang, di tempat guru lain,
Anda juga harus belajar jadi murid yang patuh, jangan tinggalkan lagi, di tempat
guru lain, juga harus melatih diri sungguh-sungguh, mencapai keberhasilan dengan
sebaik-baiknya. Jika Anda tidak belajar sama sekali, Anda telah merdeka, Anda juga
harus punya kemampuan untuk merdeka, kalau tidak akan kedinginan! Kelaparan!
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Seperti tadi malam turun hujan deras, angin ribut, Mahaguru juga bisa teringat,
apakah mereka kedinginan! Pakailah baju yang lebih tebal! Terlalu panas, apakah
mereka akan kepanasan; terlalu dingin, apakah mereka akan kedinginan, setiap saat
peduli pada Anda semua, siapapun Anda. Buddha Sakyamuni juga demikian, Buddha mana pun sama, Buddha mana pun, seperti Buddha Sakyamuni tidak akan
berkata pada murid, kalian tidak boleh pergi ke Dunia Lazuardi di Timur, tidak
boleh ke tempat Buddha Bhaisajyaguru; Buddha Amitabha juga tidak akan berkata
pada murid, kalian tidak boleh menemui Buddha Sakyamuni, menemui Buddha
Sakyamuni sama artinya mencampakkan Buddha Amitabha. Tidak akan, Buddha
dan Buddha adalah sama, semua welas asih, membangkitkan Bodhicitta, hati sangat lapang; jika Ia sendiri mengaku telah mencapai keberhasilan, sudah mencapai
pencerahan, telah berhasil, kalian yang di sini adalah milik saya, tidak boleh pergi ke
tempat lain, itu tidak benar, Buddha seperti itu bukanlah Buddha.
Buddha sejati, hati-Nya sangat lapang, Anda boleh pergi ke Buddhaloka mana pun.
Namun, Buddha akan kuatir, kalian bukan pergi ke Buddhaloka, tetapi turun ke 3
alam samsara, bertumimbal lahir di 6 alam kehidupan, ini baru menakutkan. Jadi,
kalian harus mengenal siapa yang berhati lapang, hati semakin lapang, keberhasilannya semakin luar biasa; Asura, Neraka, Setan Kelaparan, Hewan, semua berhati
sempit. Jadi, melatih diri itu Anda cukup melihat hati, orang ini berhati lapang,
apapun tidak merintanginya, keberhasilan orang ini sangat luar biasa, ini sangat
penting. Om Mani Padme Hum.
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Pikiran Pelenyap Karma (Bagian I)
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Hari ini saya akan membahas tahap ke 5 dari perkembangan pikiran seperti dibabarkan oleh biksu Konghai. Kita sering mendengar pertanyaan, “Sewaktu seorang bayi
terlahir, apakah ia baik atau jahat?” Saya pernah ditanya tentang hal ini. Saya selalu
menaruh tanda tanya setelah kata-kata “sewaktu bayi terlahir” untuk menunjukkan
bahwa tak ada
jawaban yang benar untuk pertanyaan ini. Mengapa? Setiap manusia berbeda. Kita
tidak bisa memberikan jawaban yang universal untuk pertanyaan ini. Alasan nya
sederhana. Kita tidak terlahir dengan ciri-ciri yang sama.
Sebagian bayi terlahir berat, sebagian lagi terlahir enteng. Sebagian terlahir baik hati,
sebagian lagi terlahir jahat. Nyatanya, setiap individu adalah unik dan berbeda, secara luar maupun dalam. Sebagian terlahir pintar, sebagian terlahir bodoh. Sebagian
terlahir cantik, sebagian terlahir buruk rupa. Pendek kata, kita semua mempunyai
keunikan tersendiri. Semuanya sangat tergantung pada karma kita. Itu sebabnya kita
harus membuang karma buruk kita.
Kita sedang berbicara tentang hukum karma, hukum sebab akibat. Diri kita yang
sekarang adalah akibat dari siapa diri kita dalam kehidupan lampau. Diri kita di
masa yang akan datang adalah akibat dari diri kita yang sekarang.
Sambil duduk di bawah pohon bodhi, Sakyamuni Budha merenungkan tentang
12 Nidana (sebab-akibat). Satu hal yang perlu dicamkan adalah bahwa mereka
yang telah mencapai pencerahan dengan metode ini disebut telah mencapai tingkat
Pratyeka Buddha. Itu sebabnya beliau dapat menjelaskan karma buruk apa yang
seorang bayi akan hadapi dalam kehidupan barunya, berapa banyak harta yang ia
akan miliki, berapa cerdas, sebagai akibat dari karma yang ditumpuknya dalam kehidupan lampau.
[Catatan: Bagi para pembaca yang belum hafal akan 12 Nidana, berikut ini kami
cantumkan perinciannya.]
“12 Nidana” (12 sebab-musabab, Pratitya-Samutpada).
1. Kebodohan (avidya),
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2. Bentuk bentuk karma (samskara),
3. Kesadaran (vijnana),
4. Nama dan Rupa (Nama Rupa),
5. Enam bidang pengertian (Sad-Ayatana),
6. Hubungan (Sparca),
7. Perasaan (vedana),
8. Idaman (trsna),
9. Kemelekatan (upadana),
10. Kejadian (bhava),
11. Kelahiran (Jati),
12. Me-nua dan Mati (jaramarana).
Kebanyakan orang dengan salah mengira bahwa semua bayi adalah sama. Tak ada
siapapun yang bisa memberikan penjelasan yang masuk diakal seperti penjelasan
dari Budhisme tentang hukum karma. Di mata para Budha, kita adalah akibat dari
karma kita sendiri.
Karena seseorang bisa saja sesosok hantu, Mara, ataupun ashura dalam kehidupan
lampau nya, ia mempunyai rintangan karma buruk. Kita harus melatih diri dan
mencapai tingkat dimana karma buruk kita terlenyapkan. Kita sedang bicara tentang kehidupan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Sesuatu yang
lebih mendalam. Karma buruk kita tertumpuk karena kebodohan (avidya, urutan
pertama dalam 12 Nidana) kita. Ini adalah alasan mengapa kita tidak dapat memahami rintangan karma kita.
Apakah bentuk bentuk karma (samskara, urutan ke 2 dalam 12 Nidana)?
Tergantung karma masa lalu kita, jalan yang harus kita lalui dalam kehidupan ini
sedikit banyak sudah diatur. Kaitan ketiga adalah kesadaran (vijnana, urutan ke 3
dalam 12 Nidana), benih yang kita bawa dari kehidupan masa lampau. Dengan
mengamati kesadaran seseorang, saya dapat mengetahui berapa kaya dan cerdas ia
akan dalam kehidupan ini (Nama-Rupa, urutan ke 4). Sungguh kasihan melihat
anak-anak yang terlahir dengan karma buruk yang berat. Mereka akan menderita
dalam kehidupan kali ini. Bagaimana rupa kita dalam kehidupan kali ini sangat
tergantung pada benih apa yang kita bawa dari kehidupan lampau. Setiap individu
mempunyai wajah yang berbeda meskipun kita semua mempunyai ciri-ciri yang
umum seperti mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan alis.
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Kemudian, ada 6 sumber (Sad-Ayatana, urutan ke 5 dalam 12 Nidana) atau adakalanya disebut 6 indra (yaitu panca indra ditambah pikiran). Sakyamuni Budha percaya bahwa orang harus menggunakan sentuhan untuk mendeteksi apa yang terjadi
di sekelilingnya pada waktu ia baru lahir sampai usia 2 atau 3 tahun.
Di India, sewaktu orang mencapai umur 14 atau 15 tahun, ia mulai jatuh cinta.
Dengan kata lain, ia mulai mempunyai kemelekatan. Kebanyakan wanita India menikah sebelum umur 14 tahun karena mereka sudah mulai mempunyai berbagai
macam nafsu.
Demikian untuk hari ini.
Om Mani Padme Hum.
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Guru Silsilah Maha Mula Acarya Lian Sheng
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Sembah sujud pada Bhikku Liaoming, Guru Sakya Zhengkong, Gyalwa Karmapa
XVI, Guru Thubten Dhargye! Sembah sujud pada Triratna mandala! Gurudhara,
ayah saya, adik saya, Tony, dan tamu kehormatan 2 orang profesor. Para Acarya,
Dharmacarya, Lhama, Pandita Dharmaduta, Pandita Lokapalasraya, para umat sedharma, selamat siang semuanya!
Sewaktu Acarya Lianji mengantar saya, ia berkata pada saya bahwa sore ini tidak
ada urusan, hanya makan, kemudian jalan-jalan sebentar ke tempat pembangunan
Xianghua Leizang Si (belum selesai dibangun). Tak disangka, begitu datang sudah
tersusun kursi sebanyak ini, saya tahu kali ini ditipu lagi.
Mari kita bahas silsilah Esoterik Mahaguru. Kita cerita dulu tentang Bhikku Liaoming, Beliau tadinya berasal dari Cina Daratan yang ikut tentara ke sini, dulu adalah
bhikku. Pada suatu kurun waktu setelah datang, semua bhikku yang ikut tentara ke
sini sempat dicurigai. Saat itu orang Cina Daratan yang datang ke sini terkadang
diam-diam dilaporkan dan dicurigai orang lain. Bhikku Liaoming tahu lebih awal,
sehingga Ia terus menyepi di Gunung Jiji.
Pada suatu kesempatan, saya pergi ke Gunung Jiji, lantas bertemu Beliau. Saya bertemu Beliau dan belajar Dharma dengan Beliau selama bertahun-tahun. Bhikku
Liaoming adalah guru pertama saya. Saat itu, saya belum menikah.
Guru kedua seharusnya Guru Sakya Zhengkong, lokasi pertemuan di Green Lake,
Ballard. Guru Sakya Zhengkong—Dezhung Rinpoche. Dezhung diterjemahkan ke
Bahasa Mandarin menjadi Desong (Cemara Pahala). Ia duduk sendirian di kursi
Green Lake sembari bernyanyi dan menjapa mantra dengan suara lantang. Setelah
saya bertemu Beliau, kami pun menjalin hubungan Guru-murid. Di Ballard, saya
setiap hari belajar Dharma dengan Beliau selama 3 tahun.
Pada tahun 1980, saya bersama Chao-chu Huang keliling Amerika Serikat, di Upstate New York saya bertemu Gyalwa Karmapa XVI dan menerima abhiseka dari
Beliau. Waktu bersama guru ini lebih singkat. Bertemu, abhiseka, dan mendapatkan cenderamata silsilah Beliau, yakni sebuah japamala kristal putih yang sering
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dipegangnya. Saya juga dapat foto yang dibubuhi tandatangan Beliau yang dimuat
di buku Zhenfo Faliu Bian Shifang terbitan Ling Shen Ching Tze Temple Seattle.
Selanjutnya, yang agak lama, guru terakhir saya, yaitu Guru Thubten Dhargye dari
Tsing Yam Monastery, Hong Kong. Saya sering ke sana, setiap kali ke sana, saya
menerima beberapa abhiseka. Selain itu, saya juga bersarana pada Acarya Pufang,
Beliau punya Vihara Zhong-chi di Shezai, Taipei, Taiwan.
Guru Thubten Dhargye adalah guru terakhir saya, saat itu saya sudah punya banyak murid, setiap orang pergi, membuatnya terganggu, akhirnya ia tempel selembar
memo, “Tidak bertemu umat Zhenfo Zong.” Saya sudah sering pergi, setiap kali
pergi bersama acarya, Lhama, atau umat-umat Hong Kong. Hanya Guru Thubten
Dhargye satu-satunya yang berfoto bersama saya.
Pernahkah Anda melihat Mahaguru bawa kamera? Saya tidak pernah sentuh kamera
seumur hidup saya. Saya bersarana pada 3 Guru Eksoterik, pertama adalah Guru
Yinshun yang tinggal di sebelah rumah saya, saya selalu beri persembahan di Huayu
Jingshe pada tanggal 1 dan 15 imlek, beri persembahan kepada Buddha dan Guru
Yinshun hingga saya pergi ke Amerika Serikat. Saya pulang dari Amerika Serikat
juga mengunjunginya bersama beberapa umat, tidak ada orang yang mengambil
foto saya dan Guru Yinshun, saya dan Guru Yinshun tidak pernah kepikiran mau
berfoto. Saya tidak tahu berfoto begitu penting. Saya bertahun-tahun ikut Guru
Yinshun, Huayu Jingshe justru berada di sebelah rumah tempat tinggal ayah saya
yang sekarang, saat itu masih kongsi satu tembok, kami malah tidak berfoto bersama. Saat itu, Huang-ming Zhang juga pernah pergi. Jadi, seumur hidup saya tidak
pernah berfoto bersama Guru Yinshun.
Guru Eksoterik kedua adalah Bhikku Senior Leguo, ia tinggal di sebuah biara Bhikkuni di Shalu, 5-6 orang, saya bertemu Bhikku Senior Leguo berceramah Dharma
di Foguang Si, saya juga bersarana padanya. Saya juga tidak punya kamera, namun,
ada orang mengambil foto saya, Gurudhara, dan Fo-ching. Saat itu, Fo-ching masih
kecil, Gurudhara sedang hamil Fo-chi. Itu satu-satunya foto dengan Bhikku Senior
Leguo. Di Xuanzhuang Si, Sun Moon Lake, saya bersarana pada Bhikku Dao’an,
saat itu Bhikku Dao’an adalah kulapati (pemimpin tertinggi) Perkumpulan Agama
Buddha China, di tempat itu juga tidak ada orang yang mengambil foto saya dan
Bhikku Dao’an, saya bersarana pada Bhikku Dao’an. Oleh karena itu, saya punya
3 Guru Eksoterik. Guru Yinshun adalah guru pertama, Leguo adalah guru kedua,
Dao’an adalah guru ketiga.
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Berdasarkan urutannya, Guru Esoterik saya antara lain: Bhikku Liaoming adalah
guru pertama, kedua seharusnya Acarya Pufang, ketiga adalah Gyalwa Karmapa
XVI, keempat barulah Guru Sakya Zhengkong, yang kelima dan yang terakhir
adalah Guru Thubten Dhargye. Itulah silsilah Eksoterik dan Esoterik saya.
Tidak ada kekeliruan sama sekali, guru sarana Mahaguru, tidak boleh dikatakan
diambil dari angkasa dan dikatakan ini adalah guru saya. Sebenarnya, saya bertanya
pada Bhikku Liaoming, “Anda mengatakan bahwa Anda sangat terkenal di Cina Daratan, saat itu, Li Yuanhong juga meminta Anda menjadi guru militer, Yuan Shikai
juga meminta Anda menjadi guru militer, namun kami tidak mengenal Anda. Tidak
ada yang menceritakan siapa Bhikku Liaoming?” Ia berkata pada saya bahwa ada
sebuah buku berjudul Jinling Chunmeng, ditulis oleh Tangren dari Hong Kong, di
dalamnya ada nama Bhikku Liaoming. Saya tidak pernah baca, ia katakan sendiri.
Kalau begitu, carilah buku berjudul Jinling Chunmeng, di dalamnya ada catatan
tentang Bhikku Liaoming, baca semua, pasti ada nama Bhikku Liaoming.
Perawakan Bhikku Liaoming mirip sekali dengan Guru Yinshun, kurus tinggi; wajah
Bhikku Leguo adalah persegi dan memelihara sedikit janggut; Bhikku Dao’an berperawakan bersih, wajah merona merah; Guru Sakya Zhengkong bertubuh gemuk,
wajahnya agak mirip kuda, namun wajahnya agak gemuk, lonjong, gemuk; Gyalwa
Karmapa XVI, berwajah bulat, saat tua tubuhnya juga gemuk; Guru Thubten Dhargye Anda semua pernah lihat, wajahnya agak mirip saya, namun tubuhnya lebih
tinggi dari saya, saat saya kurus lebih mirip dengannya; saat saya gemuk, wajah saya
tidak begitu mirip lagi. Dengan demikian, kalian bisa membayangkan perawakan
guru saya, begitulah kakek guru. Inilah guru saya di bumi ini.
Suatu hari, Guru Thubten Dhargye bertemu saya dan bertanya pada saya, “Maukah
Anda bawa pulang kitab sadhana yang Anda simpan di tempat saya dalam kehidupan lampau?” Saya berkata, “Tidak perlu! Itu barang kehidupan lampau saya, simpan saja di sini.” Oleh karena itu, saya dan Guru Thubten Dhargye memiliki jodoh
karma dalam kehidupan lampau, karena saya sempat meninjau bahwa ada 3 orang
Rinpoche di sebuah vihara yang sangat besar di Tibet, saya adalah salah satunya,
Guru Thubten Dhargye adalah salah satunya, ada satu lagi saya tidak tahu siapa.
Saya pernah katakan, di buku juga pernah tulis. Begitulah kehidupan, ilusi mimpi.
Sekarang, Guru Eksoterik saya telah mangkat semua, Guru Esoterik juga telah
mangkat semua, tinggal saya seorang diri mengembara di dunia ini. Saya mungkin

36

Desember’10

juga akan mangkat, selanjutnya Para Acarya, Dharmacarya, Lhama, Pandita Dharmaduta, Pandita Lokapalasraya, umat sedharma yang tersisa akan mengembara di
dunia ini. Seabad kemudian, kita akan reuni.
Berjodoh maka akan berkumpul, tidak berjodoh, bertemu pun tidak kenal, begitulah kehidupan. Generasi baru menggantikan generasi lama, pasti begitu. Guru
saya telah pergi semua, sekarang siapa yang membuktikan silsilah saya? Walaupun
saya punya beberapa sertifikat sarana yang ditulis dalam Bahasa Tibet. Saya hanya
taruh saja, jarang saya perlihatkan pada umat, namun Acarya Lianning pernah lihat.
Saya punya banyak kitab sadhana tulisan tangan, bukan kitab sadhana yang dicetak
jadi tulisan cetak, melainkan kitab sadhana tulisan tangan, Acarya Lianning pernah
lihat, banyak sekali. Banyak kitab sadhana tulisan tangan, Sadhana Dhumapuja juga
tulisan tangan, sadhana Yamantaka juga tulisan tangan, Acarya Pufang juga memberikan saya banyak kitab sadhana, semua sudah pernah saya baca. Acarya Lianning
adalah saksi, ia pernah melihat banyak sertifikat sarana saya dalam Bahasa Tibet, ada
yang bersarana pada Dezhung Rinpoche, Karmapa, semua adalah sertifikat sarana
Bahasa Tibet.
Lhama Lianyu juga pernah melihat kitab sadhana Yamantaka tulisan tangan. Jika
kita tidak menerima abhiseka, kita tidak boleh membaca kitab sadhananya. Yang
dilihat saat difokokopi, itu tidak terhitung. Mahaguru punya banyak kitab sadhana,
juga banyak sertifikat sarana. Saya juga punya sertifikat sarana dari Bhikku Leguo,
sertifikat sarana dari Guru Yinshun, dan sertifikat sarana dari Bhikku Dao’an. Tetapi
waktu itu, saat buru-buru meninggalkan Taiwan, saya tinggalkan ketiga sertifikat sarana tersebut di Taiwan, terakhir hanya bawa selembar sertifikat sarana dan ditaruh
di ruang baca, punya Guru Yinshun. Dua lembar lainnya saya tidak bawa, mungkin
bisa ditemukan di salah satu sudut kamar ayah saya.
Saya ingat ditaruh di bawah lemari besi di ruang tamu yang ada banyak naskah asli
artikel saya dulu. Kesan saya waktu itu, saya menulis artikel dengan kertas koran
putih yang sangat besar, semua ditaruh di sana. Saya sering pindah rumah, pindah
ke sana pindah ke mari, ada beberapa kitab sadhana ditaruh di Rainbow Villa, ada
sebagian kitab Sadhana di Zhenfo Miyuan, ada sebagian kitab sadhana ditaruh di
Nanshan Yashe.
Juga ada banyak cenderamata silsilah, tak terhitung, karena setiap kali pergi ke
tempat Guru Thubten Dhargye, ia selalu memberikan saya barang; Guru Sakya
Zhengkong juga memberikan, Gyalwa Karmapa dan Bhikku Liaoming lebih jarang.
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Bhikku Liaoming karena tinggal di gunung, barang tidak banyak, hanya memberikan saya sebuah Vajra Gantha yang sangat kecil, sekarang saya taruh di Zhenfo Miyuan, Vajra Gantha kecil, satu-satunya cenderamata silsilah dari Bhikku Liaoming.
Jadi, jika ada orang bertanya tentang silsilah Zhenfo Zong, kalian pun menjawab
seperti itu. Silsilah yang saya terangkan hari ini, kalian juga tahu siapa guru dari Mahaguru. Sesungguhnya silsilah Mahaguru sendiri berasal dari angkasa, sama seperti
silsilah Buddha Sakyamuni, silsilah sang perintis agama Buddha Sakyamuni juga berasal dari angkasa; sama dengan silsilah Yesus, silsilah Yesus juga berasal dari angkasa!
Anda tanya siapa ayah Yesus, Anda tanya pada-Nya, berdoa pada-Nya, Yesus juga
mengatakan silsilah-Nya berasal dari angkasa, Ia tidak pernah mengatakan silsilahNya berasal dari mana. Ada sebuah cerita lucu sebagai berikut, ada seorang wanita
melahirkan seorang anak di rumah sakit. Dokter membantunya bersalin, karena
melahirkan seorang anak laki-laki, dokter pun berkata padanya, pulang dan katakan
pada suami Anda, “Selamat, telah lahir seorang anak laki-laki.” Wanita itu berkata,
“Saya tidak punya suami.” Dokter pun berkata lagi, “Kalau begitu, katakan pada
pacar Anda bahwa Anda telah punya seorang anak laki-laki.” Ia berkata, “Saya juga
tidak punya pacar.” Dokter tidak bisa berbuat apa-apa, dokter mau merestuinya,
akhirnya dokter berkata, “Katakan pada orang yang Anda kenal, Yesus kedua telah
lahir.”
Mahaguru ketika di Yuhuang Gong, Bibi Guru Qian-dai Lin, ketua vihara saat itu
adalah Bhikku Shi Huilin, ia berkata, “Anda cukup maju dan beranjali saja.” Saya
berkata, “Saya tidak bisa.” Ia berkata, “Anjali!” Ia menyuruh saya berlutut, saya berkata, “Baik.” Berlutut ya berlutut. Berlutut dan beranjali, respon pun datang, mata
batin pun terbuka, saya melihat Yaochi Jinmu, melihat Buddha Amitabha, melihat
Bodhisattva Ksitigarbha, melihat gatha yang melayang turun dari angkasa, gatha
yang tertulis sangat jelas, itulah “wahyu”, itulah silsilah.
Sepulangnya saya ke rumah, pada malam saya kembali dari Yuhuang Gong, saya
pun menjelajahi surga, menjelajahi akhirat, dari pukul 9 malam hingga pukul 9
pagi, melihat surga, melihat neraka. Saat tiba di alam surga, melihat sebuah alam,
ada seorang yang sekujur tubuhnya bersinar putih, tidak terlihat bayangannya, ada
satu suara memberitahu saya, “Itulah Padmakumara, Andalah Mahapadmakumara
Putih.”
“Andalah Padmakumara!” Padmakumara itu bukan dongeng. Saya ceritakan pada
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Anda semua tentang Padmakumara, tidak ada orang yang tahu Padmakumara,
semua bhikku juga tidak tahu Padmakumara, semua orang pun tidak tahu ada Padmakumara, di dalam Feng Shen Bang (Penganugerahan Dewata) diuraikan tentang
Mahapadmakumara Putih turun menerima Guiling Shengmu, kemudian titisan
Mahapadmakumara Putih kembali ke Sukhavatiloka Barat, tak disangka kuman-kuman itu keluar, Sukhavatiloka Barat tadinya ada 12 tingkatan, 3 tingkatan dimakan
oleh kuman-kuman itu, tinggal 9 tingkat titisan padma, itulah Feng Shen Bang.
Di dalam Feng Shen Bang ada Mahapadmakumara Putih, kalian perhatikan, pasti
ada! Ada yang sudah pernah baca? Kalian tidak baca buku. Ada satu lagi, ketahuilah, sekarang akhirnya muncul Padmakumara, Wu Zizai tahu, Wu Zizai bahkan
pernah ke sana. Ada lagi, Lianjie juga tahu, ada beberapa orang tahu. Dulu saya
cerita tentang Padmakumara, tidak ada yang tahu, Agama Buddha Taiwan tidak ada
yang tahu, mengatakan itu omong kosong, setelah pergi ke Gua Seribu Buddha,
Dunhuang, Cina Daratan, tak disangka ada banyak Padmakumara, mereka bahkan
menyelidiki Padmakumara. Ternyata di Gua Seribu Buddha, Dunhuang, di setiap
guanya ada Padmakumara. Ini telah membuktikan silsilah angkasa.
Ketahuilah, Bodhisattva Avalokitesvara dan Bodhisattva Mahasthamaprapta adalah
Padmakumara. Jadi, silsilah angkasa kita sangat nyata, Bibi Guru Qian-dai Lin juga
benar-benar ada. Dulu rumah kami di Jalan Lixing, Dusun Baru Hezuo no.39.
Mata batin saya dibuka oleh Yaochi Jinmu di Yuhuang Gong, sepulangnya, di belakang rumah saya tinggallah nyonya Huang yang dipanggil Bankietso, ia sering
mengatakan Sukhavatiloka Barat adalah Amerika Serikat. Saya berkata, bukan! Bukan Amerika Serikat! Karena di rumahnya dipersemayamkan sebuah pratima Bodhisattva Avalokitesvara berjubah putih yang sangat agung, saya masuk ke rumahnya
untuk memanjatkan Sutra, sehabis memanjatkan Sutra saya kembali ke rumah saya,
Bodhisattva Avalokitesvara berjubah putih ikut saya pulang, kemudian saat saya
beranjali, Bodhisattva Avalokitesvara berjubah putih pun turun, memperlihatkan
pada saya, membuat saya merasakannya. Saya berkata pada Bankietso, “Bodhisattva
Avalokitesvara berjubah putih di rumah Anda lari ke rumah saya.” Hatinya sangat
kesal, “Bodhisattva Avalokitesvara berjubah putih di rumah saya mengapa lari ke
rumah Anda. Itu punya rumah saya!”
Ia datang ke rumah saya untuk berdebat, ia berkata, “Bodhisattva Avalokitesvara
berjubah putih di rumah saya bagaimana bisa ke rumah Anda, saya mau berdebat
dengan Anda.” Alhasil, ia segera meronta, Bodhisattva Avalokitesvara menempel di
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badannya, ia menampar muka sendiri. Adik saya bisa jadi saksi, sungguh, ini fakta.
Sepulang saya ke rumah setelah mendapatkan inspirasi, saya cerita pada ayah saya,
“Saya menjelajahi surga pada malam hari, orang yang membawa saya berkata pada
saya, “Anda adalah Padmakumara.” Pendengaran ayah saya sekarang agak kurang,
jika Beliau masih ingat, saat itu ayah saya berkata pada saya, “Kamu adalah Padmakumara, kalau begitu kamu adalah Pangeran ketiga Nazha, titisan teratai, saya
adalah Raja Langit Penopang Pagoda – Lijing.” Ini benar-benar, di dalam Feng Shen
Bang memang tertulis demikian! Saya masih ingat apa yang dikatakan ayah saya
waktu itu. Saat itu, kejadian gaib tidak terhitung. Saat itu, itu di rumah lain, kami
pindah dari Jalan Lixing no.39 ke Jalan Jinhua gang.337 no.7, dulu di atas tatami,
Bodhisattva ukiran pertama saya adalah Bodhisattva Ksitigarbha, yidam saya. Bodhisattva yang pertama dibeli adalah Avalokitevara, ditaruh di jendela kompi geodesi
saya. Kemudian mengukir Buddha Amitabha, lalu rupang Yaochi Jinmu, Yaochi
Jinmu salah diukir, diukir menjadi Wangmu Niangniang, saat itu Wangmu dan
Jinmu itu beda.
Itu adalah pengalaman saya, sebuah proses belajar Dao dan belajar Buddha, semua
adalah nyata. Bibi Guru Qian-dai Lin, sekarang banyak orang tahu, banyak orang
pernah bertemu dengannya, ini adalah nyata, ia telah meninggal dunia. Ketika saya
pergi ke Vihara Shibi, saya pernah ke rumahnya.
Komisaris Huang dulu adalah komisaris Ling Shen Ching Tze Temple, silahkan
berdiri agar kami melihat Anda, ia sangat akrab dengan Ciosang (Bibi Guru Qiandai), ia bawa Ciosang (Bibi Guru Qiandai) ke Indonesia, juga pernah membawa
Beliau ke Seattle, semua benar-benar ada orangnya, nyata. Lantas, Mahaguru berlutut di Yuhuang Gong, mata batin pun segera terbuka, ini adalah wahyu, wahyu
dari langit. Saat itu, Ciosang (Bibi Guru Qiandai) berkata pada saya, “Yaochi Jinmu
sudah bertahun-tahun mencari Anda.” Begitulah kalimat pertamanya.
Segalanya adalah fakta. Malam itu, saya dari Surga Karmadhatu ke 28 surga, saya
pernah lihat semuanya, termasuk Mahapadminiloka pun pernah saya lihat, termasuk semua neraka, saya pun pernah lihat. Silsilah Mahaguru mutlak 100 persen asli.
Ketika kami pindah ke Jalan Lixing no.39, adik tertua saya Sheng-mei Lu mengatakan bahwa ia melihat sebuah perahu jatuh dari tengah angkasa, di atas perahu
ada banyak bendera, itu artinya dalam kehidupan saya ini menyeberangkan banyak insan, menyeberangkan insan dengan menulis buku. Saat itu, saya berusia 25
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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
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Mantra Pengembangan Bodhicitta

Mantra Hati Yao Zhi Jin Mu
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Om. Bo Di Zhi Da. Bie Zha. Sa Ma Ya. A Hum

42

Om Jin Mu Siddhi Hum
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Mantra Hati Jambhala Kuning

Mantra Hati Amitabha Buddha
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Photo Story

Umat yang hadir dalam upacara Api Homa Usnisavijaya
di vihara Vajra Bhumi Sriwijaya

Vajra Acarya Lian Yuan memasukkan bahan persembahan ke dalam tungku Homa

Photo Story

Umat yang baru menerima abhiseka Catur Sarana

V.A Lian Yuan mewakili Mahaguru memberikan
abhiseka pemberkahan Tathagata Usnisavijaya

高 王 觀 世 音 真 經 (Sutra Raja Agung Avalokitesvara)
南摩觀世音菩薩◎南摩佛•南摩法•南摩僧•佛國有緣•佛法相因•常樂我淨•
有緣佛法•南摩摩訶般若波羅蜜是大神咒•南摩摩訶般若波羅蜜是大明咒•
南摩摩訶般若波羅蜜是無上咒•南摩摩訶般若波羅蜜是無等等咒•南摩淨光秘密佛•
法藏佛•獅子吼神足幽王佛•佛告須彌燈王佛•法護佛•金剛藏獅子遊戲佛•
寶勝佛•神通佛•藥師琉璃光王佛•普光功德山王佛•善住功德寶王佛•過去七佛•
未來賢劫千佛•千五百佛•萬五千佛•五百花勝佛•百億金剛藏佛•定光佛•
六方六佛名號•東方寶光月殿月妙尊音王佛•南方樹根花王佛•
西方皂王神通焰花王佛•北方月殿清淨佛•上方無數精進寶首佛•
下方善寂月音王佛•無量諸佛•多寶佛•釋迦牟尼佛•彌勒佛•阿閦佛•彌陀佛•
中央一切眾生•在佛世界中者•行住於地上•及在虛空中•慈憂於一切眾生•
各令安穩休息•晝夜修持•心常求誦此經•能滅生死苦•消除諸毒害•
南摩大明觀世音◎觀明觀世音•高明觀世音•開明觀世音•藥王菩薩•藥上菩薩•
文殊師利菩薩•普賢菩薩•虛空藏菩薩•地藏王菩薩•清涼寶山億萬菩薩•
普光王如來化勝菩薩•念念誦此經•七佛世尊•即說咒曰：
離婆離婆帝•求訶求訶帝•陀羅尼帝•尼訶囉帝•毗黎你帝•
摩訶伽帝•真陵乾帝•梭哈•◎︵七遍︶
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atau 26 tahun, saya sendiri juga bingung, karena tidak ingat, umur 26 tahun mulai
bekerja, umur 25 tahun mendapatkan inspirasi, mendapatkan wahyu langit.
Di sini saya secara jelas menerangkan tentang silsilah bumi dan silsilah langit pada
Anda semua. Jadi, kalian bersarana pada Zhenfo Zong, sama sekali bukan bersarana
pada yang palsu. Banyak fitnah, banyak kegagalan, banyak rintangan, siapapun yang
menfitnah, siapapun yang menggagalkan saya, siapapun yang menyerang saya, atau
bagaimana, kalian harus mengenal dengan jelas bahwa silsilah ini adalah nyata. Saya
memperoleh wahyu langit, juga seratus persen benar.
Silsilah saya di bumi ini juga nyata. Keyakinan Mahaguru sendiri sangat teguh, saya
selamanya tidak akan ambruk. Saya katakan pada Anda, jika semua umat Zhenfo
Zong, semua Acarya telah pergi, Dharmacarya juga pergi, Lhama juga pergi, Pandita Dharmaduta, Pandita Lokapalasraya, semua umat sedharma telah pergi, saya
seorang diri, saya tetap teguh bersadhana, sepenuh hati tidak galau, tetap mencapai
keberhasilan Buddhadharma.
Saya juga tidak menuntut semua umat harus percaya pada Mahaguru, namun Anda
harus percaya Dharma yang Mahaguru transmisikan, ini nyata, silsilah Mahaguru
adalah nyata, semua kontak batin, segala penyelamatan Mahaguru, semua adalah
nyata. Saya tidak akan membohongi Anda dengan mengarang silsilah bumi palsu,
wahyu palsu, tanpa saksi, tanpa bukti, apapun tidak ada, lalu saya mengatakan tibatiba dewa turun, tiba-tiba saya punya guru-guru ini, tiba-tiba saya ada kontak batin.
Tidak seperti itu, semua ada saksi dan bukti. Kompi Geodesi Nanmenqiao sekarang
sudah tidak ada, rekan yang dulu bersama saya di Kompi Geodesi Nanmenqiao
pernah melihat pratima Bodhisattva Avalokitesvara saya yang satu itu, saya beli di
Gedung Zonghe, pratima itu baru 15 yuan, karena botol suci telah patah, sekarang
ada di Ling Shen Ching Tze Temple.
Hari ini saya bahas mengenai kata “sejati” dalam Zhenfo Zong, mengapa dinamakan
Zhenfo Zong, karena kata “Zhen” (sejati).
Jadi, kita harus yakin. Adik saya adalah saksi, Komisaris Huang juga saksi, Tony
juga saksi. Saya punya beberapa adik perempuan, kami dulu tinggal bersama, saat
itu saya masih lajang, adik tertua saya mengatakan saya selalu bangun tengah malam
untuk berlatih Dharma, kaki menginjak formasi 7 bintang, adik tertua saya terkejut
setengah mati melihatnya, semua situasi ini kasat mata, semua nyata.
Om Mani Padme Hum.
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Rahasia Tentang Roh Janin
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Semenjak delapan tahun yang lalu, yaitu tahun 1969, pada suatu jalinan kesempatan yang tak disengaja, saya dari dunia tiga dimensi ini, telah menyentuh ke dalam
alam empat dimensi yang penuh dengan keunikan yakni alam roh.
Ketika itu, saya selalu terpesona dengan segala sesuatu yang saya lihat di alam roh.
Pandangan hidup saya pun berubah sangat drastis, boleh dibilang telah mengalami
perubahan total sehingga tiga ratus enam puluh derajat.
Sebenarnya, saya enggan membicarakan mengenai pengalaman-pengalaman yang
menakjubkan namun tidak terjangkau oleh pemikiran manusia itu. Sebab pertama,
meskipun saya mengutarakan semuanya itu, mungkin saja banyak kalangan yang
tidak percaya. Dan sebab kedua, saya lebih harap diri saya ini hanyalah seorang
awam yang biasa-biasa saja, dari pada selalu harus menerima sorotan mata orangorang yang penuh kecurigaan kepada diri saya itu. Bahkan kehidupan sehari-hari
pun harus mengalami banyak kejanggalan, misalnya orang yang berdatangan luar
biasa banyaknya, sehingga mengganggu jadwalnya makan dan tidur.
Namun, ada suatu pengalaman yang saya rasa amat sangat perlu dan tidak dapat
tidak untuk diceritakannya.
_______________
Ketika saya sedang berjalan di trotoar jalan raya, saya dapatkan bahwa dibalik bajubaju indah yang dipakai oleh para wanita modern zaman kini, terdapat pula bayangan-bayangan berwarna merah darah yang melekat di diri mereka itu.
Bayangan merah darah tersebut, bukan saja terdapat pada sebagian wanita yang
sudah berkeluarga, bahkan pada sebagian wanita yang masih belum menikah pun
ada juga.
Itu merupakan bayangan yang bercahaya merah!
Bilamana diperhatikan dengan cermat lagi, ternyata bayangan bercahaya itu adalah
darah!
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Didalam darah tersebut saya dapat melihat roh makhluk yang belum sempurna
pembentukannya dan abnormal. Sebagian wanita lain bahkan memiliki lebih dari
satu arwah makhluk tersebut di dalam bayangan merah darah itu.
Karena roh makhluk itu memancarkan sinar putih, sedangkan bayangannya berwarna merah darah, maka sangatlah mudah untuk menghitung berapa jumlah arwah makhluk itu didalamnya, angkanya sama sekali takkan salah.
Pada suatu petang hari, saya melewati sebuah jalan di kota Taicung, saat itu sinar
matahari sedang tepatnya menyoroti bangunan gedung sebuah rumah sakit bersalin,
sehingga tertampak kilau kemilau kemewahan dari gedung tersebut. Di seberangnya
berdiri sebuah gedung gereja kristen dan sebuah lambang salib terlihat di puncaknya.
Ketika saya menengadah, pandangan saya dari salib tersebut berpindah ke puncak
bangunan rumah sakit bersalin itu. Saya melihat sebidang bayangan darah yang luas
mengambang, seluasnya sebuah kolam yang besar! Saya tercengang seketika!
Bagaimana bisa sehingga terpampang bayangan darah yang mengambang seluas
kolam itu?
Yang lebih menakutkan lagi, didalam kolam darah itu saya dapat melihat arwaharwah kecil yang abnormal dan cacat saling menggelibat, seperti ulat bulu putih
yang sekian banyaknya sedang merayap-rayap dan saling bertumpang-tindih.
Hidiiiiih ..... ! Seram ! Sangatlah menyeramkan! Seram bulu tengkuk saya!
Saya menjadi merinding walau tidak kedinginan!
Kolam darah itu seperti awan kemerah-merahan yang tersapu oleh sinar matahari
terbenam, merahnya mengental dan beku mengendap.
Setelah melihatnya agak lama, saya menjadi pusing kepala dan merasa ingin muntah
dan tercium bau anyir yang sangat memualkan.
Justru pada saat itu, seorang wanita yang saya kenal berjalan keluar dari pintu samping rumah sakit bersalin tersebut.
Namanya adalah Chai. Ia pernah datang meminta diramal oleh saya pada dua tahun
yang lalu dan terdapat cahaya darah melekat di tubuhnya.
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Cahaya darah yang tak dapat terlihatkan oleh orang awam pada umunya.
Ketika ia menengadah dan melihat saya, agaknya merasa malu tersipu-sipu.
“Oh! Pak Lu ada disini”.
“Ini sudah yang keempat, iya bukan?”
Saya tak sungkan-sungkan langsung bertanya.
Karena dua tahun yang lalu ketika saya melihatnya, saya mengatakan bahwa ia telah
melakukan tiga kali dan sekarang saya melihat ada empat makhluk-makhluk kecil
yang berwarna putih, maka ini pasti yang keempat.
Ia mengangguk-angguk, agaknya merasa malu.
“Engkau harus merawat tubuhmu, janganlah melecehkan diri sendiri.”
“Kehidupan saya sudah tidak lagi mengandung arti.”
“Jangan berkata demikian! Kehidupan setiap orang, memiliki nilai hidup dan arti.
Engkau harus mencari arah hidup yang positif bagi dirimu, kemudian berupayalah
menempuhnya untuk dapat mencapai pada tujuan tersebut, agar kehidupanmu menjadi mantap, serta penuh dengan arti.”
“Dulu Pak Lu meramalkan bahwa saya akan mempunyai lima anak. Maka kini saya
hanya tersisa satu kesempatan lagi.”
“Karena itu kau harus baik-baik menguasai dirimu!”
“Saya rasa saya sudah kena penyakit kanker. Badan saya terasa lelah dan sering pusing.
Wajah saya pucat-pasih. Saya tidak mempunyai nafsu makan. Jantung saya berdetak
kencang. Tangan saya berkeringat. Dan saya mudah masuk angin. Bila tidak memakai
kosmetik, saya terlihat seperti setan.”
“Tidak. Engkau tidak berpenyakit kanker. Nona Chai. Turutilah saran saya. Kembalilah ke utara, engkau akan memperoleh segalanya disana.”
Keluarga nona Chai tinggal di Taiwan Utara. Dan ia seorang diri berkelana ke Tai-
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wan Tengah, demi mencari nafkah namun melecehkan tubuhnya sendiri.
Saya katakan :
“Pulanglah ke rumah orang tuamu dan sering-seringlah menyebut nama Buddha. Bertobatlah segala atas perbuatanmu itu.”
“Baiklah, saya akan menuruti saran Anda.”
_______________
Mengingat pada masa dahulu, ketika saya masih menerima untuk meramalkan nasib orang. Setiap kali saya melihat bayangan darah yang terdapat di tubuh wanita
dan melihat berapa jumlah makhluk kecil didalam bayangan darah itu, saya dapat
mengetahui berapa kali jumlah aborsi yang telah dilakukan wanita itu. Dan setiap
angka yang saya berikan selalu tepat, satu pun tiada yang salah. Sewaktu nona Chai
bertemu saya, saya langsung mengatakan bahwa ia telah menggugurkan sebanyak
tiga nyawa kecil.
Ia terperanjat dan kebingungan, mengangguk-anggukkan kepalanya mengakui perbuatannya itu.
Bersama pada waktu itu pun saya pun menasehatinya agar ia menghentikan hidup
bertualangnya.
Pulanglah ke rumah orang tuamu! Mereka senantiasa mengulurkan kedua tangannya untuk menyambut kembalinya anda.
Saat itu nona Chai tersentuh juga, dengan spontan memperlihatkan selembar koran
lama, yang dimuat diatas koran itu merupakan kolom ‘Dicari’, itu adalah kolom
pencarian sang putrinya yang dipasang oleh ayah-bundanya, agar ia dapat kembali
untuk hidup bersama dengan orang tuanya.
Demi problem tentang ‘Aborsi’ ini, saya pernah berdiskusi dengan seorang dokter
spesialis wanita dan kandungan, ia adalah teman baik saya, berkarirnya di Taiwan
Selatan.
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Ia berkata :
“Ini merupakan suatu hal yang membuat kami tidak berkutik. Kami hanya berstatus
sebagai dokter, yang berposisi untuk dimintai oleh para pasien. Asal saja permintaan
itu merupakan yang diinginkan oleh diri pasien sendiri. Dan pula aborsi sudah merupakan suatu hal yang sangat lumrah. Meskipun dari sudut moral dan kebijaksanaan
hati nurani itu tidak diperbolehkan, tapi, tidak dapat disangkal bahwa aborsi dapat
memecahkan masalah mereka. Sampai sekarang ini, peraturan hukum dari masingmasing negara di seluruh dunia ini, ada yang mengizinkan secara syah, ada pula yang
tidak mengizinkan. Kami termasuk negara golongan agak konservatif, tentu saja tidak
diperbolehkan.”
Ia melanjutkan :
“Rumah sakit bersalin menghasilkan banyak uang dengan melakukan operasi aborsi.”
Saya merasa sedih memikirkan hidup dari bayi-bayi yang diaborsi. Bagi mereka
sungguh tak berdaya. Harus kemanakah makhluk-makhluk janin itu?
Setelah aborsi, ‘Roh janin’ tersebut senantiasa menempel kepada ibu mereka.
Kelak kemudian pergi dengan tumimbal lahir atau hanya bergentayangan mengambang terus saja, sehingga melahirkan lebih banyak lagi getaran-getaran kebengisan
dan peperangan didalam dunia ini.
Ada pun mengenai letih-lesu dari sebagian wanita itu, bukankah mungkin ada sebab-sebab sesuatu hal dibaliknya?
_______________
Saya sungguh berterima kasih bahwa nona Chai menuruti saran saya dan kembali
ke utara kepada orang tuanya.
Ia menikah dengan seorang pria yang bekerja sebagai pegawai negeri. Mereka kemudian mempunyai seorang putra yang manis. Ia kini tinggal di kota Panchiao,
hidupnya sangat bahagia.
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Netral dan Tidak Tercemar
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Sembah sujud pada Bhikku Liaoming, Guru Sakya Zheng Kong, Gyalwa Karmapa
XVI, Guru Thubten Dhargye! Sembah sujud pada Triratna Mandala! Sembah sujud
pada adinata upacara hari ini Buddha Amitabha! Sembah sujud pada adinata transmisi sadhana Prajnaparamita Bhagavati! Gurudhara, Para Acarya, Dharmacarya,
Lhama, Pandita Dharmaduta, Pandita Lokapalasraya, ketua vihara, para umat sedharma, Dubes Liao yang paling kita hormati, semua tamu agung yang kita hormati,
dan umat sedharma di internet, salam sejahtera semuanya!

Hari ini saya akan mentransmisikan Sadhana Prajnaparamita Bhagavati. Tadi kita
mengadakan upacara penyeberangan Buddha Amitabha, acarya pemimpin upacara
mulai mengadakan upacara, karena Mahaguru menganggur di atas Dharmasana,
setelah saya memberkati acarya pemimpin upacara, saya pun duduk bersila di belakang, duduk istirahat sambil memejamkan mata. Tadinya saya ingin duduk istirahat sambil memejamkan mata, yang penting kepala saya tidak goyang hebat saja, tak
disangka, begitu memejamkan mata, saya pun melihat Adinata Buddha Amitabha
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menurunkan satu unit bahtera (kapal) Dharma, bukan bahtera kayu, melainkan
bahtera emas, bahtera Dharma besar berwarna keemasan. Adinata Amitabha berkata pada saya, “Naiklah!” Kalau saya naik, bukankah saya kembali ke Mahapadminiloka? Kalau saya tidak turun lagi, bukankah saya duduk di atas Dharmasana
selamanya tidak bisa buka mata lagi? Ada orang berkata, “Sekali pejam mata, begitu
buka mata, itulah satu malam; sekali pejam mata, begitu tidak buka mata, itulah
seumur hidup.” Saya naik ke bahtera Dharma berwarna keemasan, hati saya kurang
tenang, bukan hati nurani saya tidak tenang; setelah naik bahtera Dharma, saya
pun tidak akan kembali lagi! Ia berkata, “Anda masih boleh kembali.” Saya pun naik
dengan tenang. Setelah naik, Adinata Amitabha pun berkata, “Anda yang memegang
kemudinya.” Saya berkata, “Jangan! Saya bisa mabuk laut, nanti kalau goyang hebat,
orang-orang di bawah melihat saya sedang mabuk laut, tidak enak, dikira saya ketiduran.” Ia berkata, “Tidak apa-apa, bahtera Dharma ini sangat mantap, jika Anda
mabuk laut, kepala hanya bergoyang sedikit saja, orang-orang tidak akan mengira Anda
sedang mengantuk.” Saya pun bersama para makhluk akhirat, pergi ke Mahapadminiloka. Aneh juga! Selama mengendarai bahtera, saat melakukan Simabandhana
Diri, saya masih bisa bergerak sebentar; saat melakukan Mahanamaskara, saya juga
bisa bergerak sebentar, saya sadar sedang melakukan ritual apa, tiba-tiba sudah sampai di Mahapadminiloka, melihat sebentar, begitu mata dipejamkan, sekali buka
mata, di atas Dharmasana lagi, secepat itulah, setelah pergi, kembali lagi.
Upacara ini saya merasa ada satu kata sangat bagus, kata ini adalah tadinya saya ingin katakan saat parinirvana, sampai akhirnya saya tidak ingin katakan lagi, karena
kata ini mengandung arti yang sangat luas, orang-orang tidak mengerti. Tadinya saat
saya meninggal dunia, saya mau berteriak satu kata, “Enak!” Namun, kata ini sudah
banyak digunakan, tidak ada artinya diutarakan, lain kali saya pikir kata lain saja.
Kita bahas dulu tentang upacara kali ini, saya merasa bagus sekali, saya duduk di
Dharmasana, tidak melakukan apa-apa, sekali mata dipejamkan begitu dibuka, upacara pun selesai! Wah, ini benar-benar enak! Lain kali, upacara demikian saya mau
hadir! Tidak perlu melakukan apa-apa! Sebentar saja sudah selesai. Teringat tentang
kata “enak”, saya teringat dulu ada seorang bernama “A Shuang” (shuang=enak), A
Shuang ini hidup sampai usia setengah baya, ia pun meninggal dunia. Teman-teman
dekatnya menggelar upacara pemakaman untuknya, putra, putri, dan istrinya mengantarnya ke pemakaman, ikut di belakang, air mata terus mengalir. Berteriak, “A
Shuang! Shuang! Shuang!” (Enak! Enak! Enak!) Orang di samping keheranan, jelasjelas mengantarkan ke pemakaman, mengapa terus berteriak, “Shuang! Shuang!”
(Enak! Enak!) Lantas bertanya pada mereka, “Jelas-jelas kalian ini mengantar ke pe-
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makaman, mengapa berteriak “Enak”?” “Memangnya Anda tidak tahu, “Shuang” telah
mati!” Upacara hari ini, saya pun punya perasaan demikian, duduk di atas Dharmasana, tidak berbuat apa-apa. Mengendarai bahtera Dharma, naik di atas awan dan
menunggang kabut, goyang sana goyang sini, hati senantiasa nyaman, seperti cerita
lucu ini, “Memangnya Anda tidak tahu, “Enak sekali”, begitulah perasaannya.”
Begitulah kehidupan, bisa hidup dengan bahagia sudah sangat bagus, bisa belajar
Buddha, lebih bahagia lagi, saya berharap setiap umat sedharma bahagia, setiap hari
sangat bahagia. Akhir-akhir ini saya pergi ke Taiwan 4 bulan lebih, baru pulang, lalu
memberkati upacara penyeberangan tanggal 4 September ini, tanggal 15 September
kembali lagi ke Taiwan Lei Tsang Temple. Mereka meminta saya menetap di Taiwan,
tadi Ketua Sun mengatakan saya cinta Taiwan, saya cinta Republic of China, sebenarnya benar juga. Jadi, kembali untuk kerja keras sebentar, tetapi kerja keras dengan
bahagia, saya merasa kembali ke sana sangat bagus. Mereka mengucapkan satu pepatah, Seattle “berpemandangan indah tetapi membosankan”, kembali ke Taiwan “kotor
dan berisik tetapi menyenangkan”, di sinilah bedanya. Saya suka pemandangan indah,
saya juga suka menyenangkan, bagaimana? Akhirnya ada satu cara, saat musim panas di Taiwan, saya pun kembali ke Seattle sebentar, Sudah! Sudah! Cukup nyaman!
Namun, suara tepuk tangan kalian ini, mutlak kalah dengan suara tepuk tangan
umat Taiwan. Cukup-cukup, wah! Saya sudah tidak tahan.
Saya berpikir demikian, musim panas di sana benar-benar panas sekali. Saya tunjukkan satu contoh sederhana, seperti mahkota Dharmaraja yang saya kenakan di
Taiwan, setelah saya berceramah Dharma dan abhiseka semua umat, mahkota Dharmaraja diangkat, air dari wajah, dari mata, dari seluruh punggung mengguyur ke
bawah, mahkota Dharmaraja karena tertutup rapat, keringat yang keluar dari ubunubun menjadi kolam renang, begitu mahkota Dharmaraja diangkat, air pun mengucur ke bawah -- sungguh panas, di sana saya terus berpikir, “Aduh! Tidak tahan lagi!
Aduh! Tidak tahan lagi! Saya kembali saja ke Seattle.”
Namun, saya merasa tidak sopan kalau sampai menolak undangan Taiwan, saya
tanggal 15 September kembali lagi ke Taiwan. Saya merasa musim dingin di Taiwan
seharusnya sangat manis, seharusnya sangat bagus, saat musim dingin saya kembali,
musim panas, saya usahakan cari kesempatan untuk kembali, musim dingin tetap
di sana. Musim panas di Taiwan benar-benar panas, namun, kali ini saya juga telah
keliling Taiwan, Hong Kong, dan Macau, kira-kira 100 lebih vihara cabang, upacara
Taiwan setiap Saturday afternoon 3 o’clock (hari sabtu pukul 3 sore), ten thousand
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people, paling tidak ada 10 ribu orang hadir, every Saturday setiap sabtu ada upacara,
malah setiap sabtu puluhan ribu orang, saya benar-benar duduk di atas, menatap
puluhan ribu orang, di hati saya hanya ada satu kata, yaitu kata ini, kalian bisa
menebaknya. Kita tahu visa Amerika Serikat agak susah, banyak orang mau datang
ke sini benar-benar agak sulit, malah konon sekarang harga tiket pesawat naik, badai
finansial belum berlalu, semua orang masih berhemat.
Hari ini menjelaskan Sadhana Prajnaparamita Bhagavati, Prajnaparamita Bhagavati adalah sesosok Bhagavati terbesar, seluruh Buddha bahkan terlahir dari Prajnaparamita Bhagavati. Apa maksudnya? Karena Buddha Sakyamuni ketika masih
hidup di dunia, berceramah tentang Sutra Mahaprajna, Sutra Mahaprajna diringkas
menjadi Sutra Vajra Prajna Paramita yang sering kita sebut, biasa dikenal dengan
Sutra Vajra. Sutra Mahaprajna diringkas menjadi Sutra Vajra, Sutra Vajra diringkas
menjadi Sutra Hati. Jadi, Sutra Mahaprajna, Sutra Vajra, Sutra Hati, sebenarnya
adalah satu seri. Buddha Sakyamuni memutar Dharmacakra yang kedua adalah
Dharma Prajna. Jadi, Para Buddha terlahir dari Sutra Mahaprajna hasil pemutaran
Dharmacakra kedua, oleh karena itu, Bhagavati tertinggi dari Dharma Prajna, disebut Prajnaparamita Bhagavati, dengan kata lain, Bhagavati yang melahirkan segala
Buddha, jadi Dharmabala (kekuatan Dharma) -Nya sangat besar, kebijaksanaan
yang diberikan tidak terhingga dan tidak terbatas. Di dalam Tantra, penekunan
Sadhana Prajnaparamita Bhagavati, awalnya harus bervisualisasi di tengah angkasa
ada aksara “Bang”, satu lingkaran, di bawah ada persegi empat, itulah aksara Tibet
“Bang”, pokoknya aksara Tibet ini bisa dibaca menjadi kata “Bang” yang sering kita
ucapkan, yang berarti “hebat”, intonasi ini sangat tepat -- “Bang”.
Dari aksara “Bang” ini muncul sebuah teratai, kalian lihat di belakang saya adalah
gambar rupang Prajnaparamita Bhagavati, teratai-Nya terlahir dari aksara “Bang”,
aksara “Bang” ini ada sebuah cakra candra, cakra candra ini muncul dari aksara “A”.
Gagak Seattle sangat banyak, terbang ke sana ke mari, mereka semua sedang baca
mantra. Saya pernah mengatakan, kicauan gagak adalah “A, A, A”, Anda pun ingat
kicauan gagak, “A”, inilah satu aksara Tibet “A”, cakra candra yang terlahir dari
aksara “A” ini, satu bulan di pusat teratai, di pusat juga ada sebuah aksara “A” berwarna kuning. Yaitu aksara “Bang” melahirkan teratai, aksara “A” putih melahirkan
cakra candra, pusat cakra candra ada lagi aksara “A” berwarna kuning, melahirkan
Prajnaparamita Bhagavati. Anda harus visualisasi Prajnaparamita Bhagavati, Ia memiliki wujud dewi, tubuh-Nya sangat langsing, tangan kanan-Nya memegang kotak
prajna, tangan satu ini memegang kotak prajna, tangan yang satu lagi vajra dorje
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bersula 7 dari emas, dua tangan di bawah membentuk mudra samadhi Amitabha.
Wujud Sambhogakaya Bhagavati, Ia mengenakan mahkota, anting, gelang, barang
berharga, bahkan separuh tubuh-Nya mengenakan jubah surgawi yang berlapis,
berwajah kuning, sangat agung, sangat cantik, inilah wujud-Nya. Di atas ubunubun (kening) Prajnaparamita Bhagavati, sama-sama ada “OM”, cakra tenggorokan
ada “A”, cakra hati ada “HUM”, “OM A HUM”, bercahaya, Pancabuddha di tengah angkasa bersama-sama turun di keempat sisi Bhagavati Prajna, sekeliling adalah
Pancabuddha, sangat agung. Pancabuddha, di tengah Buddha Vairocana, di timur
Buddha Aksobhya, di barat Buddha Amitabha, di utara Buddha Amoghasiddhi, di
selatan Buddha Ratnasambhava, Pancabuddha turun bersamaan, saat itu, sadhaka
harus visualisasi Prajnaparamita Bhagavati di depan, Pancabuddha di tengah angkasa, semua menjadi cahaya, “OM A HUM”, masuk ke dalam hati Anda, kemudian
Anda sendiri berubah menjadi Prajnaparamita Bhagavati. Inilah cara menekuni Prajnaparamita Bhagavati.

Mudra-Nya disebut Mudra Peti Prajna, ditaruh di bagian pusar, inilah mudra-Nya,
visualisasi sesuai visualisasi yang tadi kita terangkan, japa mantra, jika kalian baca
Sutra Hati, paling belakang akan terbaca mantra ini, yakni di depan ditambah “DIE
YA TA. OM.” Mantra Prajnaparamita Bhagavati adalah “DIE YA TA. OM. GA TE.
GA TE. PO LUO GA TE. PO LUO SENG GA TE. PU TI SUOHA.”
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Ada 4 titik berat dalam penekunan Tantra, titik berat pertama adalah visualisasi,
yang tadi saya jelaskan adalah urutan visualisasi; titik berat kedua adalah menjapa
mantra, “DIE YA TA. OM. GA TE. GA TE. PO LUO GA TE. PO LUO SENG
GA TE. PU TI SUOHA.” Titik berat ketiga adalah membentuk mudra, setelah
Anda menjapa mantra, saat memasuki samadhi, Anda pun membentuk mudra peti
prajna, yaitu mudra Prajnaparamita Bhagavati; keempat Anda pun memasuki samadhi. Ada visualisasi, japa mantra, bentuk mudra, memasuki samadhi, keempat titik
berat Tantra sudah ada, TBF boleh menuliskan tatacara Sadhana Prajnaparamita
Bhagavati seperti yang Mahaguru terangkan. Titik berat yang terpenting adalah Prajnaparamita Bhagavati turun, Pancabuddha turun, semua berubah menjadi cahaya
masuk ke dalam hati sadhaka; seluruh jiwa dan raga sadhaka penuh dengan amrta.
Dengan kata lain, dari ubun-ubun hingga ujung kaki, hingga jari tangan, seluruh
pori-pori, semua adalah amrta, prana dan nadi di seluruh tubuh, setiap bagian tubuh
penuh dengan amrta, ini adalah satu titik berat; saat ini, terlebih dahulu visualisasi,
membentuk mudra, dan memasuki samadhi. Visualisasi, japa mantra, memasuki
samadhi, kemudian keluar samadhi. Urutan ini, TBF seharusnya sudah mengerti!
Di mana Acarya Teragung TBF Acarya Lianning? Walaupun ia belum menyandang
jubah Dharmaraja, namun, ia juga seorang yang telah mencapai pencerahan. Aliran kita ada 3 orang yang menyandang jubah Dharmaraja; Acarya Lianning adalah
orang keempat yang menyandang jubah Dharmaraja. Saya berkata padanya, jika
Mahaguru kembali ke Taiwan, atau suatu hari menetap di negara manapun, baik
menetap di Taiwan, Indonesia, atau menetap di mana pun, atau menetap di Seattle.
Saya kembali ke Seattle, saya pun menyandangkannya jubah Dharmaraja, jika saya
tidak kembali ke Seattle, ia masuk saja ke Zhenfo Miyuan saya, di dalam lemari
pakaian saya banyak jubah Dharmaraja, saya sudah umumkan kepada seluruh umat,
terserah Anda mau ambil yang mana, setelah Anda sandang di dalam, lalu keluarlah,
Anda pun mengaku sebagai Dharmaraja Zhenfo Zong kita yang keempat. Akan
tetapi, Dharmaraja Anda ini beda, sayalah yang langsung mentransmisikan secara
lisan beberapa kunci dan kata-kata kebijaksanaan agung yang paling penting kepadanya! Agak beda. Jadi, ia boleh terang-terangan masuk ke kamar saya di Zhenfo
Miyuan. Apakah ia punya kunci kamar saya? Tidak ada! Kalau begitu, Anda boleh
minta dengan orang yang punya kunci, setelah minta, ambil satu jubah Dharma
dari dalam lemari pakaian saya, setelah Anda sandangkan, Anda keluar saja, itu sudah benar! Saya sudah lebih dulu mengatakan pada Anda, jika saya tidak kembali,
Anda ingin sekali menyandang jubah Dharmaraja, Anda pun sandangkan sendiri,
agar tidak menghabiskan waktu menyandang di sini.
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Sadhana Prajnaparamita Bhagavati termasuk suatu mahasadhana, namun, urutan
sadhana kelihatan sangat sederhana; tatacara ini kelihatan sangat sederhana, sebenarnya ia benar-benar sebuah sadhana yang sangat agung. Kita tahu kata “prajna” ini
sangat tidak gampang, pada zaman Buddha Sakyamuni, pada saat Bodhidharma
datang ke daratan timur, justru mengatakan yang satu ini, yang diterangkan hari
ini juga yang satu ini. Ada seorang umat berkata pada saya, “Saya mau ikut silsilah
1000 tahun.” Tidak tahukah Anda bahwa Sadhana Prajnaparamita Bhagavati yang
saya terangkan, “Prajna” itu berapa tahun? 2600 tahun yang lalu. Sabda Buddha
Sakyamuni, silsilah kita ada 2600 tahun. Ia mengira Zhenfo Zong kita setelah diwariskan Mahaguru, hingga sekarang kurang lebih 30 tahun saja, dikira kita hanya
30 tahun, apa tidak salah! Kita punya silsilah 2600 tahun, ia tidak mau, ia mau yang
1000 tahun, apa tidak salah! Apa yang dimaksud “besar”, yang paling besar adalah
Prajnaparamita Bhagavati, jadi disebut “Mahaprajnaparamita”, Maha berarti besar,
mengapa besar? Kebijaksanaan yang tak terhingga, Akasagarbha! Tidak terhingga,
tidak bertepi, kebijaksanaan demikian tidak bertepi, ini baru disebut “besar”; jika
terhingga tidak disebut besar; tidak terhingga, tidak bertepi, tiada awal dan tiada
akhir, sepenuhnya menyatu dengan Dao baru disebut “besar”. Mahaguru sendiri
telah menyatu dengan Dao, menyatu dengan Dao adalah besar; tidak ada bentuk
persegi atau lingkaran, besar maupun kecil, tidak ada atas maupun bawah, panjang
maupun pendek, juga bukan hijau, kuning, merah, putih, juga tidak ada kebencian
maupun kebahagiaan, tidak ada benar maupun salah, tidak ada baik maupun jahat,
tidak ada awal maupun akhir, ini baru disebut “besar”.
Yang tadi saya katakan ini menggambarkan titik merah. Zhenfo Zong kita ada yang
namanya memanah, artinya Anda telah memahami hati dan mencapai pencerahan,
Anda telah memahami hati dan menyaksikan Buddhata, lalu sampaikan satu kalimat
pada Mahaguru, begitu saya dengar, saya pun tahu Anda telah mencapai pencerahan; Anda tulis 4 kata, tulis 5 kata, atau kata-kata yang Anda sampaikan pada saya,
begitu saya dengar, saya pun tahu masih di pinggir titik merah. Inilah titik merah,
warna merah, bulat, satu titik merah. Saya berkata pada Acarya Lianning, ketiga
Dharmaraja lainnya memanah ke dalam titik merah, masih banyak yang memanah
di luar titik merah, masih banyak anak panah menyasar, entah ke mana. Yang tadi
diterangkan menggambarkan titik merah, namun tidak mengutarakan titik merah,
“tidak ada bentuk persegi maupun lingkaran, besar maupun kecil, tidak ada atas
maupun bawah, panjang maupun pendek, bukan hijau, kuning, merah, putih, tidak
ada kebencian, tidak ada kebahagiaan, tidak ada benar maupun salah, tidak ada baik
maupun jahat, tidak ada awal maupun akhir”, itulah gambaran dari titik merah,
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cerahilah pelan-pelan!
Namun, jika kalian mengatakan satu kata “kosong”, “Yang Mahaguru katakan
adalah kosong!” Anda saja yang kosong! Saya mana kosong. Ada 1 orang, suatu hari
istrinya berkata padanya, “Jika suatu hari saya telah meninggal dunia, apa yang akan
kamu lakukan?” Sang suami pun menjawab, “Wah! Jika kamu meninggal dunia,
saya pasti gila.” Sang istri mendengarnya sangat “rela”, begitu mendengarnya, hatinya sangat senang, ia ajukan lagi pertanyaan kedua, “Apakah kamu akan menikah
lagi?” Suaminya pun berkata, “Saya belum gila sehebat itu!” Jika Anda mengira apa
yang Mahaguru katakan adalah kosong, Anda menjawab bahwa apa yang Mahaguru
katakan adalah kosong, salah! Saya belum gila sehebat itu.
Jika manusia memasuki “kekosongan”, mudah sekali menjadi gila. Manusia sekarang banyak yang depresi, banyak sekali, banyak remaja juga demikian, pikirannya
kosong, apapun tidak suka, mayat berjalan, apapun tidak ingin dilakukan, apapun
tidak berminat, apapun tidak ada, “Bukankah kosong? Mahaguru mengatakan kosong! Saya pun depresi, apa lagi yang dilakukan, apapun kosong, langit juga kosong,
bumi juga kosong, harta tak bergerak juga kosong, kaya juga kosong, bekerja juga
kosong, kesenangan apapun pada akhirnya adalah kosong!” Ia pun terkena Depression.
Sekarang sudah tidak ada lagi harta tak bergerak! Mengapa, kita tahu seluruh bumi
sedang gempa, gempa di mana-mana, berguncang! Anda lihat pulau selatan New
Zealand, Kota Christian, harta tak bergerak pun bergerak, masih ada harta tidak
bergerak apa lagi? “Jangan melekat pada kekosongan”, kata-kata kebijaksanaan
agung, jangan melekat pada kekosongan, mengapa jangan melekat pada kekosongan? Karena masih ada Buddha dan Bodhisattva! Ada Buddhata! Mana mungkin kosong? Jadi, jika Anda mengatakan kosong, itu tidak benar, berarti memihak pada kosong; Anda juga jangan memihak pada ada, juga jangan melekat pada kosong, hati
kita harus netral, tidak tercemar. Kita bicara tentang hati, Agama Buddha Zen yang
bicara tentang hati dinamakan “Vijnanapada”, “Aliran Yogacara”, disebut “Aliran
Hati”, “Aliran Hati Buddha”, bicara tentang Zen, tidak boleh bicara tentang “ada”.
Mengapa tidak boleh bicara tentang “ada”? Karena Anda memihak di sisi “ada”,
itulah “paham materialistis”; memihak di sisi kosong, itulah “paham nihilisme”, jika
tidak melekat pada kedua sisi, ini disebut netral, tidak tercemar, ini adalah satu poin
kebijaksanaan agung yang paling penting.
Prajnaparamita Bhagavati justru netral, hati tidak tercemar; apapun yang terjadi,
jiwa dan raga pun tidak tercemar. Lingkungan bisa mencemari, keturunan juga bisa
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mencemari. Keturunan dan lingkungan, tempo hari sempat menyampaikan sebuah
cerita lucu, “Apa perbedaan antara lingkungan dan keturunan?” Guru bertanya,
Xiaoming pun berdiri dan menjawab, “Jika saya mirip ayah saya itulah keturunan,
mirip Paman Yang di sebelah rumah kami itulah lingkungan.” Sudah mengerti? Itulah perbedaan antara lingkungan dan keturunan, kita tidak tercemar oleh lingkungan, tidak tercemar oleh keturunan, kita jangan sampai tercemar oleh kedua sisi,
tidak tercemar oleh “kosong”, tidak tercemar oleh “ada”, inilah “pandangan benar
Madhyamika” yang disabdakan Buddha Sakyamuni.
Tiga argumen utama dari Sang Buddha, argumen pertama adalah “niat meninggalkan keduniawian”, argumen kedua adalah “Bodhicitta”, argumen penting ketiga
adalah “pandangan benar Madhyamika”. Yang namanya “pandangan benar Madhyamika” disebut “prajna”, yakni yang dikatakan Mahaguru, Anda memanah satu titik
di tengah titik merah, Anda pun memperoleh kebijaksanaan agung. Kebijaksanaan
agung disebut Paramita, Paramita berarti Anda telah mencapai tingkatan tersebut,
telah mencapai tingkatan kebijaksanaan agung, jadi mencapai pencerahan dan memahami hati adalah tingkatan kebijaksanaan agung.
Begitu tiba di tingkatan kebijaksanaan agung, jati diri Anda pun cepat sekali bisa
bersih, sifat Anda pun bersih, Anda pun mencapai kebuddhaan, ini disebut Mahaprajnaparamita, yaitu kebijaksanaan agung. Ada kebijaksanaan agung mencapai
pantai seberang, “OM. GA TE. GA TE. PO LUO GA TE. PO LUO SENG GA
TE. PU TI SUOHA.” Mantra ini berarti kebijaksanaan agung mencapai pantai seberang. Asalkan Anda telah menguasai kebijaksanaan ini, Anda pun bebas datang
dan pergi, tidak datang maupun pergi, seakan-akan datang, seakan-akan pergi, itulah Tathagata. Apa yang dimaksud Buddha Tathagata? Buddha itu seakan-akan
datang, seakan-akan pergi pula, itulah Tathagata. Bisa seakan-akan datang, seakanakan pergi pula, mengerti ini, hati Buddha pun tak berhenti, “berhenti” maka menjadi tidak ada kebijaksanaan. Hati tidak berhenti, maka bebas datang maupun pergi.
Mahaguru sendiri adalah tidak ada awal maupun akhir. Lantas, kalian pasti akan
berpikir, “Ia mengalami kelahiran, kelak juga akan mengalami kematian!” Saya pun
berkata pada Acarya Lianning, “Kelak jika saya tidak bisa kembali, terjadi sesuatu,
Anda ambil dan pakai sendiri jubah Dharmaraja, Anda pun menjadi Dharmaraja,
tolong Anda pakai sejenak, membabarkan Dharma mewakili Mahaguru.” Mahaguru juga bisa meninggal dunia! Mengapa bisa disebut “tiada kelahiran maupun kematian”? Di dalam Buddhadharma, jika Anda memiliki kebijaksanaan agung, Anda
pun akan memahami bahwa Anda sendiri tiada kelahiran maupun kematian. MenDesember’10
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gapa tiada kelahiran maupun kematian? Anda harus mencerahinya! Mengapa disebut tiada kelahiran maupun kematian? Bodhidharma tiba di daratan timur, inilah
Dharma yang Ia wariskan, inilah prajna yang Ia wariskan, agar semua murid-Nya
mencerahi, mencapai pencerahan dan memahami hati, menyaksikan Buddhata, semenjak ini memperoleh kebijaksanaan agung dan mencapai kebuddhaan.
Saya merasa wanita memiliki kebijaksanaan agung, jadi baru disebut Prajnaparamita
Bhagavati. Sepasang suami istri pergi ke mal, tiba-tiba sang suami tidak menemukan
istrinya, istrinya hilang, ia pun mencari seorang penata rias cantik, ia berkata, “Bolehkah saya mengobrol denganmu?” Nona penata rias itu berkata, “Baiklah! Kalau
begitu, Anda mau mengobrol apa?” “Terserah, mengobrol apa saja.” Nona penata
rias berkata, “Mengapa Anda mau mengobrol dengan saya?” Ia berkata, “Karena istri
saya hilang, asalkan ia melihat saya mengobrol dengan nona cantik, maka ia akan
muncul.” Inilah kehebatan Prajnaparamita Bhagavati. Kalian yang menikah, asalkan
mengobrol dengan nona muda, istri Anda langsung muncul. Hebat, hebat, Prajnaparamita Bhagavati. Maha adalah besar, prajna adalah bebas leluasa, bebas leluasa
adalah prajna, prajnaparamita adalah mencapai pantai seberang, kebijaksanaan yang
berjati diri bersih, itulah prajna, yakni bebas datang maupun pergi, kebijaksanaan
yang berjati diri bersih, paramita adalah pantai seberang.
Bicara tentang 4 pasang mempelai yang menikah tadi, saya telah menyampaikan
pada mereka, saya merasa pergerakan emansipasi wanita sungguh berlebihan, namun, kadang-kadang tidak bisa berbuat apa-apa juga, karena wanita bisa melahirkan. Di mana kehebatan wanita? Sepasang suami istri yang baru menikah, sang
suami berkata pada istrinya, “Kelak di dalam rumah tangga ini, saya menjadi CEO,
kamu menjadi wakil CEO.” Ini wajar! Istrinya pun berkata, “Saya tidak mau menjadi wakil CEO, juga tidak mau menjadi CEO.” Sang suami, “Kalau begitu, terlalu menyusahkan kamu.” Ia berkata, “Saya susah sedikit, saya jadi ketua bendahara
saja.” Anda lihat, begitulah kehebatan Prajnaparamita Bhagavati, ia menjadi ketua
bendahara, kalau begitu pria menjadi CEO apaan, CEO tidak berhak mengurus
uang, masih menjadi CEO apaan, sudahlah sudahlah! Saya peringatkan sebentar
keempat pasang mempelai tadi, kalian pulang rembukkan sebentar, lebih baik pria
yang menjadi ketua bendahara, wanita yang menjadi CEO.
Kecerdasan biasa tidak bisa dibandingkan dengan kebijaksanaan agung Prajnaparamita Bhagavati, kebijaksanaan agung Prajnaparamita Bhagavati bisa membuat
Anda bebas dari kerisauan. Inilah kehebatannya, di dunia ini siapa yang bebas dari
kerisauan? Setiap orang punya kerisauan, Buddha bebas dari kerisauan, Prajna-
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paramita Bhagavati bebas dari kerisauan. Mengapa Prajnaparamita Bhagavati bebas
dari kerisauan? Mengapa Buddha bebas dari kerisauan? Mengapa memahami hati
dan menyaksikan Buddhata justru bebas dari kerisauan? Inilah kehebatannya, ini
harus Anda pikirkan, cerahi baik-baik sepulang nanti, mengapa setelah mencapai
pencerahan, tidak akan ada kerisauan lagi? Setelah mencapai pencerahan, jati diri
Anda pun bersih, sarat dengan kebijaksanaan, mengapa? Seluruh umat sedharma
harus mencerahinya, jika Anda telah berhasil mencerahinya, Anda pun Dharmaraja
Zhenfo Zong yang kelima, jubah Dharmaraja ini pun untuk Anda.
Orang yang mencapai pencerahan, tidak hanya bebas dari kerisauan, ada satu yang
sangat penting, orang yang mencapai pencerahan juga tidak ada loba, dosa, dan
moha, ketiga racun sirna semua, tidak akan timbul keserakahan, tidak akan marah,
tidak akan bertindak bodoh. Karena Anda telah mencapai pencerahan, telah memperoleh kebijaksanaan agung, maka tidak akan bertindak bodoh, juga tidak akan
serakah, juga tidak akan naik pitam, tidak akan selalu marah. Karena Anda tahu, serakah, akan jatuh ke neraka; marah, Anda akan menjadi Asura, alam setan kelaparan;
bodoh, Anda akan menjadi hewan, Anda akan berubah menjadi yang terbang di
langit, merangkak di tanah, berenang di air, yakni bertumimbal lahir di 3 alam
samsara. Mengapa setelah Anda memahami hati dan menyaksikan Buddhata, serta
berhasil mencerahi, setelah dipraktekkan, tidak akan ada lagi loba, dosa, dan moha?
Kalian juga harus cerahi yang satu ini, apa itu kebijaksanaan agung? Apa itu prajna?
Anda dapat benar-benar mempraktekkan Dharma prajna Anda -- Dharma prajna
yang diwariskan Buddha Sakyamuni 2600 tahun yang lalu, hari ini Anda pun bisa
hidup dengan sangat bahagia.
Di sini saya berterima kasih pada Gurudhara, semua Acarya yang datang dari berbagai negara, ada lagi Dharmacarya, para Lhama, ada lagi umat sedharma dari kawasan Amerika dan Kanada, bahkan dari berbagai negara, ada lagi seluruh tamu
agung yang telah menghadiri upacara akbar kita, terima kasih banyak. Semoga kita
semua bisa bahagia setiap hari, melatih diri setiap hari, segalanya mujur dan sesuai
harapan! Om Mani Padme Hum.
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Dharmaraja Lian Sheng Menerangkan Sutra Altar Patriak VI:
Walaupun Ada Penglihatan, Pendengaran, Perasaan, Pengetahuan
Tidak Tercemar Segala Lingkungan dan Senantiasa Bebas Leluasa
Kutipan Sutra Altar Patriak VI minggu ini:
Kalyana-mitra! Apakah tiada itu? Apakah yang dipikirkan itu? Tiada itu tidak ada 2
wujud, tiada hati yang risau. Yang dipikirkan itu memikirkan jati diri Tathata. Tathata
adalah hakikat pikiran, pikiran adalah fungsi Tathata. Jati diri Tathata menimbulkan
pikiran, bukan mata-telinga-hidung-lidah dapat memikirkannya. Tathata punya sifat,
sehingga menimbulkan pikiran; jika tiada Tathata, mata-telinga-rupa-tubuh pun rusak
dalam seketika. Kalyana-mitra! Jati diri Tathata menimbulkan pikiran, enam indera
walaupun ada pandangan-pendengaran-perasaan-pengetahuan, namun tidak tercemar
oleh segala lingkungan, sehingga sifat sejati senantiasa bebas leluasa. Oleh karena itu,
Sutra mengatakan, “Dapat membedakan dengan baik segala wujud Dharma, maka
tidak goyah pada kebenaran pertama.”
_____________________________
Pertama-tama sembah sujud pada Bhikku Liaoming, Guru Sakya Zheng Kong,
Gyalwa Karmapa XVI, Guru Thubten Dhargye! Sembah sujud pada Triratna Mandala! Sembah sujud pada yidam kebaktian hari ini! Gurudhara, Para Acarya, Dharmacarya, Lhama, Pandita Dharmaduta, Pandita Lokapalasraya, ketua vihara, para
umat sedharma, selamat malam semuanya! Ada lagi umat sedharma di internet,
salam sejahtera semuanya!
Karena ada umat sedharma di internet, saya tidak boleh mengucapkan selamat
malam, mereka ada yang masih pagi, ada yang siang, jadi hanya bisa mengucapkan
salam sejahtera. Saya ini tanggal 15 April meninggalkan Seattle untuk kembali ke
Taiwan, kurang lebih setelah 4 bulan baru kembali. Selama 4 bulan ini, saya berada
di 3 tempat, yaitu: Taiwan, Hong Kong, dan Macau. Boleh dikatakan, saya keliling
semua vihara cabang di Taiwan, serta seluruh vihara cabang di Hong Kong dan Macau. Rencana kali ini, kembali ke Seattle, mengikuti upacara penyeberangan, setelah
merayakan ulang tahun Lu Jun, mungkin mau ke Jepang, Australia, dan Indonesia,
ada rencana pembabaran Dharma demikian.
Sebenarnya, benarkah keputusan saya untuk kembali ke Taiwan? Kali ini di Taiwan,
saya merasa cuaca terlalu panas, sungguh terlalu panas, panasnya minta ampun, kep-
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anasan sampai saya pernah berteriak, “Sungguh tidak tahan lagi.” Saat itu saya pikir,
sepanas apapun Seattle, malam masih sejuk, saat itu saya sangat merindukan Seattle!
Dipikir-pikir, semua proses kehidupan ini, juga semacam pengaturan! Pokoknya,
baik panas, sejuk, maupun dingin, semua akan berlalu! Namun, harus hidup lebih
baik, sungguh, musim panas pilih Seattle lumayan juga; kalau musim dingin seharusnya pilih di Taiwan, dengan demikian, keduanya tidak akan kehilangan. Setelah
berpisah 4 bulan, mulai duduk di atas Dharmasana, pokoknya, ada semacam perasaan, seperti bersahabat, namun asing. Di manapun saya berada, yang saya rindukan adalah seluruh murid saya.
Saya tidak boleh sama seperti Acarya Lianlai. Kata “Lai” dari nama Lianlai, di atas
ada sebuah aksara rumput, apa artinya, ia tidak mengatakannya. Sebenarnya kata
“Lai” berarti alang-alang. Dulu ia mengatakan demikian, ia berkata, “Mengapa
Mahaguru memberikan saya nama alang-alang”. Jika, suatu hari Anda benar-benar
telah cerah, saya akan bertanya pada Anda, “Alang-alang itu apa? Apa itu alangalang?” Semua rumput di kolong langit ini, semua adalah ramuan obat, termasuk
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alang-alang. Malah alang-alang itu paling berguna, semua rumput yang terbentang
di seluruh bumi ini, didominasi oleh alang-alang. Semoga Acarya Lianlai jangan
anggap itu rumput pengganggu. Karena, yang berkembang biak terus dan tidak pernah punah adalah alang-alang. Hanya alang-alang satu-satunya yang setelah Anda
cabut, ia masih akan tumbuh lagi, malah yang memenuhi seluruh bumi ini adalah
alang-alang.
Acarya Lianlai sempat menuturkan soal Sadhana Persembahan Tubuh, itu adalah
kesan pertama yang diberikan Acarya Lianlai pada saya. Ketika ia menjelaskan Sadhana Persembahan Tubuh, satu kata demi satu kata saya camkan, saya rasa umat
ini sangat tulus, penjelasan Sadhana Persembahan Tubuhnya sangat bagus. Saat
ia menjelaskan Sadhana Persembahan Tubuh, ia benar-benar mempersembahkan
hidupnya sendiri kepada Buddha dan Bodhisattva, atas dasar inilah, saya mengukuhkan bahwa ia adalah seorang Acarya sejati.
Ia sempat cerita tentang perasaan pindah rumah, juga membuat saya teringat, dalam
proses kehidupan, Mahaguru sempat beberapa kali pindah rumah. Tidak usah jauhjauh, dekat saja, saya pernah tinggal di Ballard, saat baru datang, saya sempat tinggal
di Ballard, Ballard - Seattle; selanjutnya, pindah ke Zhenfo Miyuan, ini kedua kali
pindah rumah; ketiga kali pindah rumah adalah pindah ke Phantom Lake; keempat
kali pindah rumah, pindah ke Nanshan Yashe kelima kali pindah rumah, pindah ke
Nanshan Yashe baru, tetap dinamakan Nanshan Yashe, namun ini Nanshan Yashe
baru.
Hanya di Seattle yang kecil ini saja, saya sudah 5 kali pindah rumah. Apa perasaan
pindah rumah? Saya merasa rumah itu tetap, tubuh yang berpindah. Rumah masih
ada! Rumah di Ballard juga ada! Rumah Miyuan juga ada, rumah di Phantom Lake
juga ada, rumah di Nanshan Yashe juga ada, rumah di Nanshan Yashe baru juga ada,
semua ada! Hanya saja tubuh yang berpindah-pindah; rumah tidak perlu beradaptasi dengan kita, kita yang harus beradaptasi dengan rumah.
Jadi, benar sekali yang dikatakan Lhama Lianyan, segala sesuatu mengandalkan diri
sendiri. Anda tidak boleh mengandalkan rumah, Anda sendiri beradaptasi dengan
rumah, bukan rumah beradaptasi dengan Anda! Jadi, segala sesuatu mengandalkan
diri sendiri. Bagaimana pun Anda pindah, Anda harus beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Contohnya Mahaguru, berpisah 4 bulan, saya pergi ke daerah tropis,
saya harus beradaptasi di sana; kembali ke Seattle, saya harus beradaptasi dengan
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Seattle, segala sesuatu adalah adaptasi.
Jika kemampuan melatih diri Anda telah cukup, Anda pun tidak berada di manamana, disebut “tiada keberadaan aku”, tempat apapun, Anda pun bisa beradaptasi,
lingkungan apapun Anda bisa beradaptasi. Jika Anda tidak bisa beradaptasi, ini artinya kemampuan melatih diri Anda sendiri masih belum cukup. Jadi, kemampuan
melatih diri Mahaguru sendiri masih belum cukup.
Mengenai kemampuan melatih diri, sebenarnya mencapai pencerahan dan memahami hati sudah cukup. Namun, fisik tetap fisik, walaupun Anda dapat mencapai
pencerahan dan memahami hati, namun sesuaikah mulut Anda dan hati Anda?!
Anda mengatakan Anda telah mencapai pencerahan, namun, samakah perbuatan
Anda dengan apa yang mulut Anda ucapkan? Sesuaikah?! Sesuaikah perilaku dan
ucapan Anda, inilah prinsipnya.
Sabda Patriak VI lebih dalam lagi, Ia menyampaikan tentang masalah pikiran, satu
kata “pikiran”, Patriak VI bersabda, “Kalyana-mitra! Apakah tiada itu? Apakah yang
dipikirkan itu? Tiada itu tidak ada 2 wujud, tiada hati yang risau. Yang dipikirkan itu memikirkan jati diri Tathata. Tathata adalah hakikat pikiran, pikiran adalah
fungsi Tathata. Jati diri Tathata menimbulkan pikiran, bukan mata-telinga-hidunglidah dapat memikirkannya. Tathata punya sifat, sehingga menimbulkan pikiran;
jika tiada Tathata, mata-telinga-rupa-tubuh pun rusak dalam seketika. Kalyana-mitra! Jati diri Tathata menimbulkan pikiran, enam indera walaupun ada pandanganpendengaran-perasaan-pengetahuan, namun tidak tercemar oleh segala lingkungan,
sehingga sifat sejati senantiasa bebas leluasa. Oleh karena itu, Sutra mengatakan,
“Dapat membedakan dengan baik segala wujud Dharma, maka tidak goyah pada
kebenaran pertama.”
Saya telah baca sabda Patriak VI dalam Sutra Altar Patriak VI, saya ada satu perasaan,
Ia bersabda “maka tidak goyah pada kebenaran pertama”, juga bersabda dalam lingkungan apapun, rumah mana pun, membuat Anda merasa Buddhata sendiri sama
sekali tidak goyah. Baik di Taiwan maupun di Seattle, baik Anda di rumah mana
pun, Anda sendiri juga tidak goyah, dalam kebenaran pertama, semua tidak goyah.
Mengapa? Karena dapat membedakan dengan baik segala wujud Dharma. Setelah
Anda memahami Buddhata, Anda dapat membedakan segala wujud Dharma, dapat
bebas leluasa dan tidak goyah. Siapa yang bisa mencapai tingkatan alam ini? Sulit
sekali.
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Jadi, ada sebuah cerita lucu, “Apa perbedaan antara lingkungan dan keturunan?”
Pertanyaan ini kadang-kadang sangat sulit dijawab. Guru bertanya, “Apa perbedaan
antara lingkungan dan keturunan?” Xiaoming menjawab, “Jika saya mirip ayah saya
itu keturunan; jika saya mirip Paman Zhang yang tinggal di sebelah, itulah lingkungan.” Jawaban anak kecil ini sangat jujur, saya mirip Paman Zhang yang tinggal di
sebelah, itu adalah pengaruh lingkungan; saya mirip ayah saya, itu adalah keturunan.
Di dalam Sutra Altar Patriak VI diterangkan sangat jelas, Buddhata itu sendiri ada
satu yang tidak goyah, satu yang sama sekali tidak goyah, semacam kebenaran pertama yang tidak goyah. Apa yang tidak goyah? Patriak VI menjawab, tiada, tidak
ada masalah, “tidak ada masalah”, mengapa tidak ada masalah, seperti Mahaguru
meninggalkan Seattle, juga tidak ada masalah; kembali ke Seattle juga tidak ada
masalah. Suatu hari Mahaguru tidak ada di Taiwan, juga tidak ada di Seattle, tetapi
telah pergi ke Mahapadminiloka, juga tidak ada masalah. Mana ada masalah! Suatu
hari saya telah pergi, setelah waktu lama berlalu, orang pun akan lupa, masalah apapun tidak ada lagi.
Seorang sadhaka harus “bebas dari kerisauan”, tidak ada masalah duniawi yang
mengganggu hati Anda, disebut “bebas dari masalah”, disebut “tiada penyertaan
hati”. Saya tunjukkan satu contoh, sederhana sekali, jika di atas bumi ini tidak ada
manusia, apa itu baik dan jahat? Adakah baik dan jahat? Tidak ada. Apa itu kerisauan? Tidak ada. Adakah kerisauan? Tidak ada.
Karena tidak ada manusia, mana ada baik dan jahat, mana ada kerisauan, mana
ada Buddhadharma. Yang tadi dikatakan Acarya Lianlai, Buddhadharma juga salah.
Karena ada manusia baru ada Buddhadharma, ada manusia baru ada kerisauan. Di
dalam Sutra Buddha dikatakan “Anatman” (tiada aku), Anda dapat mencapai anatman, tiada hati aku, bebas dari masalah aku, anda semuanya tidak ada, apakah hati
anda masih goyah? Anda masih punya masalah apa lagi? Tidak ada masalah lagi, juga
tidak terpengaruh lagi, maka tidak goyah lagi. Di dalamnya mencakup kebenaran
pertama. Jadi, apa itu “cara menenangkan hati”? Patriak II menemui Bodhidharma,
Ia berkata, “Hati saya tidak tenang.” Bodhidharma berkata padanya, “Bawa ke sini
hati anda, saya tenangkan untuk anda.” Patriak II berkata, “Saya tidak menemukan
hati saya.” Bodhidharma berkata, “Hati anda telah saya tenangkan.” Ini barulah cara
menenangkan hati. Jadi, prinsip sebenarnya adalah, ada masalah apa? Ada kerisauan
apa? Di sinilah prinsip yang sebenarnya. Jadi, Acarya Lianlai harus berpikir sejenak,
apa itu alang-alang.
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Di sini ada sebuah cerita lucu yang tidak berani saya ceritakan, cerita ini diceritakan
oleh Dubes Liao. Hari ini Beliau tidak hadir, kemarin Beliau hadir, Beiau menceritakan sebuah cerita lucu untuk kita. Saya lihat lebih baik jangan diceritakan.
Sekarang saya cerita pada kalian cerita lucu yang lain, bukan cerita lucu yang diceritakan Dubes Liao tadi itu. Ada seorang direktur menguji kandidat karyawan, pertanyaan yang ia ajukan adalah, “1 + 1 = ... “ Semuanya menjawab dengan tangkas,
banyak orang mendaftarkan diri ikut ujian, “1 + 1 = .....” Ada yang menjawab, “1
+ 1 = 1” Umat Buddha menjawab, “1 + 1 = 1” Mengapa 1 + 1 = 1, seperti setetes
air masuk ke dalam Buddhata, ditambah lagi setetes air, berapa teteskah air itu?
Satu tetes air! Ia menggunakan teori ini, tetap 1 tetes air, karena air berbaur dengan
air, Agama Buddha kita mengatakan manunggal. Anda manunggal dengan yidam,
Anda memasuki yidam, yidam memasuki Anda, maka menjadi manunggal, disebut
“satu rasa”, saat ini Anda adalah yidam, yidam adalah Anda. Jadi, Agama Buddha
menjawab 1, 1 + 1 = 1.
Mahasiswa biasa menjawab, “Yang saya pelajari adalah 1 + 1 = 2.” Satu dolar ditambah satu dolar sama dengan 2 dolar, “1 + 1 = 2 kah?” Seseorang menjawab, “1 +
1 = 0” mengapa? Karena air hujan jatuh ke lautan, 1 ini pun hilang, setetes air sudah
menjadi laut, kalau begitu mana ada lagi 1 atau 2, sama sekali tidak ada lagi, 1 +
1 = 0. Banyak jawabannya. Di antara mereka, ada satu yang diterima, jawabannya
adalah, “Terserah apa kata direktur.”
Orang ini punya teknik bebas dari kemelekatan, tidak ada kemelekatan. Saya tidak melekat jumlahnya 0 atau 1 atau 2, berapa, ada juga yang mengatakan tidak
terhingga, 1 + 1 = tidak terhingga. Bisakah Anda menghitung berapa jumlah penduduk sekarang? Bukankah tidak terhingga? Ini artinya ada kemelekatan, Anda melekat pada pandangan ini di dalam benak Anda, berarti ada kemelekatan.
Agama Buddha mengatakan “tiada keberadaan aku”, “tiada kemelekatan aku”, Anda
tidak melekat pada bilangan tersebut, terserah apa kata saya. Namun, saya beritahu
Anda semua, sabda Patriak VI, jati diri Tathata, memang berdasar, memang ada
jawabannya. Buddha Sakyamuni tidak mengutarakan. Mahaguru juga tidak mengatakan. Karena ini adalah rahasia, begitu diutarakan, kalian semua menjadi seperti
tadi, 1 + 1 = ...., kalian pun mulai menebak, 1 + 1 = ....., Anda tidak tahu jawabannya adalah terserah apa kata direktur.
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Buddha Sakyamuni membuat rahasia ini untuk kalian, ini adalah rahasia. Buddha
Sakyamuni menyimpan rahasia ini, karena bukan kepada semua insan boleh diungkapkan rahasia ini; hari ini saya juga sama, juga tidak boleh mengungkapkannya, ini
adalah rahasia.
Namun, ini berdasar, bukan asal bicara, bukan terserah apa kata Mahaguru, bukan demikian. Jadi, di sinilah maksud saya meminta Anda semua memanah. Kita
ada orang yang telah cerah, namun berdasar. Seperti yang saya perdengarkan untuk
Acarya Lianning, ia pun bisa mengerti semua pikiran para Guru Zen, sebenarnya
apa itu jati diri Tathata, yaitu pikiran berada pada Buddhata Tathata, ia menjadikan
Tathata dan Buddhata sebagai lambang perbuatan, ucapan, pikiran, tutur kata, dan
perbuatan, inilah melatih diri.
Di sinilah prinsipnya, segala rahasia tidak boleh diungkapkan. Seperti hakim bertanya pada ketua komplotan, “Bagaimana kalian mengumpulkan begitu banyak
anggota untuk bergabung dan bekerja sama dalam komplotan ini?” Ketua ini tidak
menjawab. “Dengan cara apa kalian menipu orang?” Ketua ini juga tidak menjawab.
Hakim bertanya lagi, “Bagaimana pembentukan dan operasional komplotan kalian
ini?” Ketua ini juga tidak menjawab.Bertanya sampai akhirnya ketua pun berkata
padanya, “Ini rahasia perusahaan, kalau saya katakan, masih perlukah saya menipu?”
Namun, hari ini Mahaguru tidak boleh menggunakan ilustrasi ini, tidak boleh
menggunakan cerita lucu tadi sebagai ilustrasi. Buddhadharma bukan penipuan,
Buddhadharma adalah asli, Buddhadharma adalah Sutra pemberi berkah.
Justru prinsip inilah, karena ini tidak boleh diungkapkan, jika diungkapkan, masih
ada sebagian orang tidak percaya, masih ada sebagian orang akan menfitnah, jadi
baru tidak boleh diungkapkan. Sebagian besar orang tidak percaya, malah akan fitnah juga, tingkatan ini harus sudah tercapai, diungkapkan, baru percaya. Prinsip
inilah. Kita bukan komplotan, bukan dimulai dari Buddha Sakyamuni, Ia adalah
ketua, saya termasuk ketua kedua, ketua ketiga, bukan ini maksudnya.
Yang disabdakan Patriak VI, Buddhata itu sendiri adalah sebuah sumber, mata-telingahidung-lidah-tubuh-pikiran adalah karena ada Buddhata, baru ada mata-telinga-hidung-lidah-tubuh-pikiran, sehingga penglihatan-pendengaran-perasaan-pengetahuan
baru muncul, jika Buddhata tidak ada, penglihatan-pendengaran-perasaan-pengetahuan pun tidak ada lagi, mata-telinga-hidung-lidah-tubuh-pikiran pun tidak ada.
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Jadi, Buddhata adalah hakikat, mata-telinga-hidung-lidah-tubuh-pikiran adalah
fungsi, perbedaannya di sini. Jika tidak ada Buddhata, mata-telinga-hidung-lidahtubuh-pikiran pun rusak semua, semua rusak, ini sabda Patriak VI, “Jika tiada Tathata, mata-telinga-rupa-tubuh rusak semua.”
Jadi, Ia bersabda, Kalyana-mitra! Jati diri Tathata menimbulkan pikiran, enam indera, mata-telinga-hidung-lidah-tubuh-pikiran, “Walaupun ada penglihatan-pendengaran-perasaan-pengetahuan, tidak tercemar oleh segala lingkungan.” Yakni
yang tadi saya katakan, tiada keberadaan aku, tidak tercemar oleh lingkungan,
bagaimana pun Buddhata itu tidak tercemar, yang tercemar adalah mata-telingahidung-lidah-tubuh-pikiran Anda; yang tidak tercemar selamanya adalah Buddhata
yang tidak goyah, sifat sejati senantiasa bebas leluasa, Sehingga Sutra mengatakan,
“Dapat membedakan dengan baik segala wujud Dharma, maka tidak goyah pada
kebenaran pertama.”
Buddhata itu sendiri tidak goyah, namun, karena adanya Buddhata, baru ada matateligan-hidung-lidah-tubuh-pikiran. Namun, setelah adanya mata-telinga-hidunglidah-tubuh-pikiran, mata-telinga-hidung-lidah-tubuh-pikiran akan tercemar, Buddhata sendiri tidak tercemar, itulah prinsipnya. Dubes Liao memberikan saya satu
petuah, saya bisa melawan segalanya, Mahaguru juga bisa melawan segalanya, kecuali godaan. Tidak boleh mengatakan demikian. Anda harus dapat melawan segala
godaan, baru tidak tercemar oleh segala lingkungan. Menurut Anda, apa yang bukan godaan, rumah juga godaan, mobil juga godaan, uang juga godaan, kecantikan
wanita juga godaan, benda apa yang bukan godaan, semua perhiasan adalah godaan!
Jadi, kita harus bisa melawan godaan. Tidak bisa melawan godaan, tidak boleh bicara “saya bisa melawan segalanya, kecuali godaan.” Sebenarnya, semua manusia ada
di dalam godaan, semua tergoda, jadi harus belajar Buddhadharma, harus melatih
diri, yakni harus melawan godaan.
Ada seorang pria terus berpikir mau bunuh diri, ia sudah berdiri di lantai paling
atas, mau loncat. Polisi datang dan berkata, “Anda jangan mati, apapun boleh dibicarakan baik-baik, saya boleh bantu menyelesaikan masalah apapun, Anda jangan
mati.” Pria itu pun berkata, “Dua tahun yang lalu istri saya kabur dengan sahabat
saya.” Polisi berkata, “Kejadian 2 tahun yang lalu, mengapa saat itu Anda tidak loncat gedung, sekarang teringat baru loncat gedung? Dua tahun yang lalu istri Anda
telah kabur bersama sahabat Anda, sekarang Anda baru loncat gedung, mengapa?”
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Ia berkata, “Sahabat saya itu menelepon saya, ia mau mengembalikan istri saya.” Ia
baru mau loncat gedung.
Ini artinya saat istri ada, ia merasa sangat repot. Kabur, akhirnya bebas, ia mau kembali lagi, Oh! My God! Begitu orang ini kembali, mampuslah dia, jadi ia baru mau
bunuh diri. Ini masih belum lulus. Lingkungan ada istri, lingkungan ditinggal istri,
lingkungan istri kembali lagi, ia tetap tidak tahan, yang ada adalah ia hidup di dalam
jurang penderitaan, sengsara sekali, namun Anda harus anggap tidak ada masalah!
Tidak ada kerisauan! Bagaimana melakukannya? Bisa dilakukan lewat mencapai
pencerahan dan memahami hati. Lumrah bisa terpengaruh sedikit, namun, Anda
benar-benar mencapai pencerahan dan memahami hati, ia bisa mengubahnya, sungguh, bisa mengubah lingkungan menjadi lebih menyenangkan.
Hanya Buddhadharma, mencapai pencerahan, memahami hati dan menyaksikan
Buddhata saja, satu-satunya cara untuk dapat menenangkan hati. Bukankah saya
pernah mengatakan bahwa di ruang VIP Eva Air, Bhikku itu yang menulisnya, “Ketenangan adalah Keselamatan”, sangat masuk akal. Letak permasalahannya, semua
manusia di seluruh dunia tidak ada yang tenang! Saya juga tahu, ketenangan adalah
keselamatan; siapapun tahu, ketenangan adalah keselamatan. Menurut Anda, ketenangan apakah keselamatan? Tentu saja selamat. Ketenangan adalah keselamatan!
Letak permasalahannya adalah setiap manusia tidak tenang! Bagaimana hati bisa
tenang? Yaitu cara menenangkan hati dari Bodhidharma, yakni mencapai pencerahan dan memahami hati, itulah memahami hati dan menyaksikan Buddhata. Jadi,
Dubes Liao memberikan lagi saya satu petuah, Dubes Liao dari Seattle memberikan
saya banyak petuah, “Yang menunggang kuda putih belum tentu pangeran kuda
putih, barangkali Bhikku Tang.” Bhikku Tang menunggang kuda putih. “Yang bersayap belum tentu malaikat.” Mengapa? Karena “mungkin manusia burung”. Inilah
2 petuah yang diberikan Dubes Dong-zhou Liao, “Yang menunggang kuda putih
belum tentu pangeran kuda putih; yang bersayap belum tentu malaikat, ternyata
manusia burung.”
Di dalam petuah ini mengandung arti, ia mengajarkan kita, banyak hal jangan terlalu serius, berpikiran terbuka sedikit. Anda melekat pada pangeran kuda putih,
belum tentu itu pangeran kuda putih; Anda melekat itu malaikat, belum tentu itu
malaikat, relax sedikit, berpikiran terbuka sedikit, gamblang sedikit, maka Anda
akan hidup lebih bahagia. Anda terlalu melekat, Anda pun menderita; Anda terlalu
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kencang mengikat diri sendiri, Anda pasti akan meronta, tidak bisa meronta lagi,
Anda pun susah. Makanya, jangan terlalu serius.
Sdr. Bo-chang dari Prancis, apakah Anda telah berpikiran terbuka? Saya lihat Anda
kurang lebih bisa! Pejam sebelah mata, buka sebelah mata. Saya beritahu Anda,
jangan buka sebelah mata, pejam sebelah mata. Kedua mata harus terpejam. Buka
sebelah mata, pejam sebelah mata masih bisa melihat!
Di Taiwan, saya menyampaikan satu cerita lucu, ada seorang wanita menikah dengan seorang pria, alhasil menemukan pria tersebut buta sebelah. Ia pun menyalahkan mak comblang, “Mengapa dulu Anda tidak memberitahu saya ia buta sebelah?” Mak comblang berkata, “Saya memberitahu Anda, kog! Ia jatuh cinta padamu
dalam satu pandangan saja.” Ia tidak mengatakan ia jatuh cinta padamu dalam 2
pandangan.
Isi Sutra Altar Patriak VI sangat menarik, “Walaupun ada penglihatan-pendengaranperasaan-pengetahuan, tidak tercemar oleh segala lingkungan, namun sifat sejati
senantiasa bebas leluasa”, Anda tidak tercemar oleh lingkungan, dengan sendirinya
Anda bisa santai dan bebas leluasa, asalkan Anda ada sedikit polusi, Anda pun terikat, terikat sangat kencang, melekat sangat kencang, kapan baru bisa lepas? Langit
tahu!
Jadi, masalah apapun, masalah duniawi, dunia ya dunia, surga ya surga, alam suci ya
alam suci, sebenarnya beda. Dunia ini karena semua orang terikat, baru disebut dunia; alam suci adalah semua orang suci tidak terikat, baru disebut alam suci. Lantas,
surga adalah semua orang terikat oleh kebahagiaan, baru disebut surga, ketahuilah
yang satu ini. Om Mani Padme Hum.
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真佛經

釋經（五）

『爾時。摩訶雙蓮池。大大震動。無量諸天皆感受之。佛菩薩
聲聞皆感受之。均至摩訶雙蓮池。三十三天主均趕赴摩訶雙蓮
池。集諸二十八天眾。帝釋。梵王。八部四眾。廣說法要。』
「 爾時。摩訶雙蓮池。大大震動。無量諸天皆感受之。
佛菩薩聲聞皆感受之。均至摩訶雙蓮池。三十三天主均趕赴摩
訶雙蓮池。集諸二十八天眾。帝釋。梵王。八部四眾。廣說法
要。」
第一個字，就是「爾時」。什麼叫「爾時」呢？不是這
個時候，也不是過去的時候，也不是那個時候，總之，有一個
時候。這裡面有很多爾時，這是表示沒有時間性的，反正哪個
時候都可以啦！
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在這個大的雙蓮池，那個地方，那個佛國整個大地，整
個地都在震動。一般來講，佛國是很少震動的。常震動，還得
了，通通都崩掉了。不過，在佛經里面，有提到所謂的「六大
震動」。這個時候，都是很有意義的。只要是大地震動，或是
怎樣震動，都是很有意義的。
有幾個六大震動很有名。釋迦牟尼佛出生的時候，它六
大震動。釋迦牟尼佛得道的時候，就是在菩提樹下、祂開悟的
時候，也是六地震動。另外，釋迦牟尼佛涅盤的 時候，就是釋
迦牟尼佛將要回去的時候，那個時候，也六大震動。釋迦牟尼
佛有時祂在說法的時候，講到最重要的法的時候，也要六大震
動。釋迦牟尼佛祂剃度、祂 出家那個時候，它也要六大震動。
我們現在，是希望都不要震動。現在，加州、舊金山他
們都很怕震動。師尊現在不敢講最重要的法，因為講了最高的
無上大法，來個六大震動，我們就慘了！
摩訶雙蓮池，它有六大震動。所謂「六大震動」並不是
像我們只有地動，它包括天動、風動、左右動、上下動、前後
動，一共有六種的大震動。包括天星都掉下來，月亮都掉下來
，整個通通移動。那種轟隆的聲音，那才叫六大震動。
這種震動呢，就是所用的天全部都感受到這樣子六大震
動。整個摩訶雙蓮池也六大震動，祂們都感應到了。包括佛國
、菩薩、聲聞，通通都感應到。因為祂們感受到了這樣子的六
大震動，知道有重要的事情要發生，有重要的事情要出現，所
以，祂們通通到摩訶雙蓮池。
「 三十三天主均趕赴摩訶雙蓮池」。這三十三天就是欲
界的天。欲界的天在虛彌山頂，中間的天叫做忉利天，就是帝
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釋天。帝釋天在中央，周圍一共有三十二個天。就 是一個方面
有八天，那麼四八三十二，加上中間的帝釋天，就是三十三天
。是平擺的。在上面呢？還有二十八天眾。
什麼叫二十八天呢？就是三界天裡面，包括了欲界天、
色界天、無塞界天，這三個天範圍加起來，上下排列一共有二
十八個層次是二十八天。那當中有很多都是這個天的主人，帝
釋、梵王，都是主人，像大梵天王、螺髻梵王、帝釋，這些都
是這些天的天主。
什麼叫做八部呢？所謂八部就是我們以前經常看的電視
劇（天龍八部），就是那個天龍八部啦；天龍八部就是一種護
法，就是護持這些天，或者護持菩薩、護持佛這樣子的金甲神
，或者天、或者龍，就叫天龍八部。
什麼叫做四眾呢？四眾就是男的理光頭、女的理光頭、
男的留頭髮、女的留頭髮。男的叫比丘，女的叫比丘尼；男的
修行者叫做優婆塞、女的就是優婆夷，這是修行的居士。這樣
合起來就是四種人，就叫四眾。
師尊在冬天時，就很想留頭髮，免得下雪的時候吃冰淇
淋。不過，現在留頭髮比較不好，因為有白頭髮的關係，正在
考慮中。
這個集中帝釋、梵王、八部、四眾、所有天、佛菩薩通
通來了；做什麼呢？就是因為要說法，因為「廣說法要」。這
個摩訶雙蓮池有很多重要的事情（重要的集 會）。在這裡，將
要說出很多很重要的法！適合於現代的法要傳出來。所以，就
集合這些天眾。佛、菩薩、聲聞，要廣佈很重要的法。
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很多很多的天、神，甚至佛、菩薩都會降臨。師尊到紐
約舊金山說法的時候，虛空之中都有藍色的法輪，就是藍色的
轉成一圈的這種光。藍色的法輪光，這個就是「轉法輪光」。
這是什麼原因呢？這就是空中的佛、菩薩和天眾祂知道
有大法在說法的場合，祂們也下來聽法。因為祂們下降聽法，
祂們不可能跟我們坐在一起，祂們就是坐在虛空 之中聽法。好
比祂們坐在二樓，我們坐在一樓。祂們坐在那裡的時候，剛好
形成一個圓圈圈、一個光輪，祂們就坐在光輪裡面聽法。
所以，說法的時候，經常都有佛、菩薩、天眾下降來聽
法。
今天就講到這裡。
嗡嘛呢唄咪吽
然很輕鬆，都喜歡極樂世界，喜歡聽那種音樂、喜歡聞那種香
味。
在那裡的房子，就是「金閣」。這是黃金鑄造的，放出很
大的「金色光明」。全部的「空中樓閣」，全部雕上很多「金
色的蓮花」，塗上很多金色的蓮花。甚至於「虛空之中」，有
很多漂亮的花，全部降下來。
有人問師尊﹕「這些花掉下來，打到頭上，那不是會頭破
血流嗎？」我跟大家講﹕「放心！這個金色的花，從虛空掉下
來的時候，掉到你身上，就從你的身體穿過。這些花在通過你
的身體的時候，都可以使你身體的細胞如同按摩一樣的快樂。
」
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你想想看﹕這些漂亮的花掉下來，掉到你頭上，通過你的
身體，通過你身體的組織，就好像有一個巧妙的手，在按摩你
。這樣子按摩你的身體時，那一種滋味， 你就知道有多舒服。
而且每一朵花，到你身上觸動你的感覺，通通不一樣。不像我
們去按摩的時候，都是一樣，老是那一套。那種感覺是屬於天
上的，屬於最輕柔 的，而且是最舒暢的。
今天就講到這裡。
嗡嘛呢唄咪吽。
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Sutra Bakti Anak
179 ~ 181

ཝᇬ㚳ᇂ֑䱶Ⲻ䯁⽰θ䜳⛰ថθᛨۭθ⍷␐θ
ќੇ֑䱶Ҕஅ䚉φɋᡇهཝᇬྸᢃ㜳ㆊ⡬∃ⲺઘϋɌ
֑䱶ㆊ䚉φɋ㾷ᜩㆊ⡬∃ⲺᗭθᴶླⲺᯯ⌋θ
㐞দ↚㏉θᔙ⛰⍷䙐Ⱦ㜳ᦆদж߂θቧ㿁ࡦжቀ֑ⲺࣕᗭȾɌ
ɋྸ᷒ᦆদॷ߂θቧ㜳㿁ࡦॷቀ֑ȾদⲴ߂θॹ߂θ
㩢߂θቧ㜳㿁ࡦⲴቀθॹቀθ㩢ቀⲺ֑䱶έɌ
Semua pengikut Buddha begitu selesai mendengar khotbah Sang Buddha,
mereka merasa bersalah dan menyesali perbuatannya sendiri, dengan sedih,
mereka meneteskan air mata, kemudian mereka bertanya kepada Sang Buddha :
“Bagaimanakah caranya kami semua dapat membalas jasa kebaikan orang tua kami yang
begitu besar dan dalam?”
Sang Buddha menjawab : “ Apabila kita ingin membalas jasa kebaikan orang tua yang
begitu dalam, cara yang terbaik adalah dengna mencetak kitab suci Sutra Bakti dan
menyebarluaskan ajaran ini. Apabila kita dapat menyumbang 1 kitab Sutra bakti ini, jasa
kebaikannya adalah kelak dapat berjumpa dengan 1 Buddha.”
“Dan apabila kita dapat mencetak dan menyumbangkan 10 kitab Sutra Bakti ini,
jasa kebajikan kita adalah dapat melihat 10 Buddha, dan seterusnya dengan mencetak
100 kitab, 1000 kitab, 10.000 kitab, maka jasa kebajikan kita akan bertambah terus
dan dapat melihat 100 Buddha, 1000 Buddha, 10.000 Buddha!”
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Sutra Bakti Anak
182 ~ 184

ɋࠗᱥᦆদᴮஉⲲ⭕ⲺӰθ䄮֑ᗻ❬ᑮᑮ䆭൞ԌⲺ䓡θ
ќъԛֵ֑࣑ެ⡬∃ᵢӰᗍ⭕ཟрθу㩳൦⥺㤜έɌ
䱵䴙ቀ㘻Ӱθऻᤢཟ嗃ޡ䜞㠽䕿䕠⧁ㅿ㚳Ҽ֑䱶Ⲻᮄौθ
ᛨу㠠⾷θуᐨȾ
ཝᇬ䃖ᗹ൦ੇ֑䱶ᠰᛊφɋᗔ⨴൞䎭жࡦ❗ⴗⲺᵠּθ
ቧᱥ㏉䚄ॹ㩢࣡ᒪȾȾȾ
“Bagi siapa saja yang selalu berdana mencetak kitab suci dan membaginya kepada
masyarakat umum, para Buddha dan Bodhisattva pasti akan selalu berada di sisinya dan
melindungi dirinya, malahan jasa kebajikan mencetak kitab suci dapat menambah karma
baik orang tua mereka, membuat orang tua mereka mempunyai jasa kebajikan untuk
dapat lahir di alam surga bersama-sama dengan si pembuat kebajikan dan tidak akan
jatuh ke alam neraka!”
Bhikku Ananda beserta para pengikut Sang Buddha termasuk para Dewa Naga dan para
raja lainnya merasa sangat terharu dan setelah mendengar petunjuk yang diberikan Sang
Buddha, mereka menyatakan ingin bertobat dan berjanji untuk melakukan kebajikan.
Semuanya dengan tulus hati menghadap kepada Sang Buddha dan menyatakan
pertobatannya :”Mulai dari sekarang dan sampai pada masa yang akan datang
walaupun sudah melewati jutaan tahun…”
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Sutra Bakti Anak
185 ~ 187

ᡇهཝᇬֵ㊿䓡⻄僞ᡆҼຫθҕжᇐᆾྸּⲺ⾔㚌ᮄ䃞θ
уᮘぃᴿ䚋㜂Ⱦ
ᡇهም于㻡䢚ᤊ࠰㡂乣θ߃⭧䩫⢷ᗔр䶘㙋䕴䚄ৱθ
ֵᗍ凤㹶॥⍷ᡆ⋩έ
ྸ↚㏉䚄ॹⲴ࣡Ⲻᱸ䯉θҕ⸘у䚋㜂֑䱶Ⲻᮄ䃞Ⱦ
ም于൞ॹⲴ࠹䕠ѣ䙨࠰
“Kami semuanya, walaupun tubuh dan tulang-tulang kami harus dihancurkan
menjadi debu, kami bertekad tetap akan mengikuti ajaran dari para Buddha dan
kami tidak berani sedikitpun untuk melanggarnya!”
“kami rela lidah kami dicabut dengan pisau pengait, kemudian dicangkul dan
dibajak dari atas, sampai darahnya mengalir keluar bagaikan air sungai,
apabila kami melanggar ajaran Sang Buddha!”
“Meskipun telah melewati waktu seratus ribu kalpa, kami bertekad tidak akan
melupakan ajaran Sang Buddha, dan kami rela dihukum dengan seratus macam peralatan
pisau yang tajam atau roda pisau secara terus menerus apabila kami melanggarnya!”
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Pahala Mencetak Majalah
DharmaTalk
~Dikutip dari Ceramah Vajra Acarya Lian Yuan~

“Saya tahu, mencetak kitab suci itu sangat baik dan pahala-nya besar (Anumodana / gong
de wu liang). Demikian pula ceramah Maha Guru. Semua orang ingin mengetahuinya.
Ceramah Maha Guru merupakan ucapan seorang Buddha, Jadi orang yang menyumbang
atau mencetak buku DharmaTalk sama dengan mencetak sebuah kitab suci. Di karenakan
Majalah DharmaTalk isinya adalah cermah dari Maha Guru yang perlu disebarluaskan.
Kebanyakan orang hanya mencetak kitab suci dan dibagikan ke orang lain atau ditaruh
di vihara secara gratis. Mereka tidak tahu bahwa orang yang menerima kitab suci tersebut
kebanyakan telah memiliki kitab suci itu, sehingga terkadang tertumpuk-tumpuk di vihara tidak ada yang mengambilnya, bahkan ada yang sudah mengambil malah disimpan
di gudang. Karena terlalu banyak, bahkan vihara pun menyimpan di gudang sehingga
menjadi rusak lalu dibakar. Alangkah sayangnya.
Jika orang tersebut menyumbang atau mencetak majalah DharmaTalk yang berisi ceramah Mahaguru, hal ini sungguh bermanfaat bagi semua umat manusia. Sehingga mereka
bisa mengenal Buddha Dharma lebih dalam. Itu baru pahala yang besar / Gong De Wu
Liang (Anumodana)!
Marilah kita bersama-sama mendukung majalah DharmaTalk dengan membantu sebagai
donatur DharmaTalk, demi majunya Buddha Dharma Zhen Fo Zong.”

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. Alm. Fang Mei Siong
2. Abeng
3. Acun
4. Andree suyono
5. Billy
6. Cahyadi
7. Chu ping
8. Denny ho
9. Dewi sutanto
10. Dragono
11. Feliciana Sofian
12. Fung ing
13. Fung lie
14. Hadi yanto
15. Hanli
16. Harve yanto
17. Imelda Dewi W.
18. Irwan
19. Jesslyn so
20. Johni ho
21. Kunardi
22. Lisa
23. Melianty the
24. Michelle A. Bunawan

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Ruslie
Sharon A. Bunawan
Sikche
Silvi O. Dragono
Suhendri E. Sofian
Susilawaty
Theresia
Thomas D
Vanesa A. Bunawan
Wahyudi
Yenli
洪藝玲
洪藝珍
洪藝芳
洪金丁
蓮花 Chen lie
蓮花 Jhony
陳麗萍

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Nama-nama donatur di susun berdasarkan urutan abjad.
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 19.00 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 Saudari Catherine di nomor 0853-7344-9508
• 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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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 Acarya Lian Sheng berkenan menuntun bersarana pada Satya Buddha.
Setelah melakukan tata cara diatas disarankan untuk mencari petunjuk kepada seorang
Bhikku Lhama (Fa Shi) atau Vajra Acarya (Shang Shi) Satya Buddha (Zhen-Fo Zong)
agar dalam bersadhana tidak terjerumus informasi yang tidak benar.
Desember’10
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*Bulatan besar melambangkan hari, Bulatan kecil melambangkan Ɵga waktu

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

www.shenlun.org

