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Mengenal Living Buddha Lian Sheng
Living Buddha Lian Sheng yang bernama awam Sheng-Yen Lu, lahir pada tanggal 18
bulan 5 penanggalan lunar tahun 1945 di peternakan ayam di tepi Sungai Niuchou,
Chiayi, Taiwan. Beliau alumni Fakultas Geodesi Akademi Sains Zhong-zheng (angkatan ke-28), meraih gelar Sarjana 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-Bodhisattva ke Sukhavatiloka untuk melihat langsung sekaligus untuk
mengenali sendiri wujud kelahiran sebelumnya (Dharmakaya), yakni “Maha-Padmakumara Putih yang berjubah putih dari
delapan belas Maha-Padmakumara Mahapadminiloka, Sukhavatiloka.” Oleh sebab itu, beliau menitis di alam fana demi
menyeberangkan para makhluk kembali
ke Mahapadminiloka.
Sejak itu, Living Buddha Lian Sheng setiap
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malam mengikuti Guru Spiritual yang tak berwujud--Guru Sanshan Jiuhou (Sebutan
kehormatan yang diberikan Living Buddha Lian Sheng untuk Dharmakaya BuddhaBodhisattva) 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 HuiSan, 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 Dhargye dari Sekte Gelugpa (Sekte Kuning).
Pada tanggal 16 Juni 1982, Living Buddha Lian Sheng sekeluarga berhijrah ke Seattle,
Amerika Serikat. Beliau di Paviliun Ling Xian menekuni segala sadhana Tantra. Pada
Tanggal 27 Agustus 1982 (tanggal 10 bulan 7 Lunar) Buddha Sakyamuni memberikan
Vyakarana pada beliau lewat penjamahan kepala dengan pembentukan tangan Buddha di atas kepala.
Pada tanggal 5 Juli 1985 (tanggal 18 bulan 5 penanggalan lunar, bertepatan dengan hari ulang tahun Living Buddha Lian Sheng), beliau mencapai Siddhi ‘Cahaya
Pelangi Abadi’. Saar itu ada jutaan Dakini berseru memuji Siddhi ‘Cahaya Pelangi
Abadi’ tak lain adalah ‘Anuttara Samyaksambodhi’ (disebut pula “mencapai kebuddhaan pada tubuh sekarang”).
DharmaTalk 2011
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Tahun 1975, Living Buddha Lian Sheng mendirikan ‘Ling Xian Zhen-Fo Zong’ di Taiwan. Tahun 1983 di Amerika Serikat secara resmi merintis ‘Zhen-Fo Zong’, dan pada
tahun 1985 mendirikan vihara cikal bakal Zhen-Fo Zong (Vihara Vajragarbha Seattle). Beliau mengabdikan diri sepenuhnya dalam pembabaran Sadhana Tantra Satya
Buddha.
Pada tanggal 19 Maret 1986 (tanggal 10 bulan 2 Lunar) di Mandalasala Satya Buddha, kota Redmond, Amerika Serikat, Living Buddha Lian Sheng secara resmi diUpasampada oleh 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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Mahaguru Menganugrahi Jubah Silsilah dan
Mengangkat Dharmaraja Acarya Lian Ning Menjadi
Pememimpin Zhenfo Zong Generasi Kedua

Y.A. Buddha Hidup Lian Sheng menganugrahi langsung jubah silsilah Ganden Tripa Rinpoche kepada Dharmaraja Acarya Lianning
serta mengangkatnya menjadi pemimpin Zhenfo Zong generasi
kedua.
Perintis Zhenfo Zong Y.A. Buddha Hidup Lian Sheng, dalam buku
karya ke-221 “Dansa Bersama Pencerahan” menyebutkan: demi
kesinambungan aliran Zhenfo Zong, saya akan mewariskan kuncikunci pencerahan Zhenfo Zong kepada Acarya Lianning. Oleh
karena itu, patriak kedua Zhenfo Zong adalah Acarya Lianning.
Pada Upacara Akbar Tolak Bala dan Penyeberangan Buddha Amitabha Tahun Xinmao tanggal 27 Agustus 2011 yang diselengarakan oleh Seattle Ling Shen Ching Tze Temple, Mahaguru menganugrahi langsung jubah silsilah Dharmaraja yang dianugrahi oleh
Ganden Tripa Rinpoche kepada Acarya Lianning.
Keesokan harinya, Mahaguru di tengah upacara akbar homa Mahacakra Vajra di Rainbow Temple khusus menekankan: kemarin,
jubah silsilah yang dianugrahi kepada Acarya Lianning mengandung makna yang luar biasa, mewakili jubah Dharmaraja yang diberikan oleh inkarnasi Tsongkhapa ke-100, Ganden Tripa Rinpoche
kepada Mahaguru, kini Mahaguru menganugrahi lagi jubah Dharmaraja ini kepada Acarya Lianning yang berarti pemimpin Zhenfo
Zong generasi ke-2 adalah Dharmaraja Acarya Lianning.
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Semoga Acarya Lianning mengembangkan nadi Dharma Zhenfo
Zong dan menyeberangkan insan yang tak terhingga!
Hormat kami,
True Buddha Foundation
8 September 2011
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Y.A. Buddha Hidup Lian Sheng Menganugrahi Langsung
Instruksi Tertulis Kepada Acarya Lian Ning untuk
Mempersiapkan Upacara Agung Kalachakra di Indonesia

Pada tanggal 4 Agustus, diadakan “Rapat Persiapan Upacara
Agung Kalachakra di Indonesia” perdana di Jakarta, Indonesia,
semuanya mencapai kesepakatan bersama, dan rapat berlangsung
sukses dan sempurna.
Di sini, dihimbau kepada seluruh tempat ibadah di kawasan Indonesia dan dunia untuk bersama-sama mendukung, agar jodoh
Dharma dari Kalachakra yang tak ternilai ini tersebar luas di Indonesia, memancarkan cahaya paling gemilang, dan menyeberangkan para insan!
Hormat kami,
True Buddha Foundation
12 September 2011
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Jubah Sila dan Selendang Tunggal
True Buddha Foundation, beberapa hari sebelumnya pada tanggal
29 Agustus mengadakan seminar segenap acarya Zhenfo Zong di
Rainbow Temple. Sebelum rapat kali ini, telah diumumkan agenda
rapat yang akan dibahas, saat rapat, lewat cara pemungutan suara
yang demokratis, adil, terbuka, dan transparan, pemungutan suara
dimenangkan dengan 38 suara berbanding 4 suara dengan keputusan resolusi rapat sebagai berikut:
Resolusi pertama, semua Acarya, Dharmacarya, Bhikku Lhama
yang mengikuti setiap upacara yang dipimpin langsung atau dihadiri langsung oleh Mahaguru untuk memberkati, serentak mengenakan jubah sila (jubah ladang berkah atau kasaya), tidak mengenakan selendang tunggal.
Resolusi ini diputuskan, mengingat Mahaguru dalam sebuah buku
berjudul “Sadhaka Seattle” pernah menyebutkan, “Zhenfo Zong
adalah Dharma penekunan tritunggal dari Taoisme, Eksoterik, dan
Esoterik.” Merupakan aliran global perpaduan sejati dari 3 ajaran.
Lagipula, di dalam Karuna-pundarika disebutkan: Para Buddha
pada masa lampau mengenakan jubah demikian dan mencapai
kebuddhaan; Para Buddha di masa yang akan datang juga wajib mengenakan jubah demikian dan mencapai kebuddhaan. Jika
saya hari ini memotongnya menjadi jubah sramanera yang tidak
dicuri oleh musuh dan pencuri, inilah pakaian pembebasan atau
jubah ladang berkah.”
Resolusi kedua, semua Acarya yang mengikuti setiap upacara yang
dipimpin langsung atau dihadiri langsung oleh Mahaguru untuk
memberkati, serentak mengenakan kaus kaki hitam dan sepatu
hitam.

10

DharmaTalk 2011

TBF menjadikan citra aliran yang agung dan seragam sebagai tuntutan yang penting, kedua resolusi ini tercapai bersama dengan
menghormati keinginan dari para acarya peserta rapat.
Semoga setiap jajaran Dharmaduta Zhenfo Zong, dapat mengamalkan misi Tathagata, menjadikan menyeberangkan insan sebagai kewajiban utama, bersatu-padu, dengan semangat tanpa
aku dan tanpa ego, mendorong semua tempat ibadah dan Dharmaduta dapat berkarya tanpa rintangan dalam struktur organisasi,
kedisiplinan, dan tata tertib.
Hormat kami,
True Buddha Foundation
7 September 2011
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Air Hujan Seberat 60 Juta Ton
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Pada tahun itu, suatu negara mengalami musim kemarau lagi, guntur musim
semi belum bergemuruh, hujan musim semi belum turun, air di bendungan
sudah kering, bahkan permukaan tanah pun retak.
Pembatasan air di tiap distrik pun dimulai.
Saya meminta:
Acarya Lianning.
Acarya Lianjie.
Acarya Lianzhe.
Tiga orang acarya menekuni Sadhana Mohon Hujan Mahamayuri, visualisasi
Mahamayuri mencurahkan amrta(air suci) ke dalam botol amrta, japa mantra
Mahamayuri, japa “Mantra Memohon Hujan”: “Om. Moyuli. Jiladi. Xilixili.
Suoha.”
Terakhir memercikkan amrta dengan “bulu merak” ke distrik tersebut.
*
Saya sendiri! Acarya Lianxiang, Acarya Liandian, Lhama Lili, Pandita Dharmaduta Lianzhen, Shu-mei Wu, Ya-qi Xu dan 4 adik saya, bersama pergi ke Penghu,
ada 2 tujuan pergi ke Penghu:
1. Sembahyang leluhur -- kakek saya Chang Lu, adalah orang Xiao Zhijiao,
Xiyu, Penghu, ada kuil keluarga Lu.
2. Sembahyang Raja Naga Empat Lautan.
Saya lebih dulu pergi ke Istana Tianhou, Kelenteng Tianshang Shengmu (Dewi
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Matsu), di sana bersembahyang Raja Naga Empat Lautan.
Saya pergi lagi ke “Kelenteng Wangye” di Tongliang, yaitu Raja Kangfu, juga
tidak bertemu Raja Naga Empat Lautan.
Saya minta Acarya Liandian periksa komputer, komputer menunjukkan, hanya
Kelenteng Tianshang Shengmu di Meizhou, Cina Daratan ada Raja Naga Empat
Lautan.
Terakhir kita tiba di daerah wisata, “Paviliun Avalokitesvara Penghu” yang sangat
terkenal, Paviliun Avalokitesvara menghadap samudera, ada jembatan pelangi.
Saya masuk Paviliun Avalokitesvara, di kamar sebelah kanan, tiba-tiba muncul
Raja Naga Empat Lautan.
Saya mempersembahkan dupa.
Sayang Raja Naga Empat Lautan tidak di tempat.
Saya mempersembahkan dupa lagi kepada Bodhisattva Avalokitesvara.
Saya bertanya, “Raja Naga Empat Lautan, mengapa tidak di tempat?”
Bodhisattva menjawab, “Menjelajah spiritual!”
Saya bertanya, “Kapan pulang?”
Ucapan Bodhisattva mengandung rahasia, “Keluar dari pintu vihara, Anda tinggal panggil saja.”
*
Saya keluar dari Paviliun Avalokitesvara, saat melihat “jembatan pelangi” yang
tergantung di atas lautan, telinga saya mendengar ada orang memanggil saya,
“Bhiksu, saya lapar.”
DharmaTalk 2011
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Saya melihat ia adalah seorang pengemis, dilihat lagi, ternyata penjelmaan Raja
Naga.
Saya berkata, “Saya punya 6000 NT (matauang Taiwan), semua untuk Anda.”
Ia menjawab, “Niat baik Anda sudah saya terima. Saya tahu tujuan Anda mencari saya. Anda berikan saya 6000 NT, saya pun berikan Anda 60 juta ton air
hujan dalam 3 hari.”
Saya tidak sabaran, “Boleh lebih banyak lagi?” (Saya memohon demi insan)
Ia menjawab, “Takdir langit.”
(Percakapan antara saya dan pengemis, semua menggunakan bahasa batin,
hanya kulit bibir yang bergetar saja, suara disampaikan sangat rahasia)
*
Kejadian yang tak diduga-duga terjadi!
Saya kembali ke Taichung, makan malam di rumah makan Hao Xiao Zi, turunlah hujan! Curah hujan sangat besar.
(Pertama kalinya turun hujan selama 5 bulan terakhir)
Tiga hari kemudian televisi melaporkan, “Musim hujan telah tiba, bendungan
di seluruh negara, selama 3 hari terakhir, kapasitas air yang masuk, mencapai
60 juta ton.”
Saya kaget sekali, tak disangka adalah takdir langit, tepat sekali!
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Hukum Karma Tarian Dari Ular Emas
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Saya menyukai gunung-gunung dan telah mendaki banyak diantaranya. Telah
banyak kuil digunung yang kukunjungi. Diantaranya ada satu yang sangat istimewa yaitu yang dihuni oleh seorang biksu yang latihan batinnya telah sangat
tinggi.
Ketika aku mengunjunginya, kuil itu sangat sepi. Hanya suara-suara burungnya
yang terdengar.
“Pak Lu, saya membutuhkan pertolongan anda,” kata biksu tersebut.
“Apa yang saya dapat bantu?”
“Belum lama ini ada seorang yang waras datang kesini untuk menetap. Dulu ia
pernah menjadi penyantun (pemberi) dana bagi kuil, tapi tiba-tiba ia menjadi
terganggu kewarasannya. Ia telah mengunjungi banyak dokter dan rumah sakit,
tapi sama sekali tidak menolong. Keluarganya mengirimnya kemari untuk menetap dengan harapan sang Buddha akan menyembuhkannya, tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda kemajuan dalam dirinya. Ia berteriak teriak setiap
malam. Dapatkah anda menolongnya?”
“Pria atau wanita?”
“Pria.”
“Berapa umurnya? Siapa namanya?”
“Ia berusia kira kira 40 tahun. Namanya adalah Kuo Te-hui.”
Tempat penginapan berada dibelakang kuil tersebut. Kami melihatnya dari balik
jendela dan mendapatkannya sedang berdiam diri tak bergeming. Ia tidak menoleh sekilaspun kepada kami. Sarapannya terletak dimeja, tidak disentuhnya.
Setiap hari ada orang yang datang merawatnya dan memberinya makan. Ia tidak
kelihatan lemah, tapi ia sama sekali tidak bergeming sedikitpun.
“Ia berteriak setiap malam sepertinya ia sedang marah dan berkelahi dengan
seseorang.”

DharmaTalk 2011

15

Aku mengamati aura (sinar yang terpancar dari seseorang) diatas kepalanya dan
mendapatkan asap hitam disana. Aku menggunakan mata batinku untuk melihat dengan lebih seksama. “Saya melihat dua ular berwarna emas sedang melingkar lingkar,”kataku.
“Oh, benar sekali. Benar sekali. Setiap kali ia berteriak “ular”, “ular”, “ular itu
datang lagi”, “ular dimana-mana”, “tolong”. “Pada mulanya kami memeriksa
seisi kamarnya untuk barangkali menemukan ular ular tersebut, tapi tidak pernah ditemukan. Karena itu kami tahu bahwa ia tidak waras. Kami tidak menghiraukan teriakan teriakannya sejak saat itu.”
“Apakah kalian memberikannya obat obatan?”
“Ya, dokter telah memberikan resep obat untuknya.”
Aku kemudian kembali keruang kuil, menyalakan hio, dan bersujd dihadapan
arca Buddha. Aku bermeditasi selama 5 menit, kemudian menoleh kepada sang
biksu serta berakata,”Dapatkan anda mengundang keluarganya kesini?”
“Ya, keluarganya datang kesini setiap minggu.”
Sewaktu kedua kalinya aku mengunjungi gunung itu, sang biksu mengenalkanku dengan Nyonya Kuo. Ia masih muda dan menarik; dulunya seorang guru
sekolah. Mereka dikarunia dengan dua orang anak; satu putra dan satu putri.
Mereka menetap disebuah rumah yang nyaman dikaki gunung. Pak Kuo mengoperasikan dua buah pabrik.
“Apakah kalian pernah membunuh ular dirumah kalian?”aku bertanya kepadanya.
“Tidak.”
“Lalu siapa yang membunuh ular-ular itu?”
“Pembantu rumah kami.”
“Kapan?”
“Kira-kira beberapa hari sebelum ia jatuh sakit.”
“Kalau begitu itulah sebabnya.”
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“Pembantu itu tidak ada hubungannya dengan suami saya. Lagipula, sekarang
ini muncul banyak restauran disana sini yang menyediakan masakan ular. Banyak orang menyatap ular. Hati suami saya sangatlah baik; ia percaya dengan
ajaran yang Buddha, dan ia telah banyak berdana kepada kuil. Mengapa sang
Buddha tidak melindunginya?”
“Harap anda jangan marah. Pak Kuo menciptakan situasi ini sewaktu ia berusia
33 tahun.”
Ia terdiam sejenak, kemudian ia menjawab,”Pak Lu, usianya sekarang 43 tahun;
jadi berarti kejadiannya 10 tahun yang lalau. Bagaimana anda bisa tahu?”
“Buddha memberitahuku.”
Ceritanya adalah sebagai berikut:
10 tahun yang lalu, Kuo Te-hui bermain asmara dengan seorang wanita lain. Rahasia ini akhirnya diketahui oleh Nyonya Kuo dan membuatnya sangat marah.
Wanita kedua tersebut menjadi hamil. Berada didalam posisi yang sulit ini, Pak
Kuo ini akhirnya memberi wanita kedua itu sejumlah uang dan mengusirnya.
Tetapi wanita itu sangat menncintai Pak Kuo dan tidak mau mengambil uangnya. Ia meloncat kedalam lautan, membunuh diri.
Tidak lama setelah wanita itu membunuh diri, dua ekor ular muncul dirumah
Pak Kuo. Ular-ular itu sangatlah gesit; mereka menghilang setiap kali didekati
manusia. Tetapi enam bulan yang lalu seorang pembantu rumah Pak Kuo membunuh ular-ular itu. Sejak saat itu Pak Kuo menjadi hilang ingatan.
Nyonya Kuo terdiam mendengar hal ini. Sang biksu melafal nama Buddha.
“Pak Lu, apakah ada jalan keluarnya?”
“Pada jaman sekarang manusia tidak lagi percaya tentang reinkarnasi. Ada yang
percaya adanya surga dan neraka. Tapi yang lainnya berkata bahwa surga dan
neraka hanya ada dibenak pikiran atau dihati tidak betul-betul ada. Orang mau
percaya atau, hukum karma tetap berjalan tanpa pilih kasih. Hanya suami anda
yang dapat menyelesaikan karma ini. Ketika ia telah melunasi karma buruknya,
ia akan sadar kembali. Resep obat tidak akan menolong sekarang ini,”kataku.
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“Kalau kita memohon kepada sang Budha, apakah akan membantu?” Nyonya
Kuo bertanya dengan penuh kekuatiran.
“Sifat Buddha Dharma adalah kosong dan hening. Tidak ada Dharma yang
dapat muncul diwaktu yang tidak sesuai. Memaksakan sesuatu untuk terjadi
diwaktu yang tidak sesuai tidak akan berguna; karena itu, doa-doa saya sekarang
ini tidak akan menolong. Ikatan harus dibuka oleh orang yang mengikat. Janganlah kuatir. Biarkanlah segala sesuatu berjalan secara alamiah.”
Aku memandang kepada arca sang Buddha.
Aku merasa sedih untuk pasangan muda ini meskipun aku tahu bahwa masalah
mereka akan terpecahkan pada suatu saat.
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Pahala Menyalin Sutra
~www.shenlun.org~

Di dunia ini terdapat berbagai jenis sutra yang berisi sabda dari Sang Buddha.
Salah satu contoh adalah sutra Amitabha dimana di dalam sutra Amitabha ini
tertulis sabda dari Amitabha Buddha, disana juga tertulis mengenai Tanah Suci
dari Amitabha Buddha, sehingga apabila ada arwah yang mendengar pelafalan sutra ini dapat terbangkitkan niatnya untuk menuju ke sana. Selain sutra
Amitabha Buddha, masih banyak lagi sutra - sutra Sabda Sang Buddha yang
bermanfaat.
Melafalkan dan mendengarkan sutra dalam agama Buddha juga sangat bermanfaat, misalnya kita membaca sutra Amitabha Buddha kepada leluhur kita, tujuan
dari pembacaan sutra ini adalah agar pahala dari pembacaan sutra ini kita limpahkan kepada leluhur, sehingga rintangan karma buruknya dapat terkikis dan
terlahir lagi di alam yg lebih baik. di dalam sutra Amitabha ini juga menjelaskan
tentang tanah suci Amitabha, selain pelafalan atau pembacaan sutra, menyalin
sutra juga sangat bermanfaat sekali. Di berbagai sutra menjelaskan berbagai
pahala dalam menyalin sutra antara lain......
(baca selengkapnya di http//:blog.shenlun.org/2011/10/pahala-menyalin-sutra/)
Untuk sutra - sutra yang tersedia, silahkan download di http://www.shenlun.org/
lainnya/download/penyalinan-sutra/
Om Guru Lian Sheng Siddhi Hum
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Sumber Pencerahan Jati diri Tidak Melekat
Pada Kosong Maupun Ada
~Maha Arya Acarya Lian Sheng Sutra Altar Patriak VI~

Kita lebih dulu sembah sujud pada Bhiksu Liaoming, Guru Sakya Dezhung,
Gyalwa Karmapa XVI, Guru Thubten Dhargye, sembah sujud pada Triratna
Mandala, sembah sujud pada adinata homa Sarvanivarana-Viskambhin.
Gurudhara, Para Acarya, Dharmacarya, Bhikku Lhama, Pandita Dharmaduta,
Pandita Lokapalasraya, ketua vihara, para umat se-Dharma, umat se-Dharma
di internet, selain itu, tamu agung kita hari ini, my father Sdr. Er-shun Lu, my
older sister Bibi Guru Sheng-mei Lu, my third sister Bibi Guru Guo-ying Lu
and her husband, penasihat hukum True Buddha Foundation Pengacara Ri-liang
Luo, Pengacara Yue-qing Huang, mantan komandan kompi geodesi 5802 saya
Komandan Qing-ping Wei, perwakilan anggota parlemen Kabupaten Nantou
Zhuang Xu, manajer Chinatrust Group cabang Nantun Ibu Yu-ling Wu, Ketua
Perintis Asosiasi Cinta Kasih Bunga Randu Taichung Ibu Hui-mei Chen, pembawa acara terkenal Bpk. Zhi-yuan Tai, masih banyak lagi tamu agung yang
tidak mendaftar, selamat siang semuanya, apa kabar semuanya.
Hari ini, kita mengadakan homa Sarvanivarana-Viskambhin, Bodhisattva yang
satu ini sangat agung, salah satu dari 8 Mahabodhisattva, 8 Mahabodhisattva
antara lain: Avalokitesvara, Manjushri, Samanthabradha, Ksitigarbha, Maitreya,
Akashagarbha, Vajrapani, dan Sarvanivarana-Viskambhin. Asal usul Sarvanivarana-Viskambhin sangat agung, karena Ia di Garbha-vihara ada satu vihara
khusus-Nya. Istilah “vihara” adalah satu istana khusus milik SarvanivaranaViskambhin. Bodhisattva yang satu ini jarang disebut di dalam Zhenfo Zong,
juga jarang orang menekuni sadhana ini, memang pertama kali mengadakan
homa Sarvanivarana-Viskambhin. Acarya Lianzhe dan acarya-acarya lain justru
yang berhasil memikirkan dan menemukan 8 Mahabodhisattva yang langka ini,
karena 8 Mahabodhisattva memang harus kita undang di dalam SUTRA RAJA
AGUNG.
Dharmabala Sarvanivarana-Viskambhin sangat dahsyat, ternyata Bodhisattva
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yang satu ini bisa “menaklukkan kerisauan”, bisa “menyingkirkan rintangan
karma insan”, makanya disebut “Sarvanivarana-Viskambhin” (menyingkirkan
karma dan rintangan). Simbol-Nya ada 2 jenis, warna tubuh ada 2 jenis, yang
dipuja di depan Tangka adalah Sarvanivarana-Viskambhin yang berwarna putih,
juga ada Sarvanivarana-Viskambhin yang berwarna kuning, juga ada Sarvanivarana-Viskambhin yang berwarna biru, Ia memegang sebuah “Dharma-ketu”
atau “Dharma-pataka”, di atasnya adalah teratai, di atas teratai ada sinar yang
melambangkan cakra-candra; pada umumnya, modelnya ada 2 tangan, satu
mudra memberi, satu lagi membentuk mudra abhaya (tak gentar). Bodhisattva
yang satu ini khusus menaklukkan kerisauan, khusus menyingkirkan rintangan
karma.
Setiap Sadhana Tantra, ada satu mantra, satu mudra, satu visualisasi, ketiga ini
adalah yang paling penting, ada visualisasi, japa mantra, mudra, ketiga faktor
dasar ini boleh terbentuk menjadi sebuah sadhana Tantra untuk ditekuni.
Saya pernah mengatakan, banyak orang memohon pada Avalokitesvara, karena
terlalu banyak orang mohon, mungkin Ia akan mengabaikan Anda; Sarvanivarana-Viskambhin yang satu ini tidak pernah ada orang yang memohon, juga
tidak ada orang yang tekuni, jarang ditekuni, jarang terdengar, di dalam SUTRA RAJA AGUNG ada. Namun, asalkan Anda menekuni sadhana-Nya, Ia
pasti mendengar suara Anda, karena hanya Anda seorang yang menekuni! Juga
karena demikian, barangkali kekuatan pemberkatan untuk Anda sangat besar,
sangat sukses. Kita mohon TBF membuat tatacara bersadhana, asalkan ada visualisasi, ada japa mantra, ada bentuk mudra, ada memasuki samadhi sudah bisa
dijadikan tatacara bersadhana. Di dalam tatacara bersadhana, juga mengundang 8 Mahabodhisattva, karena Ia tergolong 8 Mahabodhisattva. Delapan Mahabodhisattva pada saat yang bersamaan, melatih diri bersama-sama, berhasil
bersama-sama, sehingga disebut 8 Mahabodhisattva. Sarvanivarana-Viskambhin yang satu ini walaupun berada pada urutan terakhir, namun, fungsi-Nya
sangat besar, Ia mampu “menaklukkan kerisauan”, ini jarang ada; “menyingkirkan rintangan karma”, juga jarang ada. Mampu “menaklukkan kerisauan”,
“menyingkirkan rintangan karma”, disebut nomor satu.
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Minggu lalu, Xiaodi (Mahaguru menyebut diri sendiri) dan keempat adik, serta
husbands mereka, selain itu, Acarya Liandian, Lama Lili, Sdri. Yaqi yang menyertai, kita bersama-sama pergi ke Penghu, masih ada 2 orang lagi, yaitu yang
mengundang kami pergi bersama-sama, ketua Fuyou Leizang Si Pandita Dharmaduta Lianzhen, dan ada satu lagi, ia adalah donatur, donatur wanita ini tidak
mau dikenal, jadi, menyembunyikan namanya. Kami bersama-sama pergi ke
Penghu. Penghu adalah kampung halaman ayah saya dan kakek saya, kakek
saya adalah orang Xiaochijiao, Xiyu, Penghu, di sana ada kuil leluhur Marga
Lu. Begitu saya lihat kuil marga itu dibangun dengan sangat indah, ingin sekali
menjadikannya Leizang Si. Kuil leluhur Marga Lu, di Xiaochijiao, Xiyu, Penghu,
kakek saya adalah orang sana, saya juga pergi sembahyang leluhur.
Kebetulan ada satu hal yang sangat penting, bukankah saya telah meminta
Acarya Lianning, ketua pengurus kita Acarya Lianjie, dan Acarya Lianzhe dari
Lei Tsang Temple bertiga untuk bersadhana mohon hujan? Lihat, beberapa hari
ini, seluruh propinsi turun hujan. Kemampuan mereka tidak sembarangan, sangat luar biasa, minggu lalu baru mengatakan mohon hujan, begitu mereka mohon, hujan pun langsung turun, minggu ini pun turun hujan.
Selasa, Rabu, Kamis minggu lalu saya di Penghu, saat hari pertama, Hari Selasa
pergi ke Penghu, saya pun pergi mencari “Raja Naga Empat Lautan”, saya tahu
Penghu ada “Raja Naga Empat Lautan”, dikepalai oleh Ao’guang, Ao’guang
4 bersaudara. Saya tiba di Penghu, mencari beberapa kelenteng, Kelenteng
Wangye, Kelenteng Tianhou, tidak ketemu, terakhir di kamar sebelah kanan paviliun Avalokitesvara ditemukan Raja Naga Empat Lautan. Mereka memasang
dupa, namaskara, dan anjali, saya bicara bahasa umum, “Ketiga acarya besar
Zhenfo Zong kita sedang mohon hujan, jika hujan tidak turun, tunggu kapan
lagi?” Selanjutnya, hujan benar-benar turun, tidak peduli waduk penuh atau
tidak, yang terpenting turun hujan. Pokoknya, kita berhasil mohon hujan, inilah No.1! Minggu lalu baru meminta mereka bersadhana, saya khusus pergi
ke Penghu mencari Raja Naga Empat Lautan -- Ao’guang 4 bersaudara, apaan
“Xili. Xili. Huala. Huala.” belum baca pun sudah turun hujan. Kalian ketiga
acarya terus mohon lagi! Mohon sampai waduk penuh, dianggap sukses. Kita
benar-benar memohon, loh! Tidak percaya tanya Acarya Liandian, saya mencari
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Raja Naga Empat Lautan, Acarya Liandian segera cari di internet, “Ada, ada
Raja Naga Empat Lautan, yaitu di Tianshang Shengmu, Meizhou dipuja Raja
Naga Empat Lautan.” Saya berkata, “Tolong, kita di Penghu. Harus sampai ke
Meizhou-Fujian? Penghu sudah ada.” Alhasil, benar-benar menemukan Raja
Naga Empat Lautan, benar-benar telah namaskara pada-Nya. Ini adalah obrolan
santai!
Hari ini kita lanjut menerangkan SUTRA ZEN PATRIAK VI (disebut juga Sutra
Altar Patriak VI). Di dalam Sutra ada seorang Bhiksu Zhichang, ia bertanya pada
Patriak VI tentang memahami hati dan menyaksikan Buddhata, apa itu menyaksikan Buddhata? Di dalam kitab Sutra, Patriak VI pun memberikan sebuah gatha
kepada Bhiksu Zhichang, “Tidak melihat satu Dharma menyimpan pandangan
tiada, ibarat awan menghalangi matahari, tidak mengetahui satu Dharma mempertahankan pengetahuan kosong, ibarat alam semesta timbul kilat. Dipenuhi
oleh pengetahuan dan pandangan ini, salah mengenal mana mungkin memahami kemudahan, Anda seharusnya seketika menyadari diri sendiri adalah
salah, cahaya aura diri sendiri senantiasa muncul.” Setelah Zhichang mendengar gatha Patriak VI, hati pun menerima gatha ini, tiba-tiba mencapai pencerahan agung, juga menyebutkan satu gatha, “Tiada sebab timbul pengetahuan dan
pandangan, mengusahakan kebuddhaan dengan melekat pada wujud, dalam
perasaan menyimpan satu pikiran pencerahan, lebih baik melampaui kesesatan
masa silam. Sumber pencerahan jati diri, mengamati pergerakan pikiran, tanpa
memasuki kamar Patriak, bingung di antara kedua maksud.” Jawaban ini adalah
gatha yang diucapkan setelah tercerahkan tiba-tiba. Begitu kita semua lihat, ada
orang mengira sangat dalam.
Kita semua tahu, Mahaguru sedang mengulas SUTRA ALTAR PATRIAK VI, tidak
pernah mempelajari pengulasan orang lain. Di dunia ini, banyak bhiksu, acarya,
atau maha-kalyanamitra, atau maha-rinpoche, mahaguru besar mengulas SUTRA ALTAR PATRIAK VI, mereka saling mempelajari satu sama lain, dijelaskan
sana sini, hanya menjelaskan secara harﬁah saja, tidak seperti Mahaguru, bahkan membaca pun tidak. Hari ini saya datang ke Taiwan Lei Tsang Temple, Lama
Lianxi memperlihatkan pada saya SUTRA ALTAR PATRIAK VI, “Hari ini Anda
menjelaskan sampai di mana? Selanjutnya harus menjelaskan mana?” Saya pun
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ambil pena dan centang, “Hari ini mau menjelaskan di sini.” Apakah Anda sudah baca? Tidak! Apakah Anda sudah baca penjelasan dari orang lain? Tidak!
Lantas, saya mau jelaskan ya jelaskan, mengapa? Karena Sutra ini adalah milik
saya! Saya masih perlu baca apa lagi? Sutra ini sudah saya kuasai, saya pada
dasarnya memang sudah memahami hati dan menyaksikan Buddhata. Jika ini
mau dijelaskan! Ibarat mengambil jeruk di atas meja, “Tok teng ni kam” (Bahasa
Taiwan: gampang sekali ibarat membalikkan telapak tangan). Begitu saya baca,
sudah jelas dan mengerti; kalian baca, apakah jelas dan mengerti, saya tidak
tahu. Jadi, sekarang saya jelaskan sekilas untuk kalian.
Dulu kita melihat banyak tokoh politik, mereka menulis banyak spanduk, “Segalanya kosong”, tidak tahu siapa yang memberikan pada siapa, tulis empat
kata: “Yi Qie Jie Kong” (segalanya kosong) diberikan padanya; ia pun berikan
pada orang lain: “Segalanya kosong”, semua bisa mengatakan “Segalanya kosong”. Mereka! Semuanya “Khong Khong” (Bahasa Taiwan: gila). Apaan “Segalanya kosong”? Jelas-jelas ada sesuatu, mereka mengatakan “segalanya kosong”? Lantas, Anda harus memegang jabatan dalam pemerintahan, bagaimana
Anda bisa “segalanya kosong”? Jika “segalanya kosong”, bagaimana memegang
jabatan dalam pemerintahan? Orang awam, paling suka mengatakan “segalanya
kosong”. Penekun Zen juga suka mengatakan “segalanya kosong”, “kosong
melompong, “segalanya kosong”. Yang dijelaskan di sini, Patriak VI juga mengungkit, “Segalanya kosong berarti memihak ke kosong”. Itulah “memihak”,
bukan Dharma yang benar, semua “memihak”, mengatakan “segalanya kosong” berarti memihak. memihak pada “kosong”. “Ada”, Anda justru tidak mengatakan, “ada” dan “kosong” adalah netral, bergabung. Karena “kosong” baru
muncul “ada”, dari “ada” baru tahu “kosong”; jika tidak ada “ada”, bagaimana
tahu “kosong”? Misalnya, kita asal saja mengatakan, “Di dunia ini tidak ada
manusia.” Apa itu “kosong”? Anda juga tidak tahu apa itu “kosong”! Karena
tidak ada Anda! Tidak ada saya, tidak ada dia, siapa tahu apa itu “kosong”? Pasti
akan ada “ada”, baru tahu “kosong”. Karena Anda mempelajari Buddhadharma
baru bisa tahu “kosong”; tidak mempelajari Buddhadharma, Anda mana tahu
“kosong”? Jadi, “kosong” dan “ada” itu relatif, kita tidak boleh “memihak”.
Ada seorang pendeta berkata, “Kalian dengarkan, orang kaya membantu orang
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miskin, kalian setuju atau tidak?” Akhirnya ada orang berteriak setuju. Sepulangnya, pendeta cerita ke istrinya, yaitu ibu pendeta! Ia berkata pada ibu pendeta, “Hari ini saat saya mengumumkan, “Orang kaya harus membantu orang
miskin, kalian setuju atau tidak?” Ibu pendeta pun bertanya pada pendeta,
“Berapa orang yang setuju?” Ia menjawab, “Separuhnya.” “Lumayan!” Pendeta
berkata, “Akan tetapi, separuh itu adalah orang miskin.” Separuh orang yang
setuju adalah orang miskin, orang kaya tidak setuju. Inilah “memihak”, karena
Anda hanya melihat separuh.
Yang disebutkan di dalam SUTRA ALTAR PATRIAK VI “Tidak melihat satu
Dharma menyimpan pandangan tiada”, itulah “kosong”; “Ibarat awan menghalangi matahari”, sama dengan tidak menyaksikan Buddhata. Jika “kosong”,
bagaimana bisa ada Buddhata? Ini sangat sederhana, satu kalimat sudah bisa
menjelaskan. Anda mengatakan “segalanya kosong”, berarti memihak pada satu
sisi, saat itu, Anda tidak menemukan Buddhata yang sejati. “Segalanya kosong”,
semua bisa mengatakan “datang juga kosong, pergi juga kosong”. Dulu, bukankah ada seorang bhiksu kecil sedang baca Sutra, “Kosong, kosong, kosong,
kosong, semuanya kosong.” Siang juga kosong, malam juga kosong, emas juga
kosong, perak juga kosong, apapun kosong. Apa yang dinamakan “kosong”?
“Ibarat awan menghalangi matahari”, “kosong” itu tidak benar, menghalangi
Buddhata sejati; “Tidak mengetahui satu Dharma mempertahankan pengetahuan kosong”, bahkan Buddhadharma pun Anda tidak paham, hanya mempertahankan satu pengetahuan “kosong”, “ibarat alam semesta timbul kilat”.
jika dijelaskan, seharusnya tidak demikian! Di tengah angkasa juga ada kilat,
juga ada guntur! Anda mempertahankan pengetahuan tiada, mana bisa timbul
kilat? Dari mana datangnya kilat? Ini adalah baris kedua. “Dipenuhi oleh pengetahuan dan pandangan ini”, dipenuhi oleh pandangan dan pengetahuan “kosong” semacam ini, “Salah mengenal mana mungkin memahami kemudahan”,
Anda telah salah mengenal kata “kosong” ini, maka tidak akan tahu “Dharma
Kemudahan”.
Buddhadharma adalah Dharma Kemudahan. Dunia manusia juga ada semacam
“kemudahan”, welas asih adalah “kemudahan”, membangkitkan Bodhicitta juga
adalah “kemudahan”. Sedangkan, Bodhicitta ada 2 macam, pertama disebut
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Bodhicitta Duniawi, “Orang kaya, harus membantu orang miskin”, inilah Bodhicitta Duniawi; apa yang dimaksud Bodhicitta Teragung? Yaitu kebijaksanaan
menyaksikan Buddhata sejati, disebut Bodhicitta Teragung, ini sangat dalam.
Pacaran zaman sekarang sudah beda. Hari ini di televisi saya menonton, ada
yang namanya “Berita Bamei”, sejak kembali ke Taiwan, saya pertama kali mendengar istilah “Bamei”, sepertinya berarti melamar. Ada seorang pria mengejar seorang pramuniaga, akhirnya pramuniaga ini dibawa keluar. Setelah pulang, ia pun memuji, “Hari ini “bamei” saya sangat sukses.” Temannya bertanya
padanya, “Bagaimana suksesnya?” Ia berkata, “Saat saya keluar, saya gandeng
tangannya, kemudian ia pun memeluk pinggang saya.” “Selanjutnya?” “Kami
saling bertatapan mata, lalu kesetrum.” “Selanjutnya?” “Selanjutnya, bibir kami
saling bersentuhan, bagus sekali.” Teman itu berkata, “Selanjutnya?” “Selanjutnya, saya pun pulang. Eh? Pertanyaanmu sama dengan pertanyaan pacarku.”
Pacarnya bertanya apa padanya? Bertanya padanya, “Selain ini, apa yang kamu
lakukan?” Semua orang tidak tertawa, ini adalah pertanyaan yang sangat serius.
Sebenarnya, ketika Anda mengejar sesuatu, seperti mengejar Buddhadharma, ia
punya pengetahuan yang lebih dalam, Anda belum menyentuhnya. Yang paling
dalam di dalam Buddhadharma, satu adalah Bodhicitta Duniawi, yaitu “Orang
kaya harus membantu orang miskin”; satu lagi yang terpenting adalah Bodhicitta Teragung, yaitu Buddhata, Anda sendiri belum menyentuhnya, permasalahan ada di sini.
Siapa benar-benar memahami Buddhata, siapa mampu menyaksikan Buddhata
dan mencapai kebuddhaan. Patriak VI mampu benar-benar menyaksikan Buddhata, baru bisa tahu pengetahuan dan pandangan mana baru tergolong “pengetahuan dan pandangan benar”, mana yang sama sekali tidak memahami apa
itu “kemudahan”. Baris ketiga dari sabda Patriak VI, “Salah mengenal mana
mungkin memahami kemudahan”, asalkan Anda salah mengenal, dengan kata
lain, sama sekali tidak memahami “Dharma Kemudahan”. Ada seorang guru,
menyuruh murid-murid menulis karangan, “Tugas buat kalian di rumah yaitu
membuat karangan berjudul “Kucing”.” Alhasil karangan yang ditulis murid A
dan murid B tentang kucing adalah sama, tidak ada satu pun kata yang beda.
Guru berkata, “Kalau bukan murid A yang menjiplak dari murid B, berarti murid
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B yang menjiplak dari murid A, kalian pasti saling menjiplak.” Alhasil, murid A
berdiri dan berkata, “Saya tidak menjiplak, itu murni karangan saya.” Murid B
juga berdiri dan menjelaskan, “Saya tidak menjiplak, itu juga murni karangan
saya.” Guru berkata, “Yang kalian berdua tulis sama semua, apa sebabnya?”
Alhasil mereka berdua menjelaskan, “Karena kami menulis tentang kucing yang
sama.” Kucing yang sama, jadi, semuanya sama, karangannya sama, murid A
dan murid B adalah tetangga, mereka menulis kucing yang sama, jadi, tulisan
mereka sama. Inilah yang dikatakan Patriak VI “Tidak memahami kemudahan”!
Berarti menjiplak kepunyaan orang lain, sama sekali bukan pengetahuan yang
benar-benar kita pahami sendiri. Orang lain mengatakan “kosong”, Anda pun
mengatakan “kosong”; orang lain mengatakan “ada”, Anda pun mengatakan
“ada”, ini tidak benar.
Jadi, Patriak VI pun menjelaskan, “Anda seharusnya seketika menyadari diri
sendiri adalah salah, cahaya aura diri sendiri senantiasa muncul.” Gunakan
“pikiran” Anda, Patriak VI juga mengatakan “Gunakanlah “pikiran” Anda, begitu
“pikiran” muncul, Anda pun “mengetahui yang benar dan yang salah”, Anda
pun tahu, Anda pun mengerti, saat ini, cahaya aura Anda dengan sendirinya
muncul, kebijaksanaan dengan sendirinya akan ada, Anda akan memiliki kebijaksanaan Tathagata. Patriak VI seperti dokter yang sedang mengobati penyakit,
langsung mengenai sasaran. Ada seorang anak kecil demam tinggi, meminta
dokter mengobatinya, setelah diobati, si anak kecil pulang lalu meninggal dunia, orang tuanya pun menuntut dokter itu. Dokter pun memeriksa anak kecil
itu, dokter meraba kepalanya, “Eh? Saya mengobati demam anak kecil! Sekarang sudah tidak demam lagi, sudah sembuh.” Menurut kalian, ini benar atau
tidak? Kita semua tahu, ini tidak benar. Dokter mengobati penyakit, harus tahu
caranya. Patriak Vi tahu ini adalah “pikiran”, persoalannya ada pada “pikiran”.
Jika mau benar-benar mengerti kebijaksanaan Tathagata, mau mencapai “tiada
pikiran”. Apa itu “tiada pikiran”? Yaitu banyak pikiran, namun, Anda tidak akan
terbawa oleh pikiran yang salah, ini barulah kebijaksanaan Tathagata, barulah
“Cahaya aura diri sendiri senantiasa muncul”. Maksud Patriak VI adalah, kita
harus memahami pikiran sendiri, kembangkan pikiran yang paling positif dari
diri kita, itulah “cahaya aura Anda muncul”; jika ada pikiran negatif, jangan
terpengaruh olehnya. Maksud Patriak VI adalah, diri-Nya sendiri adalah dokDharmaTalk 2011
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ter yang sedang mengobati penyakit, makanya dikatakan, Tathagata adalah raja
pengobatan, intinya adalah mengobati penyakit!
Masih ada sebuah cerita lucu, ada seorang mahasiswi, di dalam kampus, tibatiba, bertemu hantu mata keranjang, kita sering menyebut bertemu hidung belang, hidung belang itu berwujud, memiliki ﬁsik, hantu mata keranjang tidak
memiliki ﬁsik, karena hantu, Hantu itu tidak berwujud. Ghost ini berkata pada
wanita itu, “Adik kelas! Saya tidak punya kaki.” Begitu adik kelas mendengar,
“Tidak punya kaki” masih berbisik di samping telinganya, begitu ia lihat, begitu
dengar, ternyata hantu mata keranjang, ia pun lari secepatnya. Mahasiswi ini setiap hari sangat serius belajar, badannya sangat kurus, jika berlari sangat enteng,
namun, hantu itu sangat cepat mengejarnya, berkata, “Adik kelas! Saya tidak
punya kaki.” Begitu ia melihat ke belakang, benar-benar tidak ada kaki, juga tidak ada orang, ia benar-benar terkejut. Terakhir, ia akhirnya memberanikan diri,
karena badan adik kelas itu sangat kurus, ia berkata, “Apa hebatnya kamu tidak
punya kaki, saya tidak punya dada!” Begitu hantu mata keranjang mendengar ia
“tidak punya dada”, langsung kabur. Hantu mata keranjang ini bertemu “putri
datar”, “putri datar” tidak punya dada!
Yang tidak berkaki bertemu yang tidak berdada, ini juga cara mengobati. Ketahuilah! Tidak ada “kosong”, juga tidak ada “ada”. Di dalamnya ada apa? Anda
harus sebutkan. Anda berkata, “Aduh! Saya tahu, yaitu Buddhata.” Saya bukan
minta Anda mengatakan Buddhata, setiap orang tahu Buddhata, tahu Tathata,
justru minta Anda menjelaskan, apa itu Buddhata? Apa itu Tathata? Tidak ada
“kosong” juga tidak ada “ada”, tidak memihak pada kedua sisi, di dalamnya ada
Tathata, Buddhata. Lalu, apa itu Tathata, Buddhata? Inilah “Cahaya aura senantiasa muncul”, maksud Patriak VI justru di sini.
Hari ini cerita tentang hantu, ada seorang pria, tinggal di dalam hotel, mereka
tahu sering terjadi gejala ditindih hantu, pria itu ditindih sampai tidak sesak
napas, “Aduh! Tidak tahan lagi!” Hantu menindih dia sebentar, juga tidak diapaapakan; selanjutnya adalah “pijat”, ia sangat nyaman dipijat. Ia pun bertanya
pada hantu itu, “Dulunya apa pekerjaan Anda?” Ia berkata, “Saya sakit jabatan.”
“Sakit jabatan apa?” “Dulu saya bekerja sebagai tukang pijat.” Setelah saya den-
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gar cerita lucu ini, saya sangat kagum, tidak perlu menggunakan kursi pijat,
karena itu mesin! Benar tidak?
Di tempat kita ini banyak dokter, seperti Zhao-ming Liao adalah dokter pengobatan Cina, masih ada lagi Jia-ling Li, ia juga pernah belajar pengobatan Cina
maupun Barat, saya sering bertemu mereka. Sakit jabatan! Melihat wanita, ia
pun mengulurkan tangan untuk bersalaman dengan orang lain, wanita pun ia
salami. Ia mulai menggunakan ketiga jari memeriksa denyut nadi. Dr. Liao dan
dr. Jia-ling Li! Tidak pernah bantu saya memeriksa denyut nadi, selalu membantu wanita memeriksa denyut nadi, mereka bertemu wanita, selalu ada sakit
jabatan. Asalkan setiap kali bertemu orang yang dikenal dr. Lu atau dr. Liao, saya
pun bertanya, “Apakah kalian diperiksa denyut nadi kalian oleh dr. Liao atau dr.
Li? “Ada.” Setiap orang yang mengenal mereka diperiksa denyut nadinya, saya
mengenal mereka begitu lama, saya adalah Mahaguru mereka, mengapa tidak
pernah memeriksa denyut nadi saya? Pasti tidak memeriksa denyut nadi pria,
hanya memeriksa denyut nadi wanita, dokter pengobatan Cina tidak boleh seperti ini! Dr. Liao di sana, melihat wajah saya hitam, juga tidak memeriksa denyut
nadi saya; melihat wajah saya pucat, juga tidak memeriksa denyut nadi saya.
Apakah Anda memeriksa denyut nadi Gurudhara? Ada. Lihat, ia memeriksa denyut nadi Gurudhara, tidak memeriksa denyut nadi saya. Harus setara. Anda
bertemu umat pria, Anda juga boleh berkata, “Mari saya periksa denyut nadi
Anda.” Benar tidak? Anda juga boleh menggunakan cara “menatap”. Dokter ada
yang menggunakan cara “mengamati”, ada yang menggunakan cara “menatap”,
ada yang menggunakan cara “memotong”, menggunakan cara “memeriksa denyut nadi”, tergantung cara apa yang Anda gunakan untuk membantu umat,
jangan memihak pada satu sisi. Apa boleh buat, sakit jabatan.
Setelah Bhiksu Zhichang mendengar Gatha Patriak VI, hatinya tiba-tiba terbuka,
akhirnya memahami, kebijaksanaan justru ibarat cahaya aura yang muncul, tidak bisa hanya memihak satu sisi, “Anda seharusnya seketika menyadari diri
sendiri adalah salah, cahaya aura diri sendiri senantiasa muncul”. Ia berkata,
“Tiada sebab timbul pengetahuan dan pandangan”, tidak ada sebab mengira
“kosong” adalah “kosong”, “ada” adalah “ada”; “Mengusahakan kebuddhaan
dengan melekat pada wujud”, mengira “kosong” juga berarti “melekat pada
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wujud”. Jangan mengira “kosong” bukan “wujud”, “kosong” juga berarti “wujud”. “Mengusahakan kebuddhaan dengan melekat pada wujud”, mana ada
kebuddhaan? Mana ada Buddhata? “Dalam perasaan menyimpan satu pikiran pencerahan”, di dalam pikiran boleh mencapai pencerahan; “Lebih baik
melampaui kesesatan masa silam”, saya telah melampaui kesesatan masa silam;
“sumber pencerahan Jati diri”, Buddhata justru ada di sini, “mengamati pergerakan pikiran”, saat pikiran apapun sedang bergerak, Anda bisa mengamatinya;
“Tanpa memasuki kamar Patriak, bingung di antara kedua maksud.” jika tidak
disadarkan oleh Patriak VI, hanya ada di antara “ada” dan “kosong”, bukan melekat pada “ada” berarti melekat pada “kosong”, melekat pada “ada” berarti
pandangan umum, melekat pada “kosong” berarti “nihilisme”. Bukan “ada” berarti “kosong”, sebenarnya tidak ada “ada”, juga tidak ada “kosong”. Dengan
kata lain, Anda berjalan di dua sisi, bukan menebak “kosong” berarti menebak
“ada”, sebenarnya keduanya sangat membingungkan. Hanya Patriak VI mampu
menjelaskan pada Anda, “Bukan “ada” juga bukan “kosong”.” Prinsip ini sangat
jelas.
Barusan ada 2 pasang mempelai, mereka mau menikah. Saya pun mengatakan
sebelum menikah dan sesudah menikah itu sangat berbeda! Mahaguru juga
orang yang berpengalaman, sebelum saya menikah, setiap kali saya pergi ke
rumah Li-xiang Lu, yaitu rumah Gurudhara, saya selalu bawa hadiah, setiap kali
bawa hadiah besar hadiah kecil mengapel, kedua kali mengapel pinjam uang
dengan teman, setiap kali mengapel selalu bawa hadiah, tidak pernah sekali
pun datang dengan tangan hampa, harus mengerti sopan-santun! Semakin sopan, orang lain akan semakin senang, setiap kali mengapel, selalu bawa hadiah,
sopan santun sangat penting, ini adalah sebelum menikah. Sesudah menikah?
Kapan hari ulang tahunnya pun saya sudah tidak ingat lagi.
Kali ini pergi ke Penghu, ia melihat sebuah jam tangan seharga 2000 NT, ia berkata, “Kali ini ulang tahun, kamu tidak memberikan saya hadiah! Hari Ibu pun
kamu tidak memberikan saya hadiah.” Begitu saya lihat, saya tanya berapa harga
jam tangan itu, “Dua ribu NT”, setelah bertanya, saya pun pergi. Kakak ipar saya
sempat melihat, segera mengeluarkan 2000 NT. Saya benar-benar jarang sekali
memberikan hadiah, setelah menikah tidak ada lagi hadiah untuknya. Kecuali,
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pada saat Hari Ibu, di kompleks tempat tinggal saya ada pemberian anyelir,
setiap orang diberikan setangkai anyelir, kebetulan satu tangkai ada 2 kuntum
bunga, satu kuntum vertikal, satu kuntum horisontal, saya pisahkan yang vertikal
dan horisontal, salah satunya saya berikan pada Gurudhara, yaitu memberikan
anyelir. Saat ulang tahun, saya ada hadiah. Benar tidak? Memberikan anyelir! Itu
pemberian dari kompleks, mengambil barang milik orang lain untuk diberikan
kepada orang lain sebagai hadiah.
Sebelum menikah itu begitu, sesuatu yang berbeda, yang tadi saya katakan juga
benar. Sebelum menikah, saya dan Gurudhara berkencan, saya tidak berani kentut. Tidak berani, walau ada kentut pun harus tahan, berjalan di samping juga
tahan, mana boleh di depan pacar “Phu!” Jadi, tahan! Tahan! Tahan sampai akhirnya, ia sudah pergi, antar ia pulang, begitu saya memutar badan, mulai kentut
besar-besaran. Sesudah menikah, saya jujur, setelah menikah, tidak mempersoalkan hal-hal sepele lagi, kentut kapan pun, anytime, kentut. Jadi, bertanyalah
sejenak pada diri kalian sendiri, sebelum menikah, apakah suami Anda kentut
di depan Anda? Sesudah menikah? Bagaimana? Apakah kentut di depan Anda?
Sebelum menikah dan sesudah menikah tiu beda, jadi, kaum wanita harus mengenal dengan jelas, yang namanya sebelum menikah begini, sesudah menikah
begitu, itu wajar; sebelum menikah begini, sesudah menikah begini juga, ini
baru abnormal.
Kita umat Buddha, harus mengerti prinsip ini, yang Anda ketahui dalam pikiran
Anda, walaupun, sebelum menikah dan sesudah menikah adalah 2 hal yang
berbeda; “kosong” dan “ada” itu beda, satu adalah “kosong”, satu adalah “ada”,
beda, namun, selangkah lebih maju lagi, tidak ada “kosong”, juga tidak ada
“ada”, apa itu tidak ada “kosong”, apa itu tidak ada “ada”? Kalian cerahilah, jika
berhasil mencerahi, kalian pun boleh memahami hati. Bagaimana menyaksikan
Buddhata? Tekuni lewat Sadhana Tantra, buka cakra hati Anda, Anda pun akan
melihat cahaya aura yang berkilauan, inilah menyaksikan Buddhata.
Om Mani Padme Hum.
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Uang Dan Ular Berbisa
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Hari ini Bhiksuni Lian Xin berbicara tentang Mantra Visualisasi Kesunyataan.
Hari ini tiba-tiba tanpa alasan, Saya ingin datang ke Lei Zang Si, melakukan
kebhaktian bersama Anda semua, terutama ingin melihat turun salju, berjalanjalan di atas tumpukan salju, sambil berpuja bhakti sejenak.
Semalam salju turun dengan lebat, kendaraan Saya tak ada ban salju, juga bukan kendaraan four wheel drive, roda belakang ikut berputar, tanah sangat licin.
Oleh karena itu pagi ini Saya berdiam di ruang lukis Saya, menulis artikel, artikel
ini menyinggung uang dan ular berbisa.
Dulu, suatu ketika Sakyamuni Buddha sedang berjalan di atas pematang sawah,
tiba-tiba Beliau berseru, “Ada ular berbisa! Ada ular berbisa!”
Seorang petani terdengar, ia bergegas datang dengan membawa cangkul.
Setelah berkata ada ular berbisa, Buddha pun meninggalkan tempat itu. Petani
itu mencangkul gundukan tanah, Buddha berkata ada ular berbisa, ternyata ada
sebuah guci yang penuh berisi emas dan perak.
Petani itu begitu melihat emas yang berkilauan, kedua matanya langsung berbinar-binar.
Kemudian ia menggunakan emas tersebut beli rumah, mempekerjakan banyak
tenaga pembantu untuk berladang. Ia sendiri menjadi seorang juragan yang
kaya raya.
Tetapi berita ini terdengar oleh pejabat daerah, dengan beralasan emas tersebut
merupakan hasil perampokan, pejabat daerah menangkap petani tersebut.
Petani tersebut mohon pejabat daerah sudi memberi ampun. Pejabat daerah
berkata, “Untuk mengampuni kamu, mudah! “Bagaimana caranya? Ya under
table, ini istilah bahasa Inggris, artinya transaksi di bawah meja. “Seluruh kekay-
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aan kamu, bagi separuh”.
Petani tersebut tak bisa apa-apa, lalu diberikannya.
Tetapi berita ini cepat tersebar, pejabat daerah ini masih ada atasannya, atasannya segera menangkap petani tersebut, juga ingin kebagian, ini namanya kalangan dalam saling memangsa.
Atasan ingin kebagian, ia tak bisa apa-apa, lalu diberikannya. Akhirnya, di atasatasan masih ada lagi atasan, juga ingin kebagian. Lalu ia menyerahkan seluruh
sisa emas itu ke atas, rumahnya dijual, ladang dijual, pembantu pun berhenti
bekerja, semuanya ludes, semuanya diberikan pada para pejabat itu, malah setiap hari sibuk perkara.
Akhirnya petani tersebut jatuh sakit, hidup miskin dan sengsara.
Suatu hari, ia melihat Sakyamuni Buddha sedang berjalan, ia mengejar dari
belakang dan berkata, “Buddha, Anda membohongi saya!”
Sakyamuni Buddha menoleh dan menyahut, “Saya tidak membohongi anda,
Saya katakan ular berbisa, Anda tidak percaya”.
Ini adalah cerita yang Saya tulis tadi pagi mengenai “Uang dan Ular Berbisa”.
Saya tulis dua cerita, yang kedua mengenai seorang nelayan. Ditumpukan ilalang di tepi sungai, seorang nelayan juga menemukan sebuah guci raksasa yang
berisi emas dan perak, seseorang yang telah menguburkannya disana.
Karena tak mampu memikul sendirian, nelayan itu mengajak empat orang sahabat karibnya datang membantu. Empat sahabat ini semuanya bertubuh kekar.
“Kalian datang membantu, saya akan berikan upah”. Empat sahabat karib yang
bertubuh kekar ini segera datang menggotong.
Begitu tiba di tempat dan melihat, wah, rupanya emas dan perak, mata mereka
melotot, lalu mereka diam-diam berunding, “Kita susah payah memikul barang
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ini, barang ini juga bukan miliknya! Kita bagi berempat saja!”
Akhirnya dengan pentungan yang membabi buta, nelayan tersebut mati terbunuh. Emas itu dibagi oleh empat orang tersebut.
Kalau nelayan itu tidak menemukan emas, nyawanya masih utuh, begitu menemukan emas, langsung mati.
Kedua cerita ini memberi kita sebuah pelajaran, Sakyamuni Buddha mengatakan
uang adalah ular berbisa
Kita sering mengatakan “uang jangan mudah diperlihatkan”, kalau memiliki
banyak uang, janganlah memperlihatkan ke orang lain, janganlah memamerkan
kekayaan. Mengapa demikian? Sebab hal itu mudah mengundang niat serakah
orang lain. Bila seseorang berniat serakah atas kekayaan anda, maka kekayaan
anda tak bedanya seperti ular berbisa, akan balik menggigit anda!
Kadangkala uang sangat bermanfaat, kita dapat melakukan banyak hal kebajikan, dapat beramal dana, membantu banyak orang. Namun sebaliknya, uang
juga merupakan racun, begitu disalah-gunakan akan menjadi racun!
Hari ini Bhiksuni Lian Xin berbicara tentang Mantra Visualisasi Kesunyataan,
menurut ajaran Buddha, segala kondisi materi di dunia ini, akhirnya akan kembali sirna.
Saya pernah berkata “Dari dulu uang jatuh ke tangan siapa?”, dari dahulu kala,
semua uang jatuh ke tangan siapa? Coba pikir.
Para raja di negeri Tiongkok sangat kaya raya, semua harta kekayaan negara,
emas, batu berharga, uang, sama saja milik mereka, raja mau apa, ada apa.
Tetapi, raja dari dinasti manakah yang sungguh-sungguh memiliki uang itu? Bukankah selalu berpindah tangan, semuanya hanya menjadi dewa sudi mampir,
demikianlah kondisi materi, sesaat di tangan kita, tak lama kemudian, pindah ke
tangan orang lain, sesaat di tangan orang lain, tak lama kemudian, pindah lagi
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ke tangan orang yang lain lagi. Sama sekali tak memiliki, juga tak kehilangan,
inilah sunya.
Coba kita bayangkan, kekayaan dari dahulu kala jatuh ke tangan siapa? Bukankah dengan bergantinya dinasti, kekayaan itu juga berganti pemilik? Demikianlah dari satu generasi ke generasi berikutnya bergantian, akhirnya, kondisi
segala materi bagaikan mimpi, semuanya ilusi, semuanya kembali sunya,
demikianlah bervisualisasi kesunyataan.
Oleh karena itu saat kita membaca Mantra Visualisasi Kesunyataan, berpikir segala hal dalam kondisi sunya, tidak melekat tidak bimbang, dengan demikian
kita tidak akan melekat dan bimbang.
Tadi Bhiksuni Lian Xin mengatakan, biarkan uang datang dengan cara alami.
Kalau sudah datang, kita dapat menggunakannya, bila sudah tidak ada, kita juga
tidak perlu melekat, tidak bimbang. Datang dengan alami, tidak timbul niat serakah, pergi dengan sendirinya, juga tidak melekat, tidak sedih, tidak bimbang.
Tulisan “Uang dan Ular Berbisa” yang Saya tulis hari ini, temanya tepat mengenai hal ini, jadi kondisi semua benda akan kembali sunya.
Sabtu kemarin saat berpuja bhakti, Saya juga berkata demikian, makna paling
penting dalam kehidupan manusia tergantung pada kesadaran kita, apakah kita
dapat menuntaskan lahir dan mati? Apakah kita dapat mencapai pencerahan?
Apakah batin kita benar-benar dapat mencapai moksa? Ini adalah hal yang paling penting. Mantra Visualisasi Kesunyataan dan Mantra Sataksara Vajrasattva
dalam Tantrayana, sebenarnya sama dengan nuansa yang diungkapkan dalam
Sutra Vajra, semuanya sunya. Namun kita memanfaatkan kenyataan ini untuk
mencapai kesunyataan, tidak melekat, tidak bimbang, berlaku leluasa, inilah
Margah.
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Samakah Roh dan Tubuh Maya?
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Seseorang bertanya, “Samakah bardo, tubuh maya, tubuh spirit, dan roh?”
Saya menjawab:
Jika bardo, tubuh maya, tubuh spirit, roh adalah sama, buat apa kita melatih
“tubuh maya”?
Jika roh dan Buddhata adalah sama, buat apa kita menyaksikan “Buddhata”?
Saya yakin sepenuhnya bahwa:
Bardo, tubuh spirit, roh adalah nama yang sama.
Beda dengan tubuh maya.
Saya jelaskan lewat satu contoh:
Samakah orang awam dan orang suci?
Orang awam -- roh.
Orang suci -- tubuh maya.
Orang awam sendiri adalah duniawi, sedangkan orang suci adalah pencerah
yang memiliki kebijaksanaan, sama-sama manusia, namun, karena satu tidak
mencapai pencerahan, satu lagi mencapai pencerahan, sehingga berbeda.
Jadi, saya berkata:
Roh itu kasar.
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Tubuh maya itu halus.
Roh adalah prana kasar dari Pancaskanda (rupa, perasaan, pikiran, perbuatan,
dan kesadaran).
Tubuh maya adalah prana kasar yang telah diubah menjadi prana halus setelah
melewati pelatihan. Prana halus ini mampu memancarkan terang, bahkan
berubah menjadi cahaya pelangi, cahaya Buddhata.
Semua manusia memiliki Buddhata, namun Buddhata itu tersembunyi, asalkan
melewati penekunan Dharma yang benar yang bebas leluasa dan telah mencapai perpaduan terang-sunya, sehingga seluruh prana Pancaskanda berubah
menjadi cahaya, bahkan 5 unsur utama dari tubuh ﬁsik pun berubah menjadi
terang, sadhaka pun berhasil mencapai mahasiddhi sinar pelangi.
Kita juga boleh menjelaskan seperti ini:
Roh yang telah disucikan disebut tubuh maya. Sedangkan, roh itu mengandung
rintangan karma.
Tubuh maya terbentuk dari prana suci ditambah Buddhata. Versi Tantra: di tengah nadi tengah, tubuh maya tersusun satu per satu, satu per satu tubuh maya
keluar dari ubun-ubun, itulah titisan di luar tubuh.
*
Dalam aspek ini, kalangan maha-sadhaka turun-temurun juga menjelaskan:
Misalnya:
Dari mineral emas diolah menjadi emas murni.
Mineral emas adalah roh.
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Emas murni adalah tubuh maya.
Saya Mahaguru Lu, awalnya adalah tubuh seorang awam biasa, namun, setelah
mata langit saya dibuka oleh Yaochi Jinmu dan dibimbing oleh guru berwujud
dan guru tidak berwujud, setelah mengalami ﬁtnah dan kegagalan yang tidak
terhitung, setelah melewati penekunan yang tidak pernah berhenti sehari pun,
baru bisa mencapai pencerahan / memahami hati, dan menyaksikan Buddhata.
Sejak itu, kebijaksanaan agung terpancar luas.
Saya telah menghasilkan “tubuh maya”.
Saya menyebutnya “tubuh paling halus”.
“Tubuh maya” ini bebas leluasa, punya daya gaib kaki dewa, bisa menjelajahi
10 penjuru alam suci Buddha, bisa mencapai 4 alam suci.
Punya daya gaib membaca pikiran insan lain, bisa memahami pikiran umat dan
orang lain.
Punya daya gaib mengetahui tumimbal lahir terdahulu, menerobos masa lalu,
sekarang, dan masa depan, tiga masa adalah satu.
Punya daya gaib telinga langit, mampu mendengar Buddhadharma di 10 penjuru alam Dharma.
Punya daya gaib mata langit, mampu melihat 10 penjuru alam Dharma.
Punya daya gaib tanpa tiris, bebas dari kerisauan, bebas dari rintangan karma,
seluruh kebijaksanaan pun maha-sempurna.
“Dharmadhatu-jnana”. (Kebijaksanaan sifat ﬁsik alam Dharma)
“Adarsa-jnana”. (Kebijaksanaan maha-cermin bundar)
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“Samata-jnana”. (Kebijaksanaan sifat kesetaraan)
“Pratyaveksa-jnana”. (Kebijaksanaan pengamatan mulia)
“Anusthana-jnana”. (Kebijaksanaan hasil perbuatan)
Saya menulis buku “Dharmaraja Masa Kini Menjawab Keraguan” ini, sangat
dalam dan menakjubkan. Tanpa dasar yang pasti, sulit sekali memahami “tubuh
maya” dan “roh”, jadi, dalam menulis, saya mesti pertimbangkan selapis demi
selapis, analisa selapis demi selapis, baru bisa menuliskan intisarinya.
“Roh” dan “tubuh maya” adalah satu (sama).
“Roh” dan “tubuh maya” adalah dua (beda).
Bukankah ini kontradiksi?
Renungkanlah dengan seksama!
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Mantra Hati Padmakumara

Mantra Hati Padmakumara

嗡·啞吽·古魯貝·
啞訶薩沙嗎哈·
蓮生悉地·吽

嗡·啞吽·古魯貝·
啞訶薩沙嗎哈·
蓮生悉地·吽

Om A Hum. Gu Lu Bei Ahe Sa She Maha
Lian Sheng Xi Di Hum

Om A Hum. Gu Lu Bei Ahe Sa She Maha
Lian Sheng Xi Di Hum

印咒功德廻向:

印咒功德廻向:

張紹衡 & 陳素珠
大吉大利·萬事如意
合家平安
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張文龍
䓡儊ڛᓭ·ᾣ䳒⎾䲚
ਾᇬᒩᆿ·䋪Ӱཐࣟ
ቅӰ䚖䴘

Vihara Vajra Bhumi Sriwijaya melalui acara Cahaya Pelangi (televisi) dan
Golden Words (radio) mempersembahkan dokumentasi Dharmadesana
Dharmaraja Lian Sheng.

CAHAYA PELANGI
Setiap hari Senin, Selasa & Rabu
Pukul 19.00 di PAL TV
Palembang

GOLDEN WORD
Setiap hari Senin & Rabu
Pukul 18.00 di Radio El-Jhon 95.9 FM
Palembang
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Mantra Pengembangan Bodhicitta

Mantra Hati Yao Chi Jin Mu

嗡·波地支達·別炸·
沙痲牙·阿吽

嗡·金母·悉地·吽
Om Jin Mu Xi Di Hum

Om Bo Di Zhi Da. Bie Zha. Sa Ma Ya. A Hum
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印咒功德廻向:

印咒功德廻向:

Sujadi Bunawan
&
Vicca Susindra

Hermanto Wijaya
dan
Keluarga

大吉大利·萬事如意
合家平安

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

Mantra Hati Amitabha Buddha

嗡·針巴拉·
查冷查那耶·梭哈

嗡·阿彌爹哇·些
Om A Mi Te Wa Xie

Om Zhen Ba La Cha Leng Cha Na Ye Suo Ha

印咒功德廻向:

印咒功德廻向:

Toko
Jaya Raya Elektronik

亡者
張玉梅

大吉大利·萬事如意
合家平安

業障消除·往生淨土
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印咒功德廻向: Lydia Sutioso

身體健康·業障消除·合家平安
貴人多助·小人遠離
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Mantra Hati Amitabha Buddha

Mantra Hati Padmakumara

嗡·阿彌爹哇·些

嗡·古魯·蓮生悉地·吽

Om A Mi Te Wa Xie

Om Gu Lu Lian Sheng Xi Di Hum

印咒功德廻向:

印咒功德廻向:

亡者
彭瑞嬌

彭瑞塔

業障消除·往生淨土

大吉大利·萬事如意
合家平安
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Kegiatan Vajra Acarya Lian Yuan

Upacara Api homa Amitabha Buddha di Vihara Vajra Bumi Silampari, Lubuk Linggau.

Kegiatan Vajra Acarya Lian Yuan

Upacara Api Homa di Vihara Padma Suci, Jakarta.

Kegiatan VVBS

Upacara Api Homa Dewi Yao Chi pada tanggal 14 Agustus 2011.

Kegiatan VVBS

Upacara Api Homa Yao Chi Jin Mu di sempurnakan dengan membaca sutra Maha Dewi Yao Chi
dan upacara diakhiri dengan abhiseka pemberkahan.
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Mantra Hati Ksitigarbha Bodhisattva
Pengikis Karma Tetap

Mantra Pengembangan Bodhicitta

嗡·鉢囉摩·寧陀寧·梭哈
Om Bo La Mo Ning Tuo Ning Suo Ha

嗡·波地支達·別炸·
沙痲牙·阿吽
Om Bo Di Zhi Da. Bie Zha. Sa Ma Ya. A Hum
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印咒功德廻向:

印咒功德廻向:

亡者
彭金鐘 & 洪店花

Eric Wirawan
&
Susana mariana

業障消除·往生淨土

大吉大利·萬事如意
合家平安
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1 SET
1 buah Majalah
DharmaTalk
Photo Story Edition
+

3 DVD

Foto-foto dokumentasi kunjungan bersejarah Mahaguru berkunjung kali pertama
ke kota Palembang di penghujung bulan Februari 2011 lalu, kini sebanyak ±300
foto telah tersusun ke dalam DharmaTalk edisi khusus, Sebuah edisi yang dibuat
khusus untuk menapak tilas perjalanan Mahaguru selama di kota Palembang dan
merupakan kenang-kenangan yang sangat berharga karena juga disertai 3 DVD
video rekaman perjalanan Mahaguru selama di Palembang.
Saudara-saudari sedharma yang tidak dapat hadir di setiap acara yang Mahaguru
jalani akan dibawa seolah mengikuti kembali kemasa itu, maka itu jangan sampai
rugi karena tidak memilikinya.
Bagi yang ingin memilikinya, silahkan hubungi (by phone) :

Joni : 0831 7733 3198 / 0711 9102460 | Herlina : 0819 2779 2586

Tidak Dapat Apa-apa Dinamakan
Kendaraan Tertinggi
~Maha Arya Acarya Lian Sheng Sutra Altar Patriak VI~

Pertama-tama, kita lebih dulu sembah sujud pada guru silsilah, sembah sujud pada Bhiksu Liaoming, Guru Sakya Dezhung, Gyalwa Karmapa XVI, Guru
Thubten Dhargye, sembah sujud pada adinata homa Maha-Cakra-Vajra, sembah sujud pada Triratna Mandala, sembah sujud pada Buddha, Bodhisattva, Vajra Dharmapala, Dakini dan Para Dewa yang hadir.
Gurudhara, Para Acarya, Dharmacarya, Lama, Pandita Dharmaduta, Pandita Lokapalasraya, ketua vihara, para umat se-Dharma, dan umat se-Dharma di internet, tamu agung kita hari ini, Kakek Guru Sdr. Er-shun Lu, Bibi Guru Sulung
Ibu Sheng-mei Lu, ketua Vihara Sheng-jue Upasika Wu Lian, presiden direktur
PT. Yantai Xindongfang Shangcheng Shiye - Singapura Bpk. Yi-he Li, penanggungjawab PT. Dongfang Haishi Gongying - Singapura Bpk. Wei-jian Cai, ketua
pengurus LLCS kawasan Taiwan Bpk. Guan-de Wu, R.O.C. Naval Academy Kaohsiung Prof. Qiu-ju Chen, Anggota Parlemen Kabupaten Nantou Zhuang
Xu, selain itu, ada lagi akademisi Academy of Sinica Prof. Hsi-yi Chu dan istri.
Hari ini, sebelum ceramah Dharma, saya lebih dulu menyampaikan satu hal, ini
dikemukakan oleh Pandita Dharmaduta Fu-hua Li. Pertama, saya tidak tahu ini
pendapat dia pribadi atau pendapat beberapa orang, menganggap “Mahaguru
setiap Hari Sabtu di Taiwan Lei Tsang Temple mengadakan upacara homa, menyebabkan vihara-vihara cabang di Taiwan mengalami fenomena penyusutan,
tidak dapat menghimpun massa, serta tidak dapat dikelola lagi.” Inilah pendapat
yang ia kemukakan berhubungan dengan vihara-vihara cabang di Taiwan. Seharusnya memang ada fenomena seperti ini juga, bukan tidak ada, ini poin
pertama; poin kedua, berharap “Mahaguru sudah lanjut usia, sebaiknya banyak
istirahat, ada waktu luang keluar jalan-jalan, dan menjaga kesehatan sendiri”,
semua ini bagus, hal yang sangat bagus; ketiga, ia berharap “Zhenfo Zong kita
sudah ada penerus Acarya Lianning, lain kali banyak upacara di Taiwan Lei
Tsang Temple, seharusnya dipimpin oleh sang penerus Acarya Lianning, Mahaguru pun tidur lebih awal.” Saya rasa ia juga punya alasan tersendiri. Semua orang
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berharap setiap hari Sabtu datang ke Taiwan Lei Tsang Temple untuk mengikuti
upacara homa dan mendengar Mahaguru berceramah Dharma. (tepuk tangan
hadirin tidak ada putus-putusnya, lebih dari 40 detik) Sudah! Sudah! Sudah! Ini
adalah suatu laporan dan fenomena vihara cabang di Taiwan. Ia kemukakan,
saya pun sampaikan pada Anda semua. Setiap hal harus terbuka, netral, adil,
ada aspirasi lain, kita semua boleh sampaikan. Tentu saja juga ada orang dari
vihara cabang mengatakan, “Mahaguru terlalu lama menetap di Taiwan, vihara
dan cetiya mereka hampir ditutup, Lei Tsang Temple menjadi kaya raya, vihara
cabang menjadi melarat.”
Sesungguhnya, saya pernah mengatakan di Taiwan Lei Tsang Temple, musim
panas di Taiwan memang sangat panas, sedangkan saya lebih suka sejuk, cuaca yang agak dingin. Siang ini, saat saya keluar, matahari bersinar terik, saya
pun berkata pada matahari, “Saat saya mau keluar rumah, tolong buat mendung sedikit.” Hari ini konon bisa mencapai 30 derajat, jadi, saya mengatakan
demikian. Jika musim dingin, paling baik menetap di Taiwan Lei Tsang Temple;
musim panas menetap di Seattle, namun, ini harus pelan-pelan dirundingkan
dengan Anda semua. Demikian akan lebih baik, atau, vihara cabang ngos-ngosan, jangan sampai tidak ada air untuk siram bunga.
Dulu, setelah Sang Buddha menerima persembahan dari tukang besi, Ia pun
mengalami gangguan pencernaan, di tengah jalan di bawah Pohon Sala kembar, Sang Buddha sangat menderita, tidak sempat pulang. Ia pun meminta Y.A.
Ananda, “Tolong ambil air di Sungai Gangga, saya minum sedikit air.” Karena
dehidrasi, minum air akan sembuh. Saat Ananda tiba di Sungai Gangga, kebetulan ada 500 saudagar sedang melewati sungai, air sungai sangat keruh, Ananda
tidak dapat mengambil air, jadi, ia pun kembali. Ia kembali, alhasil tidak ada
air untuk diminum Buddha Sakyamuni, jika minum air, akan membuat-Nya
bebas dari dehidrasi. Namun, Ananda tidak tahu, Sang Buddha memiliki daya
gaib, dalam satu pikiran, bisa mengubah air keruh menjadi air jernih, kesalahan pertama Ananda ada di sini; kesalahan kedua, saat itu, Mahesvara terus
mendesak Buddha Sakyamuni memasuki parinivana, “Anda boleh memasuki
Parinirvana.” Saat itu, jika Ananda memohon Buddha menetap di dunia, Sang
Buddha tidak akan parinirvana. Namun, Ananda lupa lagi satu ini -- saat BudDharmaTalk 2011
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dha hampir memasuki parinirvana, memperlihatkan penyakit, memperlihatkan
bermacam-macam musibah dan gangguan, semua murid seharusnya memohon Buddha menetap di dunia. Namun, Ananda telah melanggar kesalahan
kedua, ia tidak memohon Buddha menetap di dunia. Sebaliknya, membiarkan
Mahesvara terus mendesak Sang Buddha, “Anda memasuki parinirvana.” Jadi,
Buddha Sakyamuni baru memasuki parinirvana. Saat Sang Buddha mangkat,
Y.A. Ananda melakukan 2 kesalahan, pertama adalah pulang tanpa mengambil
air untuk menolong Buddha Sakyamuni; kedua adalah tidak memohon Buddha
menetap di dunia.
Di dalam 10 ikrar agung Bodhisattva Samanthabradha, salah satunya adalah
Memohon Buddha Menetap di Dunia. Oleh karena itu, saat Buddha menetap
di dunia, harus sangat dihargai. Sekarang, semua harus merundingkan satu rencana, di masa yang akan datang, Acarya Lianning perlahan-lahan di sini mengadakan homa, mengadakan pertobatan argam, mengadakan pertobatan Kaisar
Liang, mengadakan bermacam-macam upacara, pemandian rupang Buddha, di
masa yang akan datang harus mengundang Acarya Lianning keluar mengadakan
upacara, Beliau harus perlahan-lahan berjalan di rute ini, karena, Beliau adalah
penerus yang saya tentukan, memang mengemban tanggung jawab yang sangat
besar.
Bagaimana dengan kesehatan Mahaguru? (Murid menjawab: “Bagus!”) Saya juga
tidak tahu bagaimana kesehatan saya, ini jujur. Buddha Sakyamuni telah lanjut
usia, banyak orang ingin memimpin Sangha, apalagi Devadatta. (MC, “Mohon
Mahaguru menetap di dunia, tidak memasuki parinirvana, memutar Dharmacakra secara besar-besaran.” Saat ini, murid Bhiksu/ni maupun non Bhiksu/ni
bersama-sama berlutut dan beranjali) Oh! Tidak perlulah! Saya mengerti niat
kalian, okay, karena saya belum memperlihatkan tanda-tanda sakit, kesehatan
saya juga tidak buruk.
Sebenarnya, saya sungguh ingin sekali memamerkan otot saya, otot punggung
bawah saya. Gurudhara mengatakan mau membuktikan. (Gurudhara, “Saya
boleh membuktikan tubuh Mahaguru ada otot punggung bawah, sangat kuat,
kadang-kadang saya harus melap punggung Mahaguru, jadi melihat sangat
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jelas; masih ada dada, sangat tebal, berotot, bukan lemak, melainkan sangat
kuat. Otot punggung bawah ini hasil olahraga dan latihan selama jangka panjang dan bertahun-tahun. Benar-benar berotot, di rumah angkat barang berat,
seperti kemarin, ada umat se-Dharma memberikan saya 500 cakra mantra hati
Guru, terbuat dari besi, 2 dus besar, ada 500 buah, Mahaguru angkat dengan
satu tangan, benar-benar seorang hercules. Ada lagi, Mahaguru hingga sekarang
masih bisa melakukan palang tunggal, melakukan gerakan capung menitik di
air.”)
Akan tetapi, saya punya pemikiran demikian, saat musim panas, tinggal lebih
lama di Seattle, perlahan-lahan menyerahkan semua tanggungjawab aliran kepada Acarya Lianning dan TBF. Karena, manusia itu, apapun akan bertambah,
namun, umur akan makin berkurang, hidup di dunia manusia, hanya berkurang,
tidak bertambah, ini pasti. Kita hari ini boleh memandang semua orang, memperhatikan semua orang, perhatikan sebentar, baik. Kalau sudah diperhatikan ya
sudah, saya tidak bicara, silahkan duduk.
Hal kedua, Vihara Falun Aksara Swastika di Miaoli Residence, Taiwan, kakak
laki-laki dari Acarya Lezhi -- Leren, kita mengundang Leren menjadi Pandita
Dharmaduta Zhenfo Zong kita.
Ketiga, hari ini ada seorang Upasaka Benben dari Hong Kong, ia memberikan
japamala pada kita, bahkan membuat banyak peralatan sembahyang, semua
gratis. Saya pernah mengatakan, “Anda memberikan kita peralatan sembahyang
secara gratis, bukankah pabrik Anda akan bangkrut? Karena saya tidak boleh
mengatakan seperti ini, ucapan ini diutarakan, usaha pabriknya pun tidak ada
lagi. Tadinya ia punya pabrik, bukan pabrik alat sembahyang, ia punya pabrik
usaha lain. Begitu saya mengucapkan kata-kata ini, usaha pabriknya pun habis
semua. Jadi, “Buddha tidak bicara lelucon”, Buddha seharusnya tidak akan bicara lelucon. Jadi, ia hari ini memohon pada Mahaguru, “Benben, Ding-xin
Zheng, Hawley Electric Co, Ltd, walaupun memberikan kita japamala dan
semua peralatan sembahyang secara gratis, semua tidak perlu bayar, namun,
Hawley Electric Co, Ltd nya sendiri setiap hari harus untung, setiap hari harus
makmur.” Mulai hari ini saya bicara, pesanannya mengucur terus tanpa henti.
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Hari ini kita mengadakan homa Maha-Cakra-Vajra. Maha-Cakra-Vajra adalah
sesosok yidam yang sangat luar biasa, juga jarang ada, Tantra selain dari MahaCakra-Vajra, Bodhisattva Vajra Avatara, tidak ada satu pun yang bisa menggantikan-Nya. Ia juga jarang muncul. Karena Maha-Cakra-Vajra, sehingga di tempat
yang tidak ada acarya, tempat yang tidak ada acarya yang memenuhi syarat,
boleh memberikan abhiseka pada diri sendiri. Tidak boleh dikatakan, tempat
yang tidak ada acarya, karena, acarya juga banyak yang gadungan. Acarya yang
memenuhi syarat, boleh mengabhiseka. Mengapa? Karena ia mengundang
yidam prajna dari angkasa ke altar mandala, kemudian dari altar mandala ke
acarya, kemudian dari acarya mengabhiseka kita semua, inilah acarya yang
memenuhi syarat; jika Anda tidak dapat mengundang yidam yang satu ini dari
angkasa, Anda adalah acarya yang tidak memenuhi syarat, Anda hanya acarya
secara tatacara. Anda mau melakukan abhiseka Maha-Cakra-Vajra, mengundang Maha-Cakra-Vajra ke altar mandala, ke diri acarya, kemudian memberkati
semua orang, mengabhiseka semua orang, ini boleh, ini adalah acarya yang
memenuhi syarat. Jika bukan acarya yang memenuhi syarat, Anda tidak dapat
mengundang Maha-Cakra-Vajra, mana mungkin memberikan abhiseka kepada
semua orang?
Namun, ketika kita insan membutuhkan abhiseka, tidak menemukan acarya
yang memenuhi syarat, Anda pun perlu langsung memohon pada Maha-CakraVajra. Bagaimana memohon sadhana? Semua tatacara harus lengkap, yang terpenting, jiwa dan raga Anda dipersembahkan kepada Maha-Cakra-Vajra.
Murid Mahaguru, jika tidak mempersembahkan tubuh dan hati sendiri kepada
Mulacarya, abhiseka Anda pun berkurang, karena Anda anggap Mahaguru
adalah orang awam, Anda pun menerima abhiseka orang awam. Anda anggap
Mahaguru Buddha, Anda pun menerima abhiseka Buddha. Ini mutlak, pasti.
Guru Thubten Dhargye berkata, “Siapa murid Eka-Sarana Anda? Ia adalah putra
hati Anda; jika bukan murid Eka-Sarana, masih ada hati yang merendahkan, hati
yang sombong, hati yang mengira diri sendiri memiliki pencapaian, hati yang
melampaui Mulacarya, semua bukan murid Eka-Sarana.”
Asalkan Anda mempersembahkan 100 persen jiwa dan raga Anda kepada
Maha-Cakra-Vajra, dengan sangat rendah hati melakukan Mahanamaskara, Ma-
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hapuja, menjapa mantra-Nya di hadapan-Nya, mengundang-Nya ke altar mandala, Anda boleh memberikan abhiseka untuk diri sendiri. Maha-Cakra-Vajra
adalah Vajra Avatara, dengan kata lain asal muasal semua sadhana Vajrayana,
disebut Vajra Avatara.
Kita lanjut lagi menerangkan SUTRA ZEN PATRIAK VI (disebut juga Sutra Altar Patriak VI). Zhichang suatu hari bertanya pada Guru, “Sang Buddha bersabda Dharma Triyana, disebut juga kendaraan tertinggi. Murid belum mengerti,
semoga mengajarkan.” Sebenarnya, semua ini sudah pernah saya terangkan,
Triyana adalah Ekayana, tidak ada yang namanya Dwiyana. Patriak VI bersabda,
Anda mengamati hati Anda sendiri, hati sendiri! “Anda mengamati hati sendiri,
jangan melekat pada wujud Dharma luar.” “Dharma tidak ada Caturyana”, Buddhadharma memang tidak ada Caturyana, Pancayana, Triyana, “Hati manusia
dengan sendirinya ada perbedaan. Melihat-mendengar-memanjatkan adalah
kendaraan kecil; mencerahi Dharma dan memahami artinya adalah kendaraan
menengah; melatih diri sesuai Dharma adalah kendaraan besar. Memahami
berlaksa Dharma, memiliki berlaksa Dharma, segalanya tidak tercemar, meninggalkan semua wujud Dharma, tidak dapat apa-apa, dinamakan kendaraan
tertinggi. Kendaraan adalah tindakan, bukan debat di mulut. Anda mesti melatih diri sendiri, jangan bertanya pada saya. Segala waktu, jati diri bebas leluasa.” “Chang bernamaskara, berterima kasih, dan melayani”, setelah Zhichang
mendengar, berterima kasih pada Patriak VI, lalu di sisi-Nya menjadi pelayanNya. Dialog ini bagus sekali, tidak ada yang namanya Dwiyana (2 kendaraan),
Triyana (3 kendaraan), hanya ada Ekayana (1 kendaraan) yang tertinggi, itulah
kendaraan Buddha. Lantas, mengapa bisa ada Dwiyana (2 kendaraan), Triyana
(3 kendaraan)? Karena ada orang tidak mengusahakan Mahayana, Buddha baru
bersabda kemudahan, seperti Dwiyana (2 kendaraan) -- Arahat, Sravaka, semua
adalah sabda kemudahan dari Sang Buddha, ceramah Dharma kemudahan Tathataga.
Sekarang juga ada Kendaraan Manusia, Kendaraan Langit, Kendaraan Arahat,
Sravaka, Buddha, ada Pancayana, bahkan ada Kendaraan Bodhisattva, ada apa?
Karena mereka tidak mengusahakan yang besar, namun, mengusahakan yang
kecil, manusia yang membeda-bedakan, baru membedakan “yana”. Ada orang
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berkata, “Kelak saya bereinkarnasi jadi manusia saja.” Berarti Anda adalah
Kendaraan Manusia; “Kelak saya terlahir di surga saja, dapat menikmati berkah
di surga”, inilah Kendaraan Langit; ada orang mengatakan, “Saya sendiri mengatasi hidup dan mati saya saja, saya tidak peduli dengan insan.” Itulah Arahat!
Banyak orang walaupun mencapai pencerahan dari 12 Nidana, namun sangat
sombong, ia adalah Kendaraan Sravaka; banyak orang hanya demi insan tidak
demi diri sendiri, itulah Kendaraan Bodhisattva, Kendaraan Bodhisattva sampai
titik tertinggi adalah Kendaraan Buddha. Paling ﬁnal! Apa itu Kendaraan Buddha? “Meninggalkan semua wujud Dharma, tidak dapat apa-apa, dinamakan
kendaraan tertinggi”, semua Dharma tidak tercemar, “Tidak dapat apa-apa,
dinamakan kendaraan tertinggi”, ini adalah kata-kata pencerahan.
Mengapa ada “yana” (kendaraan) demikian? “Hati manusia dengan sendirinya
ada perbedaan”. Tsongkhapa bersabda tentang “skyes-bu gsum” (3 tingkatan
penekunan), menurut Lamrim Chenmo, penekunan tingkat bawah berharap
kelak berinkarnasi ke alam yang lebih nyaman, jangan menderita di dunia manusia, inilah penekunan tingkat bawah; apa itu penekunan tingkat menengah?
Semoga diri sendiri lekas mencapai pencerahan, menyaksikan Buddhata, yang
terpenting mencapai keberhasilan, inilah penekun tingkatan menengah; apa itu
penekunan tingkat atas? Membangkitkan Bodhicitta, menyeberangkan insan
luas, di atas Bodhisattva adalah penekunan tingkat atas, inilah “hati manusia
dengan sendirinya ada perbedaan”, sehingga baru dikatakan “Melihat-mendengar-memanjatkan adalah kendaraan kecil; mencerahi Dharma dan memahami
artinya adalah kendaraan menengah; melatih diri sesuai Dharma adalah kendaraan besar”. Inilah yang saya jelaskan hari ini dari SUTRA ALTAR PATRIAK VI,
Zhichang bertanya, Patriak VI menjawab, sangat sederhana, sangat menakjubkan.
Kita tidak boleh mendengar sembarangan! Menafsir artikel lantas dikatakan SUTRA ALTAR PATRIAK VI, karena sering bisa salah tafsir, yang dikatakan Mahaguru adalah intisari-Nya, terutama mengumpulkan poin penting-Nya. Suatu hari,
ketika tim transportasi makan bersama saya, ada seorang wanita memperdengarkan cerita lucu untuk saya, Xiaoming di sekolah dapat juara satu, sepulangnya ia sangat gembira memperlihatkan rapor pada ayahnya. Ayahnya dari awal
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lihat sampai akhir, terakhir geleng kepala, lalu menamparnya. Xiaoming berkata, “Saya juara satu, mengapa kamu menampar saya?” Ayahnya menamparnya
untuk kedua kali, “Kamu masih tidak mengaku?” Ayahnya memperlihatkan penilaian guru di dalam rapor, “Setiap hari “da cheng yi pian” (berbaur) dengan
teman sekolah”, “Kamu masih tidak mengaku? Kamu setiap hari berantam (“da
cheng yi pian” jika diartikan secara harﬁah menjadi berantam) dengan orang
lain di sekolah?” Penilaian guru, “Setiap hari berbaur dengan teman sekolah”,
ini berarti sangat rukun, bukan setiap hari berantam dengan teman sekolah.
Orang-orang yang mengambil SUTRA ALTAR PATRIAK VI dan menjelaskan SUTRA ALTAR PATRIAK VI, justru menjelaskan seperti itu, menafsirkan kata atau
memberi interpretasi secara harﬁah memang salah.
Di sini ada istilah Triyana (3 kendaraan), “Melihat-mendengar-memanjatkan
adalah kendaraan kecil”, yaitu setiap hari sampai malam memutar Sutra, menjapa Mantra, semoga bereinkarnasi ke alam yang lebih baik; memahami arti
Buddhadharma, hanya tingkatan “kendaraan menengah” saja, ia tahu alam
dewa tidak boleh pergi, sehingga secepatnya mengikis rintangan karma, mengatasi hidup dan mati sendiri, inilah “kendaraan menengah”; menjalankan
Dharma dan benar-benar melatih diri lagi, Buddha mengatakan Bodhicitta,
Anda harus membangkitkan Bodhicitta, melatih diri berdasarkan Bodhicitta,
inilah “kendaraan besar”.
Pada umumnya, bhiksu mana yang menerangkan SUTRA ALTAR PATRIAK VI,
beli dan baca, sebagian besar menjelaskan Sutra, menjelaskan kata-kata Sutra, agak menyimpang. Yang Mahaguru jelaskan, mana ada Triyana! Hanya ada
“kendaraan tertinggi.
Ada seorang supervisor mendatangi suatu sekolah, bertanya pada Xiaohua, “Tahukah kamu mengapa bola dunia itu miring?” Xiaohua menjawab, “Bola dunia
dibawa ke sini sudah begini, saya tidak membuatnya miring, bukan perbuatan
saya.” “Baik”, supervisor pun tertawa. Guru pembina kebetulan masuk, ia bertanya pada guru pembina, “Xiaohua mengatakan bukan dia yang membuat bola
dunia menjadi miring.” Guru pembina berkata, “Xiaohua ini seorang anak yang
sangat jujur, tidak pernah berbohong, memang bukan dia yang membuatnya
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jadi miring.” Supervisor tertawa lagi, pergi mencari kepala sekolah, kepala sekolah berpikir sejenak, “Karena uang yang dialokasikan oleh departemen pendidikan tidak cukup, bola dunia kami sembarangan beli di pasar malam, makanya
miring.” Lihatlah! Murid miring, guru juga miring, bahkan kepala sekolah juga
miring, apa itu lurus? Yang Mahaguru katakan baru lurus.
Kita jangan sekali-kali salah menafsirkan kata. SUTRA ALTAR PATRIAK VI ini
ditulis oleh murid-Nya, disusun oleh murid-Nya, Mahaguru karena memahami
arti di dalamnya, ini tidak boleh salah satu kata pun, sama dengan Sutra Buddha. Apa itu salah satu kata? Gampang sekali, ada sebuah agen model yang
sangat terkenal mau merekrut model, iklan surat kabar sangat besar, namun
tidak ada orang yang mendaftar, para petinggi seperti presiden direktur, wakil
presiden direktur, GM, semua panik, “Mengapa pengrekrutan model kali ini
tidak ada seorang pun yang mendaftar?” Apa sebabnya? “Kirimkan foto tubuh
bagian atas selembar”, surat kabar salah, surat kabar tulis jadi, “Kirimkan foto
tubuh bagian bawah selembar”, malah harus gundul, tapi bukan Bhiksu. Salah
satu kata sudah tidak benar.
Hari ini saya menerangkan SUTRA ALTAR PATRIAK VI, bertanya pada Lama Lianxi, setiap kali saya datang, ia perlihatkan pada saya, mata saya membaca cepat,
sekilas saja, saya berkata, “Sudah!” Bahkan baca pun tidak, benda di dalam perut saya, perlukah saya baca lagi? Saya baca sekali, saya pun mampu menjelaskan. Apa artinya? Contohnya mereka bisa menjelaskan, Zhichang adalah nama
seorang bhiksu, “Zhi” adalah kebijaksanaan, “Chang” adalah biasa; “satu hari”,
yaitu “suatu hari”. “Buddha bersabda Dharma Triyana”, “Buddha” adalah Buddha Sakyamuni, bersabda tentang Buddhadharma “kendaraan besar”, “kendaraan menengah”, “kendaraan kecil”, tiba-tiba mengatakan lagi “kendaraan tertinggi”, mereka bisa menjelaskan sangat detil, saya tidak perlu jelaskan lagi.
Aduh! Cerewet. Apa yang saya jelaskan? Tidak akan salah menjelaskan pada
kalian, kalian dengarkan saja sudah bisa terima. Buddha hanya mengatakan
“Ekayana” (1 kendaraan), tidak ada “Triyana” (3 kendaraan), “Triyana” (3 kendaraan) adalah sabda kemudahan.
Seorang laki-laki sedang mengincar siswi sekolah, “Sebenarnya mau bagaimana
baru bisa menjadi pacarmu?” Siswi sekolahnya pun menjawab, “Harus ber-
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jodoh.” Siswa sekolah meraba-raba kepalanya, “Kepala saya agak gepeng, boleh
tidak?” Lihat! Siswi mengatakan “Tou-yuan” (berjodoh), siswa malah dengar jadi
“Tou-yuan” (kepala bulat), dialog sederhana saja ada kesalahan. Jadi SUTRA
ALTAR PATRIAK VI ini sungguh sangat sulit dijelaskan.
Hari ini saya menerangkan SUTRA ALTAR PATRIAK VI, jelaskan secara sederhana, sebentar saja selesai, ada beberapa kata yang sangat penting, “Memahami
berlaksa Dharma, memiliki berlaksa Dharma, segalanya tidak tercemar, meninggalkan semua wujud Dharma, tidak dapat apa-apa, dinamakan kendaraan tertinggi”, beberapa kata ini sangat penting.
Di dada Mahaguru ada berlaksa Dharma, satu yidam tembus, semua yidam pun
tembus; “memiliki berlaksa Dharma”, segala Dharma di dada saya, saya punya
semua. Namun, saya tidak melekat pada berlaksa jenis Dharma tersebut, saya
tahu apa itu “satu”, apa itu “kendaraan tertinggi”, jadi, saya “segalanya tidak
tercemar”, saya tidak mengejar berlaksa Dharma, tidak tercemar oleh berlaksa
Dharma. “Berlaksa Dharma” adalah “berlaksa Dharma”, “saya” adalah “saya”,
saya memiliki “berlaksa Dharma”, namun “berlaksa Dharma” belum tentu memiliki saya. Di sini dikatakan “segalanya tidak tercemar, meninggalkan semua
wujud Dharma”, sudah mampu “meninggalkan semua wujud Dharma”, saya
juga tahu “tidak dapat apa-apa”! Tahu “tidak dapat apa-apa”, saat ini “dinamakan kendaraan tertinggi”, karena “tidak dapat apa-apa”, baru dapat menjadi
Bodhisattva. Di dalam SUTRA HATI dikatakan, “karena tidak dapat apa-apa,
dinamakan Bodhisattva”, jika Anda tidak mencerahi “tidak dapat apa-apa”,
Anda mana mungkin menjadi “Bodhisattva”? Anda masih mendambakan nama!
Mendambakan harta! Mendambakan seks! Masih mendambakan semua ini,
Anda kira Anda mendapatkan? Masih melekat ini, mencengkram ini tidak lepas?
Pasti mati! Mana bisa mencapai “kendaraan tertinggi”? Mahaguru menulis buku
begitu lama, jarang menyebut diri sendiri penulis; saya melukis begitu lama,
jarang menyebut diri sendiri adalah pelukis, saya tahu itu hanya nama semu
belaka, semua palsu, “Tidak dapat apa-apa”! Anda bisa memahami “tidak dapat
apa-apa”? Jika Anda masih ada kemelekatan ego, mana mungkin mencapai
“kendaraan tertinggi”? Anda tidak lebih terlahir di surga untuk menikmati kesenangan saja, terlahir di alam dewa untuk menikmati kesenangan saja, kalimat
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ini sangat penting.
Setiap orang ingin dapat juara satu, semua orang ingin dapat juara satu, juara
satu menulis, juara satu melukis, juara satu menyanyi, juara satu dalam ketrampilan, juara satu main piano, juara satu dapat hadiah, juara satu menang undian, apapun ingin nomor satu, menari juga, saya lihat Acarya Liandian menari
juga, ingin dapat juara satu, apapun ingin dapat nomor satu. Ada seorang kakak
perempuan menangis sangat hebat, ayahnya bertanya pada adik perempuan,
“Kakak perempuan kamu mengapa menangis begitu hebatnya?” Ia berkata,
“Ia kut lomba dandan horor dapat juara satu.” “Dapat juara satu bagus sekali,
mengapa mau menangis?” Adik perempuannya berkata, “Tapi ia tidak dandan!”
Ia menangis sangat sedih, karena ia tidak dandan pun dapat juara satu dalam
lomba dandan horor. Apapun boleh dapat juara satu, semua orang memperebutkan juara satu. Sebenarnya, juara satu hanya sebuah nama sementara, kelak
orang lain juga akan melupakan Anda, sungguh.
Hari ini, Mahaguru Lu mengatakan pada Anda semua, saya tidak ingin dapat
apa-apa.
Seorang nona sudah lanjut usia, perawakannya lumayan, belum menikah, semua
kerabat dan teman pun mendorongnya untuk menikah. Ketika ia menghadiri
upacara pernikahan, semua orang bertanya padanya, “Kapan giliran Anda?” Ia
juga emosi, ketika menghadiri upacara pemakaman, ia pun mencolek-colek
paman, bibi, tantenya, “Kapan giliran Anda?”
Saya sering berpikir, “Kapan giliran saya?” Jangan mengira Mahaguru baru
mengatakan tubuh Mahaguru ada muscle, saya berotot, otot punggung bawah,
perut dulu ada 8-pack, terakhir berubah menjadi “3-pack”, sekarang menjadi
“1-pack”. Bagaimana pun, Anda kira tubuh Anda sehat selamanya? Ketahuilah,
begitu satu penyakit diberikan pada Anda, habislah Anda. Jadi, saya sering berpikir, “Mata melihat kematian orang lain, hati sepanas api, bukan panas orang
lain, lihat giliran saya.” Walaupun sekarang tubuh saya kelihatan masih sanggup! Namun, saya sedang berpikir, “Lihat giliran saya”! Sewaktu giliran saya,
saya akan bagaimana? “Tidak dapat apa-apa”! Apapun tidak ada lagi, yang ter-
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penting hati Anda harus ada Buddha! Anda sendiri adalah Buddha, jiwa dan
raga Anda adalah Buddha, yang terpenting di sini. Kita semua jangan mengira
selamanya tidak akan kalah, Mahaguru pun akan kalah, apalagi Anda semua?
Hanya ada 2 macam benda yang tidak akan kalah, tebak apakah itu? Kepiting dan kalajengking bermain suit, mereka selamanya tidak akan kalah, karena
main seharian pun, “Gunting! Batu! Kain!” “Gunting! Batu! Kain!” Mereka tetap
gunting, mereka selamanya tidak akan kalah. Benda apapun akan kalah, kita
setiap orang akan kalah, hanya kepiting dan kalajengking tidak akan kalah!
Setelah saya menjadi bhiksu, tidak pernah pergi ke klub malam, saya tidak akan
pergi ke klub malam. Saat menyepi tidak dihitung, setelah menjadi bhiksu, saya
selamanya mengenakan jubah lama, Anda lihat saja seluruh pakaian saya selamanya jubah lama, ini adalah semacam sila!
Ada seorang pria berkata pada pengacaranya, ia mau bercerai dengan istrinya,
pengacara bertanya padanya, “Mengapa Anda mau bercerai dengan istri Anda?”
Pria itu berkata pada pengacara, “Istri saya tengah malam pergi ke klub malam,
jadi saya mau bercerai dengannya.” Pengacara berkata, “Cukup masuk akal.
Buat apa ia pergi ke klub malam?” Si pria berkata, “Ia pergi ke klub malam untuk
membawa saya pulang.”
Kita bhiksu harus menaati sila, setiap malam paling tidak harus membaca sekali
buku sila Zhenfo Zong saat pertama kali Anda menjadi bhiksu! Apakah ada sila,
Anda harus baca sebentar. Karena saya menemukan bahwa ada orang agak sembarangan, tidak boleh sembarangan. Paling tidak kita mengerti 4 kewibawaan,
“duduk ibarat lonceng”, seperti saat Mahaguru duduk, duduk ada sikap duduk,
saya tidak pernah membungkuk, seperti tampang seorang bhiksu; berdiri ada sikap berdiri, saya naik mau berputar 360 derajat, berputar satu lingkaran kembali
ke tempat semula, mengapa? Harus melakukan “sikap berdiri”, menyingkirkan
semua rintangan sikap yang tidak rapi. Berdiri ada sikap berdiri, “berdiri ibarat
pinus”; gerakan harus cepat, saat berjalan harus ibarat angin; tidur harus ibarat
busur, seperti busur panah, tidur tekuk seperti busur, itulah 4 kewibawaan!
Kemudian, Anda harus menghormati semua sila, semua sila harus Anda taati,
karena “3 ilmu tidak tiris”, “Sila, Samadhi, Prajna”, dari Sila mampu melahirkan
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Samadhi, dari Samadhi baru mampu melahirkan Prajna, Prajna juga mampu
melahirkan Samadhi, Samadhi juga mampu melahirkan Prajna, namun, Samadhi dan Prajna tentu harus menaati Sila, Sila sangat penting.
Yang terpenting dalam Buddhadharma -- niat meninggalkan keduniawian, yang
terpenting kedua, Bodhicitta, yang terpenting ketiga, Madhyamika dan pandangan benar. Anda mau menyelamatkan insan, maka harus membangkitkan
Bodhicitta, Bodhicitta hanya demi kepentingan insan! Tidak demi kepentingan
diri sendiri, selalu mengagung-agungkan diri sendiri, berarti menghina orang
lain; Anda tidak boleh menghina orang lain. Hari itu seorang pemimpin aliran
lain, sepertinya tidak menemukan kesalahan apapun di Sutranya, namun, ia
terlalu sombong. Anda tahu, jika sekali sombong, itulah mara! Mara adalah
“6”, Buddha adalah “7”! “7” adalah sempurna. Biasanya di dalam kalender
kita, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu adalah 7 hari, artinya
sempurna, “7” adalah angka sempurna, “6” adalah angka iblis, hanya ada satu
yang membedakan iblis, apakah itu? Iblis bedanya hanya sombong, angkuh,
merasa hebat! Ia sudah sangat hebat! “Hebat” akhirnya pasti “mati”. Jalan terakhir yang harus ditempuh para insan kelak adalah “mati”. Begitu ia merasa “hebat”! Maka menjadi iblis. Tidak boleh sombong, walaupun Anda punya, juga
harus menghormati semua orang, terhadap semua orang, semua insan, harus
berhati welas asih, maitri-karuna-mudita-upeksa, penting sekali. Walaupun Patriak VI tidak mengatakan di dalam kutipan Sutra ini, hari ini saya menambahkan maitri-karuna-mudita-upeksa, diharuskan, tidak boleh sombong. Mahaguru
juga tidak boleh sombong, Mahaguru mengatakan ada otot dada, ada otot punggung bawah, namun tidak boleh sombong! Suatu hari terkena satu penyakit,
bukankah semuanya tidak ada lagi?
Mahaguru berceramah di sini sekarang, memahami arti Sutra yang disabdakan
Patriak VI, mengerti semua arti Sutra, juga mempraktekkan, namun, bolehkah
sombong? Juga tidak boleh. Karena, sesungguhnya, di dunia ini masih ada orang
sudah mencapai pencerahan. Di antara murid saya banyak yang mencapai
pencerahan, sama-sama setara, semua memiliki Buddha. Mahaguru berusaha
demi insan, demi diri sendiri itu sedikit sekali. Namun, saya juga tahu, sekalipun Anda bangun sebuah rumah baru, kadang-kadang sering bertanya pada
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diri sendiri, “Anda dapat tinggal berapa lama?” Ada sedikit uang, money, bertanya diri sendiri, apakah uang itu Anda gunakan? Rumah, Anda bisa tinggal
berapa lama? Mobil Anda bisa kendarai berapa lama? Berlian itu Anda bisa
pakai berapa lama? Harus selalu bertanya balik pada diri sendiri.
Ada orang mengira Mahaguru masih memiliki sedikit reputasi. Apalah reputasi
ini? Begitu Anda berdiri di pinggir jalan Tokyo, siapa kenal Anda? Terbang ke
salah satu negara di Afrika dan berdiri di sana, “Saya adalah Buddha Hidup Lian
Sheng Sheng-yen Lu!” Siapa kenal Anda? Sungguh, orang setenar apapun, Anda
juga belum tentu kenal! Kita bilang saja presiden di dunia ini, presiden Afrika,
berapa yang Anda kenal? Presiden negara-negara Amerika Latin, berapa yang
Anda kenal? Masih banyak pemimpin negara! Apa yang dimaksud terkenal?
Anda terkenal sampai ke mana? Harus belajar rendah hati sedikit.
Pukul 5 lewat 11 menit, sudah hujan, sungguh, saya pergi ke Penghu memohon
Raja Naga Empat Lautan. Belum tentu saya yang mohon! Namun, pada hari saya
pulang dari Penghu itu, pergi ke Taichung, turun dari pesawat, menuju sebuah
warung makan, “Hao Xiao Zi”, makanan pinggir jalan, begitu duduk mantap,
hujan Taichung pada hari itu pun turun. Dan, pada hari itu, di Xindian ada angin
tornado, benar tidak? Benar!
Baiklah! Jangan mengutarakan kebaikan diri sendiri, sebenarnya, kekurangan
diri sendiri sangat banyak, mohon Anda semua belajar kelebihan saya, jangan
belajar kekurangan saya.
Om Mani Padme Hum.
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Penjelasan Sutra Zhen Fo Jing Bagian IX
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Maha Padmakumara Putih berkata : “Para Buddha Bodhisattva dalam Misi Penyelamatan Massa Umat, terdapat antara lain : Dunia Vijaya tiada tertara, Dunia
Ratna Mulia, Dunia Manik Sempurna, Dunia tanpa Risau, Dunia Suci Abadi,
Dunia Pikiran Dharma, Dunia Bulan Sempurna, Dunia Sukacita Mulia, Dunia
Mulia Sempurna, Dunia Khazanah Gemilang, Dunia Satya Jatidiri, Dunia Penembus Sempurna, dan kini akan ada Dunia Satya Buddha”.
Lalu para Buddha, Bodhisattva, Sravaka, dan Dewa, mendengarkan Sri Baghavan menjelaskan dunia Satya Buddha. Dimana mengetahui karma vipaka masa
lalu, sekarang, dan akan datang, atas diri sang Sugata nan termujur dan maha
welas asih, adalah suatu penampakan diri demi massa umat melalui Titisan Sri
Baghavan itu. Para hadirin semua bersuka cita atas wejangan nan belum pernah
diperoleh sebelumnya itu, mereka bersujud memujinya serta memanjatkan Puja
Gatha :
Maha Padma Kumara Putih berkata, “Para Buddha, Bodhisattva menolong
memberangkatkan para makhluk hidup, terdapat Loka Vijaya, Loka yang penuh
Permata indah, Loka Mutiara Purnama, Loka Tanpa Kesusahan, Loka Kesucian,
Loka Makna Dharma, Loka Bulan Purnama, Loka Kegembiraan, Loka Kesempurnaan, Loka Kesucian Bunga Teratai, Loka Bhutatathata, Loka Kesempurnaan
yang Harmonis. Sekarang ini ada Loka Satya Buddha”.
Malam ini, bertepatan dengan saat melaksanakan Maha Persembahan. Saya
berpikir, “Seperti tidak ada sesuatu barang persembahan untuk dipersembahkan kepada Para Buddha dan Bodhisattva”. Saya memejamkan mata, mungkin
karena melihat cahaya lampu-lampu yang begitu indah. Kemudian lampu-lampu
ini berubah menjadi sesosok Bodhisattva. Sebenarnya Saya sedang berpikir,
“Setelah Saya memandangi lampu lampu ini, lalu dengan lampu-lampu inilah
Saya memberi persembahan kepada Para Buddha, Bodhisattva”.
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Tidak terpikirkan seluruh lampu ini telah berubah menjadi Buddha dan Bodhisattva. Lampu-lampu ini tak terbatas jumlahnya, maka Buddha dan Bodhisattva pun tak terbatas, berlapis-lapis tiada ujungnya. Dalam hati Saya berpikir,
“Mana boleh Bodhisattva dipersembahkan untuk Para Bodhisattva?” Saya sedang berpikir sepertinya tidak benar, bagaimana menggunakan Bodhisattva
untuk dipersembahkan kepada Para Bodhisattva. Baiklah sekarang kita telah
membaca paragraf Sutra ini. Dengan menggunakan Bodhisattva Saya pergi menyembah Para Bodhisattva.
Dalam Dharma Tantra terdapat satu macam Dharma yaitu mempersembahkan seluruh makhluk hidup (dengan menggunakan beras untuk mewakili para
makhluk hidup) kepada Para Buddha dan Bodhisattva. Hal ini berarti para sadhaka menggunakan hatinya sendiri untuk menyelamatkan para makhluk hidup.
Kemudian seluruh makhluk hidup yang telah diselamatkan, dipersembahkan
kepada Para Buddha dan Bodhisattva. Sebenarnya, makhluk hidup ini adalah
Buddha yang akan datang.
Tampak luarnya, anda adalah makhluk hidup, tetapi di dalam hati anda terdapat benih sifat Kebuddhaan. Maka, setiap makhluk hidup adalah Buddha.
Ada pepatah Buddhist mengatakan, “Yang masih sesat adalah makhluk hidup,
yang telah mencapai pencerahan adalah Buddha”. Dengan demikian makhluk
hidup adalah sama dengan Buddha.
Pada hari ini Saya melihat lampu banyak sekali, tiba-tiba lampu-lampu tersebut
menghilang. Semua ini telah dipersembahkan, tentu saja tidak ada lagi. Maha
Guru menggunakan Buddha untuk dipersembahkan kepada Buddha, yakni
mempersembahkan para makhluk kepada Buddha, hal itu adalah sama. Maka
menggunakan Buddha untuk dipersembahkan kepada Buddha merupakan
persembahan yang paling tinggi, dan tiada taranya. Dengan demikian, Buddha
untuk dipersembahkan kepada Buddha, lalu menjadi Loka (alam) Buddha.
Alam (loka) yang dibicarakan dalam paragraf sutra ini sama sekali tidak menunjukkan Loka Saha (dunia samsara), tetapi seluruhnya menunjukkan tentang
“Loka Buddha”. Terdapat beberapa dunia yang pernah dikunjungi oleh Maha
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Guru entah di beberapa abad yang lalu, bahkan tak terhitungkan. Saya bicara
pada kalian, “Ada beberapa loka yang Saya belum pernah pergi, maka Saya
tidak berani sembarangan membicarakannya. Karena Saya sudah pernah pergi,
maka hari ini Saya sampaikan pada anda sekalian.
Walaupun nama Saya terdapat satu huruf “Sheng”, Saya akui saja, “Pada masa
lalu agaknya Saya hanya mau menang sendiri, dahulu karangan Saya pun agak
pedas dan berani. Sifat ingin menolong karena melihat hal-hal yang tidak adil,
seolah-olah bergejolak seperti seorang pahlawan atau jagoan. Tetapi sekarang?
Setelah melatih “Catur Apramana” dan “Dharma Ketentraman”, dan ingin belajar menjadi Bodhisattva, maka hati Saya menjadi agak lunak. “Dunia” Maha
Guru sekarang adalah “loka paling kalah”. Maka nama Saya “Lu Sheng Yen” ini
seharusnya diganti menjadi “Lu Sheng Yen” bukan menang tetapi kalah, bahkan
tidak hanya kalah, melainkan kalah total.
Saya sudah pernah pergi ke Loka (alam) Vijaya, karena di dalamnya terdapat
huruf “Sheng”, sama dengan nama Saya, tentu Saya harus pergi kesana, betul
atau tidak? Sebenarnya “Loka Vijaya” (Jina atau Vijaya) merupakan loka dasar
yang paling utama, itu adalah Loka Vairocana Buddha, yaitu Loka (Dharma
Dhatu) Istana Vijaya yang paling unik.
Dahulu, Maha Guru pernah pergi ke “Loka Vijaya”. Karena Istana Dharma
Dhatu paling unik adalah Loka Vairocana Buddha. Dalam buku judul Malam
di tepi danau roh (Yu Ling Hu Ce Ye) Maha Guru pernah menyinggung tentang
Istana Dharma Dhatu paling unik ini.
Bagaimana dengan dunia (loka/alam) kedua “Loka yang penuh Permata Indah
(Miao Pao Shi Ciek)” ? Saya juga pernah pergi ke loka ini! Ada orang berkata,
Anda sudah pernah pergi ke “ Loka Miao Pao”, barang unik, apa yang bisa anda
perlihatkan untuk kita?
Pada “Dunia Miao Pao” bukanlah membicarakan barang-barang unik, dan juga
tidak membawa pulang barang-barang unik tersebut untuk diperlihatkan kepada
kalian. Melainkan “Dharma (Fa Pao)”, Dharma itulah yang dinamakan “Miao
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Pao”. Loka ini adalah “Loka Ratnasambhava Buddha (Pao Sheng Fo)”, maka
dinamakan “Loka yang penuh permata indah (Miao Pao She Ciek)”.
Selanjutnya, kita membicarakan “Loka Mutiara Purnama (Yen Cu She Ciek)”.
Kalian yang pernah datang ke Mandala Tantra Saya, pasti melihat sebuah bola
kristal yang bulat. Lalu anda berkata, “Loka Mutiara Purnama” tersebut adalah
loka bola kristal itu. Itu tidak benar! Tetapi, Saya belum pernah pergi ke loka ini,
benar-benar tidak tahu seperti apa itu, maka Saya tidak menceritakannya. Nanti,
bila Saya sudah pergi ke sana, maka akan Saya beritahukan kepada kalian.
Satu lagi “Loka Tanpa Kesusahan (Wu You She Ciek)”. Loka ini seharusnya
adalah Loka Maitreya Bodhisattva. Saya pernah pergi ke loka ini. Mahkota Suci
milik Maha Guru yang merah ada 2 buah, yang satu merupakan “mahkota tanpa
bentuk”, hanya dapat dilihat oleh orang yang telah memiliki Mata Dharma , memiliki Mata Prajna, memiliki Mata Buddha, dan Mata Dewa. Mata biasa tidak
dapat melihatnya. Yang dapat dilihat dengan mata biasa adalah mahkota merah
pemberian dari Acharya Zheng Yu Xin ini. Acharya Zheng melihat mahkota itu
lebih murah, sebenarnya itu adalah yang paling kasar kualitasnya, bila dibandingkan dengan seluruh Mahkota Panca Dhyani Buddha yang ada. Tetapi bila
mahkota itu dipakai merupakan yang paling megah dan paling indah dipandang. Mahkota ini adalah yang paling murah dan paling kasar buatannya. Tetapi
sesungguhnya, itu adalah yang paling Saya sayangi dan tidak boleh sering-sering
memakainya.
Sebuah Mahkota Panca Dhyani Buddha yang paling berharga adalah yang tanpa
bentuk, ada pada Maitreya Bodhisattva. kadang-kala ada pada Maha Guru,
kadang-kala terbang kembali ke Maitreya Bodhisattva.
Kemudian kita bicarakan lagi tentang “Loka Kesucian (Cing Cuk She Ciek)”. Ah!
Saya belum pernah pergi.
“Loka Makna Dharma (Fa Yi She Ciek) “, Saya juga belum pernah pergi ke sana.
Nanti, setelah Saya pergi, baru Saya ceritakan.
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Saya pernah pergi ke “Loka Bulan Purnama (Man Ye She Ciek) “. Pada saat tanggal 15 penanggalan Lunar adalah bulan purnama, kalian dapat melihatnya.
Dahulu, dimalam hari, Saya pernah melakukan pengamatan astronomi yaitu
semacam penelitian (survey) “bulan menutup bintang”.
Pengamatan terhadap “bulan menutup bintang” adalah menggunakan alat pengukur ketinggian, bulan itu bersinar ke dalam alat pengukur, kemudian di Piringan Mercury muncul satu alat pengukur ketinggian yang bundar, itulah penelitian bulan menutup bintang. Kita dapat melihatnya dengan jelas. Itu hanya
sebuah istilah, tak mungkin bisa diterjemahkan! Dunia ini adalah Loka Buddha
Bhaisajya Guru. Bhaisajya Guru Vaidurya Prabharaja Buddha. Tentu saja di loka
ini Maha Guru sudah pernah pergi, karena itu adalah salah satu dari 8 Yidam
Buddha.
Kadang-kadang bulan berwarna putih, kadang-kadang berwarna hijau, kadangkadang berwarna biru. Apakah kalian pernah melihat bulan berwarna biru?
Dahulu ada sebuah lagu yang berjudul “Bulan seperti Lemon”, Bulan Lemon
itu berwarna biru. Loka Bhaisajya Guru Vaidurya Prabharaja Buddha memiliki
warna biru yang lebih banyak, dan berbentuk bulan purnama dengan sangat
sempurna. Apakah artinya? Ini berarti segala-galanya sangat murni dan tentram
dan sangat sempurna bahkan bercahaya terang benderang. Loka semacam ini
adalah Dunia Bhaisajya Guru Buddha.
Selanjutnya adalah “Loka Penuh Kegembiraan (Miao Si She Ciek)”. Saya sudah
pernah pergi. Dunia ini adalah Loka Aksobhya Buddha (A Cu Fo). Loka Aksobhya Buddha ini sangat gembira. Setiap orang yang berada di loka ini, semuanya
merasa sangat bergembira. Loka ini tanpa persaingan. Setiap orang, setiap Bodhisattva, setiap Buddha, ketika bertemu, semuanya penuh dengan kegembiraan
Dharma. Loka ini sangat aneh sekali, mereka gunakan Kegembiraan Dharma
Sukha dalam Samadhi sebagai makanan. Bagaimana memakannya? Anda mengetahuinya bila anda telah datang ke loka ini.
Selanjutnya, “Loka Kesempurnaan (Miao Yen She Ciek)”. Ah! Saya belum pernah
pergi ke sini.
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Selanjutnya, “Loka Kesucian Teratai (Hua Cang She Ciek)”. Bila kalian membaca Sutra, maka didalamnya disinggung tentang “Loka Kesucian Teratai” yang
berlapis-lapis dan tak ada habisnya. Seluruh cahaya dari Dasa Dharma Dhatu
(sepuluh loka) tersimpan di sini, ini adalah Loka Kesucian Teratai. Loka ini hanya
Saya lewati saja dan tidak pernah menetap di sana.
“Loka Bhutatathata” adalah Loka Asunyata Buddha. Saya hanya tahu saja, tetapi
belum pernah pergi ke sana.
“Loka Kesempurnaan Yang Harmonis (Yuan Thong She Ciek)”, adalah Loka
Avalokitesvara Bodhisattva, Loka Avalokitesvara Tathagata.
Kalau demikian, yang selanjutnya apa? Sejak hari ini dan seterusnya, Kelak akan
muncul “Loka Satya Buddha”. Saya tanya kalian, tempat semacam apa “Loka
Satya Buddha” ini? Yaitu Padma Kumara (Padma Bodhisattva). Loka yang dimilikinya adalah Maha Kolam Teratai Kembar (Mo He Suang Lien Che).
Mengapa kita perlu membicarakan loka-loka ini? Seperti bola dunia kita, juga
merupakan satu dunia (loka). Loka bola dunia disebut juga “Loka Saha (Dunia Saha)”. Saya merasa sangat heran! Mengapa dalam Sutra Buddha dikatakan
bahwa bola bumi sebagai Loka Saha? Saya merasa mungkin yang dimaksud Sah
(pasir) menunjuk pasir di bumi kita ini. Maka Sakyamuni Buddha sangat pintar,
bagaimana cara menerangkan sifat Loka ini? Begitu Beliau membuka mata dan
melihat, “Wah, seluruhnya pasir, dimana-mana semuanya pasir kalau begitu ini
adalah loka pasir.
Sedangkan mengenai huruf “Pho”, tidak terpikirkan oleh Saya Mungkin. Sakyamuni Buddha sering melihat banyak orang didunia ini. Setiap orang sepertinya sangat bodoh sekali. Mereka tidak mau untuk berlatih, lalu bila menyuruh
mereka berlatih, mereka pun tidak tahu harus berbuat apa! Memberitahukan
mereka bahwa Alam Surga Sukhavati sangat indah, mereka juga tidak mengerti.
Bagaikan tuli dan gagu pula, seperti orang tua yang jalannya sudah sempoyongan. Orang bodoh dan tidak berpengetahuan, hampir sama dengan seorang
nenek-nenek tua.
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Hingga akhirnya saya baru terpikir (sadar), sebenarnya yang disebut “Loka Saha”
adalah Sakyamuni Buddha menganggap daerah sekitar loka ini semuanya adalah
pasir. Semua orang sama seperti nenek-nenek tua yang bodoh dan tak berpengetahuan, seperti itulah! Maka dengan demikian dinamakan “Loka Saha”.
Dengan demikian, Loka Vijaya dengan loka-loka yang lain sudah tentu bukan di
dunia Saha pada bola dunia kita ini. Melainkan berada di :
“Yang paling (Cui Sheng)” berarti nomor satu.
“Permata Indah (Miao Pao)” berarti dharma yang agung.
“Mutiara Sempurna (Yen Cu)” berarti cahaya yang sempurna.
“Tanpa Kesusahan (Wu You)” berarti selamanya tak ada kerisauan.
“Kesucian {Cing Chu)” berarti seluruhnya loka bersih dan murni.
“Makna Dharma (Fa Yi)” berarti penuh kesadaran Buddha Dharma.
“Bulan Purnama (Man Yue)” berarti kesempurnaan.
“Penuh kegembiraan (Miao Si)” berarti penuh kegembiraan dharma yang
agung.
“Kesempurnaan (Miao Yen)” berarti kesempurnaan yang agung.
“Kesucian Teratai (Hua Cang)” berarti Loka Teratai yang berlapis-lapis dan
tak terbatas.
“Bhutatathata (Cen Ru)” berarti seluruh kebenaran sejati, yaitu Tathagata.
“Kesempurnaan yang harmonis (Yen Thong)” berarti 10 penjuru Dharma,
10 penjuru Buddha, 10 penjuru para Arya, semuanya sempurna dan
meliputi seluruh loka (dunia).
“Satya Buddha (Cen Fo)” berarti loka yang akan datang, benar-benar Buddha
Dharma yang sejati. Dalam Buddha Dharma Satya Buddha itu, akan
muncul Dharma Satya Buddha, serta seluruh Buddha, Bodhisattva yang ada
didalam loka ini.
Kita bicarakan satu paragraf lagi,
Lalu para Buddha, Bodhisattva, Sravaka, dan Dewa, mendengarkan Sri Baghavan menjelaskan dunia Satya Buddha. Dimana mengetahui karma vipaka masa
lalu, sekarang, dan akan datang, atas diri sang Sugata nan termujur dan maha
welas asih, adalah suatu penampakan diri demi massa umat melalui Titisan Sri
Baghavan itu. Para hadirin semua bersuka cita atas wejangan nan belum pernah
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diperoleh sebelumnya itu, mereka bersujud memujinya serta memanjatkan Puja
Gatha :
Dalam paragraf ini membicarakan para Buddha, Bodhisattva, Sravaka dan Pratyeka Buddha serta seluruh Dewa dari 28 lapisan langit dan seluruh Dewa dari
33 lapisan langit, mendengar Maha Padma Kumara Putih sedang membicarakan Loka Satya Buddha. Mereka mengetahui bahwa ini adalah sebab-musabab
Dharma pada masa lampau, sekarang dan yang akan datang.
Di sini kita membicarakan tentang “Sebab-akibat berkah kebajikan maha karuna/kasih sayang (Ci Siang Shan She Ta Pei Yin Kuo)”. Pertama, kita membicarakan tentang Ci Siang. Banyak orang yang menerima surat balasan dari Maha
Guru, di atas suratnya tertulis huruf Ci Siang Apakah arti “Ci Siang” itu ? Yaitu
yang paling baik atau bijaksana, tidak dapat dibandingkan dengan semua yang
paling baik, Ci Siang adalah yang paling Baik!
Kemudian apa itu “Shan She”? Ah! Ini sangat sulit untuk dijelaskan. Dahulu,
Saya pernah mengecek arti kata “Shan She” ini di Kamus Khusus Sutra Buddhisme, yaitu satu nama julukan Buddha yaitu kematian yang sangat baik! Berdasarkan penjelasan arti huruf tersebut, tidak demikian. “Shan” adalah yang
baik, dan “She” adalah mati. Tentang “Shan She” merupakan salah satu dari 10
nama julukan Tathagata. Yaitu “Seluruhnya kebetulan tepat waktu”.
Pasti tak terpikirkan oleh kalian, bagaimana? Dalam sepuluh nama julukan Buddha masih terdapat “Kematian yang sangat baik”! Saya beritahukan kalian, ini
adalah yang sebenarnya. Satu masalah yang paling menyenangkan dalam kehidupan manusia adalah mati, pada saatnya harus mati. Dan Lahir pada saatnya harus lahir. Dengan demikian, kelahiran Tathagata sangat tepat, mati pun
demikian, inilah “Tathagata”!
Ketika Saya ingin datang, maka Saya datang, saat ingin pergi ya pergi. Yaitu
dalam kondisi yang tepat sekali. Seperti sedang ada perjamuan, maka orang
tersebut datang. Tepat saatnya terjadi bencana perang dunia, maka dia meninggalkan dunia ini, dia tak mau menjadi prajurit.
DharmaTalk 2011

73

Saya beritahu anda, tentang kedua huruf “Shan She (kematian yang sangat
baik)” ini tidak mudah! Para makhluk hidup di dunia ini tidak memiliki satu
kemampuan dengan kematian yang sangat baik. Hanya Tathagata yang memiliki
kemampuan tersebut. Dia mengetahui bahwa sekarang ini, di dunia sudah tidak
ada Buddha Dharma lagi. Saat dia harus datang, maka dia akan datang. Dengan
demikian begitu banyak Tathagata telah datang ke dunia, maka Beliau tidak
perlu datang. Dia pun tidak datang. Maka salah satu nama julukan Tathagata
dari sepuluh besar nama julukan adalah “Shan she”.
Oleh karena itu, hari ini Maha Guru dapat membabarkan Dharma di sini, juga
merupakan “Shan She”. She di sini menandakan kelahiran, kematian, kemunculan yang tepat waktu, demikianlah beberapa arti yang terkandung di dalamnya.
Selain itu, juga membicarakan Sebab-akibat Maha Karuna. Maha Guru, Maha
Padma Kumara Putih, dilahirkan di Loka Saha, semua itu ada sebabnya dan ada
buahnya maka disebut “sebab-akibat”.
Apa itu “Maha Karuna”? Yaitu Maha Maitri dan Maha Karuna (penuh cinta kasih
dan kasih sayang) merupakan tempat yang begitu baik untuk ditempatinya. Beliau malah sengaja menempati tempat yang begitu kotor. Apakah anda mengira
Maha Guru mengendarai mobil Roll Royce merasakan kebahagiaan? Sebenarnya, ketika melihat kilometer bahan bakar dan biaya minyak yang terbuang,
hati Saya sangat sedih!
Saya teringat lagi ketika Saya di Maha Kolam Teratai Kembar duduk di atas Teratai Putih itu. Bila ingin pergi, maka Saya pergi sesuai keinginan Saya. Tetapi di
sini ada semacam pemborosan bahan bakar dan air. Sedangkan Teratai tidak
boros minyak juga tidak boros air, lagi pula tidak perlu menambah bensin, juga
tidak perlu mengeluarkan biaya. Begitu Saya terpikir menginginkannya, Teratai
itu langsung terbang menuju ke tujuan. Justru karena Maitri dan Karuna di setiap makhluk hidup di dunia ini dan mempunyai “Sebab-akibat Maha Karuna”,
maka baru ada “Shan She”, dilahirkan di sini dan mati pun di sini.
Singkatnya adalah “Para Buddha menjelmakan dirinya demi para makhluk
hidup”. Itulah Sebab-akibat Maha Karuna, merupakan hal yang luar biasa
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uniknya. Maka banyak Buddha, Bodhisattva, Sravaka, Pratyeka Buddha serta
para Dewa dari 33 lapisan langit dan para Dewa dari 28 lapisan langit mendengar pembabaran Dharma ini, masing-masing merasa sangat gembira dan
mengetahui bahwa dahulu tidak pernah ada.
Memang pada awalnya tidak ada siapakah yang pernah membabarkan Maha
Kolam Teratai Kembar pada masa lalu? Siapakah yang pernah membabarkan
18 Maha Padma Kumara? Pokoknya tidak ada! Kalau begitu, Maha Guru satusatunya yang membuat menjadi ada! Bukan demikian, itu salah! Melainkan
dari tanpa bentuk berubah menjadi ada bentuk. Demikianlah yang dinamakan
Tanpa bentuk berubah menjadi ada bentuk.
Saya benar-benar berasal dari Maha Kolam Teratai Kembar, harus dengan
sumpah apa agar kalian percaya? Sebenarnya dengan sumpah apapun, mereka
tetap saja tidak percaya! Orang yang percaya maka akan percaya tetapi yang
tidak percaya, tetap saja tidak percaya. Maka menyelamatkan makhluk hidup
adalah sangat sulit.
Yao Chi Jin Mu telah membukakan Mata Dewa untuk Saya. Di malam itu Saya
menjelajahi Loka (Tai Shi) ini. Saya benar-benar melihat Maha Kolam Teratai
Kembar, bahkan Buddha, Bodhisattva memberitahukan langsung ke telinga
Saya, “Itu adalah Padma Kumara”. Dengan jelas sekali Saya melihatnya. Pada
malam itu, Saya sungguh-sungguh mendengar dengan jelas dan Saya benarbenar melihatnya. Saya telah memberitahukan banyak bhikku senior pelaksana Dharma, guru besar Dharma. Mereka mengatakan bahwa apa yang Saya
katakan itu, adalah cerita setan. Kalau demikian Saya tidak bisa apa-apa. Saya
benar-benar telah melihatnya dan mendengarnya, lalu Saya harus berbuat apa?
Buddha dan Bodhisattva mengharuskan Saya untuk membantu memberangkatkan benyak makhluk hidup.
Dahulu, sebelum buku ke-16 yang Saya karang adalah tentang sastra, cerita
romantis, prosa, cerita pendek. Sejak buku ke-16, baru mulai menulis tentang
Taoisme dan Buddhisme. Orang-orang berkata, “Lu Sheng Yen ini berniat tidak
baik, mungkin Dia itu mempunyai rencana lain, Dia telah mengarang Alam
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Padma Kumara untuk menipu para makhluk hidup”.
Tetapi, hari ini terus terang saja, Saya beritahukan kalian, “Apa yang Maha Guru
lihat dan dengar pada hari itu adalah benar. Tidak ada sepatah kata pun yang
palsu atau bohong”. Karena kalian telah mempercayai Saya, maka Saya tidak
perlu bersumpah di hadapan kalian! Jujur saja Saya katakan, “Biarpun Saya
sudah bersumpah di depan puluhan juta orang, seperti dengan mengeluarkan
sumpah yang sangat berat atau entah harus bersumpah dengan cara apa. Yang
tidak percaya tetap saja tidak percaya, Saya benar-benar tidak berdaya apa-apa!
Makanya Dharma ini sangat sulit diperoleh, sangat unik dan luar biasa sekali.
Dimasa yang akan datang, untuk membuktikan kebenaran Alam Padma Kumara, Alam Maha Kolam Teratai Kembar, pasti Saya menunjukkan beberapa hal
unik untuk kalian lihat. Contohnya mungkin, Saya membuang semua benda,
lalu ditambah lagi beberapa macam pertunjukan ajaib, seperti perubahan yang
ajaib, tapi bukan sulap.
Karena Zaman sekarang ini, manusia ingin melihat dengan nyata, barulah dia
percaya. Dahulu, ibu Saya pernah berkata, “Sekalipun anda membelah dadamu,
mengeluarkan jantung dan diperlihatkan kepada orang lain, orang lain masih
saja mencela berbau amis”. Sekarang Saya hanya dapat memberitahu kalian
seperti ini, “Saya benar-benar sudah pernah pergi ke sana, sekali lagi Saya sudah
pernah pergi ke sana. “Orang yang percaya memiliki kebahagiaan dan berkah,
yang tidak percaya berarti tak berjodoh”.
Om Mani Padme Hum
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正唸誦與散心唸誦
真佛密語 蓮生活佛開示 一九九二年六月廿四日

根據密教的法，
「密宗道次第廣論」談到的持咒方面，有所謂正唸誦跟
散心唸誦。在密教以持咒作為本身的基礎，也就是要修一個法以前先
持五十萬遍，或者持一百萬遍，再修這個法，也就是比較容易相應。
持咒的規定並不是很輕鬆的而是很嚴格的。所謂正唸誦就是攝心一念
，把你的精神統一起來唸這句咒語就叫做正唸誦。若你唸五十萬遍、一
百萬遍的咒語，假如你在唸當中打瞌睡，一邊打瞌睡一邊唸，叫做不入
數、不算的，也就是不列在五十萬遍、一百萬遍之中，你唸的統統不算，
好像一邊打瞌睡一邊持咒；若你在唸其中有一句哈欠，這一句也不入
數的；還有你唸了一句，突然鼻子癢、打噴嚏，這也不入數的；若句子唸
不全，中間停頓了，好像你唸「嗡阿彌… …」，結果想了一下接下去「爹
哇些」，這個真言是破碎的、不算的；另外你身心非常的疲勞，你在唸
這個真言，都不算數、不入數的；你不清淨入數也不算的，好像你去上
厠所沒有洗手。也就是你最清淨的時候攝心一唸，這樣 才算是五十萬、
一百萬遍的數字，是入數的。
正唸誦的時候不可以散心唸誦，散心唸誦就是你走路、開車的時候唸，
你心本身不集中，或者你在做事情的時候唸，心不集中時唸都是散心唸
誦，都是不入數。但是我知道，依照散心唸誦，有時候爲了鼓勵大家持
咒，也算是可以，但這不屬於正唸誦；假如你有疲倦的現象、昏睡的現
象、不清淨的現象，你站起來走一走，然後再來做正唸誦的功夫，教法
是這樣的。另外還有一個很特殊的，好像你昨天晚上作了惡夢，那你今
天所做的唸誦、或者前天所做的唸誦是不算數的，你唸了又作惡夢，接
著第二天又唸了，又作惡夢，兩天的惡夢持的咒語是不入數的，表示你
唸的在解你的因果，所以五十萬遍、一百萬遍、兩百萬遍、五百萬遍的
咒語是不算數的。
正唸誦爲了在唸的時候精神統一，有規定數珠一百零八遍，若持珠放
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在腿上數是不算數的，容易輕慢、散心，是不正確的，一定要兩手持珠
執 於胸前，大姆指撥珠才算數的，這樣正唸誦心才能集中。所以打瞌睡
唸的、咳嗽唸的、打噴嚏唸的、不清淨唸的、上厠所唸的、隨隨便便唸
的、散心唸的，都不算五十萬遍、一百萬遍、五百萬遍的，只有正唸誦的
才入數，而且唸的時候要兩手持珠執 於胸前，剛剛開始唸的應該要這
樣，不是隨便放著唸，都不可以的，規定是比較嚴格的。而且撥珠規定
以大姆指撥才算是正確的，又有規定修什麽法用那一個手指去撥珠，
但是我們只教用大姆指撥珠，因為大姆指撥珠是統攝所有，息、增、懷
、誅任何一種事業都可以用大姆指撥；也有規定用食指撥珠是修降伏
法的，但我們不必那麼麻煩，用大姆指撥珠就統攝所有，規定很嚴的。
我們平時唸咒以散心唸誦的比較多，也是有功德，但功德比較少，因為
正唸誦、攝心唸誦功德當然比較大，這是一定的。
嗡嘛呢唄咪吽。

78

DharmaTalk 2011

㬤⭕⍱֑䅑

ᗹ㏉

ćᱥ᭻グѣ❗㢨θ❗ᜩ㺂䆎Ĉ

各位上師，各位同修：大家晚安！今天晚上我們繼續講「摩訶般若波羅
蜜多心經」。我們我們接著是講「是故空中無色，無受想行識。」
其實這一句是從上面幾個字來的，這幾個字就是 ─ ─「不生不滅
，不垢不淨，不增不減。是故空中無色，無受想行識，」就是因為─ ─不
生不滅，不增不減，不垢不淨，所以就把五蘊，色受想行識，統統都被
除破了。
剛才蓮翰上師提到新加坡漳宜監獄那些死囚犯，他們身上有舍利
子的事情。這四個死囚犯身上都有舍利子，都是真佛宗的 弟子，他們是
蓮花亞林、蓮花慶文、蓮花費生、蓮花尤欣。他們是修行四加行法：有
兩個修四加行法，一個是修行上師相應法，一個是修準提菩薩本尊法。
修行最長 的時間是三年多，最短的時間是一年多。結果他們身上都有
舍利子，而且有舍利花。在以前；在從前就是你學佛那麼多年，從來就
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沒有聽說過的。你知道一個出家 人，一個和尚他年紀很大了，他修行時
間很久了，火化了以後就燒出幾粒。少少的幾粒像米粒這樣子就已經不
得了啦，已經大喊大叫了！但是現在得到舍利子的居然 是犯了法，上絞
刑台的死囚犯，他們身上會有舍利子。
那天，我從家裡開車到真佛密苑上班，在半路上空中降下一個金
剛神。那個金剛神下來並不是笑咪咪的，神對著我是很兇的，那個金剛
神跟我講，差一點祂就罵 我混蛋！祂說：
「像這種死囚犯得舍利子的
事情，你怎麼不跟世界上所有的佛教徒跟宗教界宣揚呢？為甚麼不講
呢？難道還要我們這些金剛神幫你寫文章嗎？幫你去 告訴所有世界上
的佛教徒嗎？」我跟祂講說，我們的真佛報都有登了嘛！祂說：
「你的真
佛報，真正的佛教徒有沒有看啊？只是你們真佛宗的人在看。別的和尚
身上有舍利子，大大小小的報紙都登。今天這些死囚犯身上有舍利子，
都是你們的弟子，這個是最好的明證！他們是盧勝彥的弟子，是真佛宗
的弟子，是修行「真佛密法」，所以身上才有舍利子。這樣子真佛宗就
是正信的佛教！這個就是證明：放下屠刀，立地就可以成佛。這件事情
應該可以給全世界上的佛教徒做一個很明確，而且很堅定的一種證明
。」所以金剛神祂非常的 生氣，祂本來就忿怒的嘛！祂們講說，
「你假
如不做的話，我們給你開除學籍。」所以我回來趕快就寫了兩篇文章，
蓮翰上師聽到消息也趕快寫了一篇很好的文章， 我們向全世界上的佛
教徒宣揚這一件事。死囚犯照樣可以得到舍利子，只因為他們修持「真
佛密法」。
我以前曾經談過，為甚麼死囚犯他能夠得到舍利子呢？我告訴大
家，今天是要印證「摩訶般若波羅蜜多心經」─ ─ 是故空中無色，無受
想行識。所以得到舍利 子。我在解釋色受想行識的時候，我曾經講過
，所謂「色」是指所有的物質世界，而不是男女色的那個色。但是今天
把它解釋回來，把它解釋成為色。你說那個死囚 犯被關住在牢裡面，
已經被關在死囚的監牢裡面，四面都是牆壁，那裡來的色？所以在他們
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的世界裡面，在死囚犯的世界裡面，已經無色。
無受─ ─他的人際關係已經變得最小最小，已經快要等於沒有了。他
不會有什麼受覺，這個受的感覺也沒有了。
再來，無想─ ─死刑已經確定了，沒有甚麼好想，只有死路一條。剛才
蓮翰上師講的只有死路一條。剛才蓮翰上師跟我們開玩笑，他說假如
地球下個禮拜爆炸了，那 麼大家供養都給我，給我幹甚麼？給我燒火
啊？你們給我，我也不要，我給你們好了。我是希望你們給我，但是地
球沒有爆炸。事實上，這就是講「無想」。其實我 們天界有一個天，叫
「無想」。你在那個天是沒有甚麼想的，也就是沒有甚麼妄想的天，那
個天叫「無想天」，根本就沒有甚麼妄想。現在唯一的只有一條路，往
生 西方極樂世界，因為馬上刑期一到，他就要受刑，死路一條。
再來就是無行─ ─事實上他們也真的是無行，也就是不能出去。
除了那個監獄裡面，在基本上的人權生活是有的，其它呢？你根本就不
能去做甚麼，也就是無行。實際上講起來就是他們已經不能再造業障了
，業障沒有了。
最後就是一個無識，連意識都沒有了。我常常在想一個問題，一
個人走向死刑台，這個受絞刑的，走向死刑台那一種滋味，那一種心裡
的感受，那一種意識的形 態，是甚麼樣子的一種形態？我覺得，我常常
想，假如是我受刑，我上死刑台，坐電椅或者被絞刑，被槍斃，我最怕
被槍斃。我想那一定很殘忍的，身上一定很痛 的。我聽說他們很喜歡
就是在……也不是很喜歡的，那個時候有甚麼好喜歡的，他們就在那
個時候好像有鰻頭、有鹹菜，吃最後一餐。就是把那個鰻頭塞進去，咬
一 咬，鹹菜吃幾個，然後有一瓶酒。我不曉得老外這邊是弄甚麼酒的
，我知道台灣是弄高梁酒。台灣那些高粱酒當然是很兇的，很多死刑犯
他拿起高粱酒來，張開嘴 巴，就這樣子用灌的；把它灌進去。那灌進去
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是甚麼作用呢？第一個，把自己的意識給它麻醉掉，整個人的意識給它
麻醉掉，好像讓它整個統統忘掉，沒有意識這種 狀態是最好。我聽說
很多犯人，很多死刑犯，他們平時都是很英雄豪氣的，但是真正要死刑
前的一刻，有的時候是兩隻腳軟的，根本不能走，完全由獄警兩邊抬著
往 死刑台走。我想，像我這樣子，我假如受刑的話，我一定把那一瓶高
粱酒統統喝光。因為最好的狀態，最痛苦的狀態，很多人都很想變成沒
有意識的狀態。無識的狀 態應該是屬於最好的狀態。
所以，色、受、想、行、識在死刑犯來講，這五蘊都已經接近於「空
」了。所以死囚犯為甚麼能夠很容易得到舍利子？因為他們等於是密教
的行者在閉生死關， 就是一進去就沒有辦法出來，就是一定要得到舍
利子。那個時間要想往生的意念，第一強盛。所以我們真佛行者，只要
一心求往生，那麼一定可以往生。事實上我們 在現實的社會裡面，人
多的色受想行識來分散你的心神跟修行。真正在最深的禪定裡面，觀
世音菩薩 ─ ─觀自在菩薩，祂就明白原來五蘊皆空，無色受想行識，
五蘊 皆空了，甚麼都沒有了。這就是跟你講五蘊皆空，就是一種真理。
今天在我自己本人的心情來講，我常常想到五蘊皆空，所以大家
以為現在真佛宗派弟子有一百多萬，彩虹山莊也建好了，台灣雷藏寺它
的結構也是已經建好了。世界各地的分堂，紛紛成立，皈依的弟子也越
來越多。那麼當一個創辦人他的心情一定非常快樂才對。但事實上，我
是經常想到─ ─五蘊皆 空。我的心情一直保持在中性，也就是不喜，
不是非常的狂喜；也是不憂，不是非常的憂慮，也不是得到甚麼，好像
我今天已經得到，創辦人看這麼好的成績，好像 已經得到了，其實也
沒有，也不是失去。好像是說我得到了這些東西，好像得到了彩虹山莊
，得到了這麼多弟子，那麼我就很害怕，很憂慮，這些將來失去了怎麼
辦 呢？其實是沒有的。因為我自己本人曉得五蘊皆空，因為所有的一切
，將來都會歸於「空性」的；只要你真正是體會這個五蘊皆空，你就不
憂也不懼，然後你能夠進 入「空性」之中，真正的得道。
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我既然是不憂不懼了，那麼何必坐在這裡說法幹甚麼呢？不如回
家睡覺好了。我是想把真理告訴大家，讓大家本身也能夠體會到真理
，然後你就可以印證到佛原 來的本性─ ─真如。所以我們一個真正的
行者，來到這個世間上，唯一的就是要把真理，真如的真理去告訴大
家。其實眾生也是色，彩虹山莊也是色，台灣雷藏寺也是色；我們有這
些道場，有這些眾生來修行佛法，是為了傳播五蘊皆空的真理，並不是
執著這些色，去興建這些色，而是利用這些色成就「真如」的法身，這
裡面的道理很深，希望大家能夠深深的體會。
嗡嘛呢唄咪吽。

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 Mahaguru. Semua orang ingin mengetahuinya. Ceramah Mahaguru 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 Mahaguru 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 ter-sebut 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 me-reka 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
se-bagai donatur DharmaTalk, demi majunya Buddha Dharma Zhen Fo Zong.”
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MANDIRI
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*Nama dan bukti transfer mohon di fax ke no. 0711-320 124
atau dapat disampaikan langsung ke Vihara Vajra Bhumi Sriwijaya

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
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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 0852-7344-9508

◉ 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 (Zhenfo Zong) dapat melakukan cara seperti
dibawah ini.
Menulis surat permohonan Abhiseka dengan format sebagai berikut:

◉ Nama
◉ Tempat, tanggal lahir
◉ Alamat sekarang
◉ Umur
Kirimkan ke :

:
:
:
:

Zhen Fo Mi Yuan (Mandalasala Satya Buddha)
Master Sheng-Yen Lu
17102 NE 40th Ct.
Redmond, WA 98052
U.S.A

Juga dapat dikirimkan melalui Vihara Vajra Bhumi Sriwijaya atau 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 (Zhenfo
Zong) agar dalam bersadhana tidak terjerumus informasi yang tidak benar.
DharmaTalk 2011

87

*Bulatan besar melambangkan hari, Bulatan kecil melambangkan Ɵga waktu
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