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Living Buddha Lian Sheng yang bernama awam Sheng-Yen Lu, lahir pada
tanggal 18 bulan 5 penanggalan lunar
tahun 1945 di peternakan ayam di tepi
Sungai Niuchou, Chiayi, Taiwan. Beliau
alumni Fakultas Geodesi Akademi Sains
Zhong-zheng (angkatan ke-28), meraih
gelar Sarjana Tehnik, serta mengabdi
di kemiliteran selama 10 tahun. Di kemiliteran pernah memperoleh piagam
emas, piagam perak, piala emas sastra
dan seni kemiliteran negara, serta berbagai penghargaan lainnya.
Pada suatu hari di tahun 1969, Living Buddha Lian Sheng diajak ibunda
sembahyang di kuil Yuhuang Gong di
Taichung. Berkat Maha Dewi Yao Chi,
mata dewa dan telinga dewa beliau terbuka. Beliau melihat dengan mata kepala sendiri bahwa tiga sosok Bodhisattva menampakkan diri dan berseru,
“Setulus hati belajar Buddhisme. Setulus hati belajar Dharma. Setulus hati
berbuat kebajikan.” Di angkasa juga
muncul dua kata: ‘Kesetian’ dan ‘Kebajikan’ yang berpesan pada beliau agar
membabarkan Dharma dan memberikan kebajikan serta menyelamatkan
para makhluk.
Malam hari itu, roh Living Buddha
Lian Sheng dibawa oleh Buddha-Bodhisattva ke Sukhavatiloka untuk me-
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lihat langsung sekaligus untuk mengenali sendiri wujud kelahiran sebelumnya (Dharmakaya), yakni “Maha-Padmakumara Putih yang berjubah putih dari delapan belas
Maha-Padmakumara Mahapadminiloka, Sukhavatiloka.” Oleh sebab itu, beliau menitis di alam fana demi menyeberangkan para makhluk kembali ke Mahapadminiloka.
Sejak itu, Living Buddha Lian Sheng setiap malam mengikuti Guru Spiritual yang tak
berwujud--Guru Sanshan Jiuhou (Sebutan kehormatan yang diberikan Living Buddha
Lian Sheng untuk Dharmakaya Buddha-Bodhisattva) berlatih Sadhana Tantra selama
tiga tahun. Berkat petunjuk Guru Sanshan Jiuhou pula, pada tahun 1972 beliau bertolak
ke gunung Jiji, Nantou, untuk berguru pada pewaris XIV Taoisme Qingcheng, Qingzhen
Daozhang (Bhikku Liao-Ming) untuk belajar ilmu Tao, Danting Fulu, Jiuxing Dili Dafa,
Mahasadhana Sekte Nyingmapa versi Tantra Cina dan Tantra Tibet, lima macam pengetahuan, dan lain-lain.
Karena kondisi tersebut di atas, pada tahun 1972 Living Buddha Lian Sheng telah memiliki tataritual Sadhana Tantra yang lengkap. Kunci utama mencapai pencerahan kebuddhaan serta Mahasadhana rahasia dari sekte-sekte utama Tibet yang tidak diwariskan
selama ribuan tahun pun beliau telah menguasai semuanya, sehingga mencapai Siddhipala Penguasa Rahasia dan Buddha Padma Prabha Svara yang setingkat dengan
Dasabhumi Bodhisattva.
Sejak tahun 1970, Living Buddha Lian Sheng secara berturut-turut telah bersarana pada
Bhikku sekte eksoterik, antaralain Bhikku Yinshun, Bhikku Leguo, Bhikku Dao-an. Tahun 1972 beliau menerima Sila Bodhisattva dari Bhikku Xian-Dun, Bhikku Hui-San,
dan Bhikku Jue-Guang sebagai Guru sila, serta Bhikku Shang-Lin dan Bhikku Shanci sebagai Guru Ritual di Vihara Yan, Nantou. Berkat karma baik beliau kembali memohon
abhiseka silsilah dari para Guru di alam manusia, antara lain dari Bhikku Liao-Ming
dari Sekte Nyingmapa (Sekte Merah), Guru Sakya Zheng-Kong dari Sekte Sakyapa (Sekte
Kembang), Gyalwa Karmapa XVI dari Sekte Kargyupa (Sekte Putih) dan Guru Thubten
Dhargay dari Sekte Gelugpa (Sekte Kuning).
Pada tanggal 16 Juni 1982, Living Buddha Lian Sheng sekeluarga berhijrah ke Seattle,
Amerika Serikat. Beliau di Paviliun Ling Xian menekuni segala sadhana Tantra. Pada
Tanggal 27 Agustus 1982 (tanggal 10 bulan 7 Lunar) Buddha Sakyamuni memberikan
Vyakarana pada beliau lewat penjamahan kepala dengan pembentukan tangan Buddha di atas kepala.
Pada tanggal 5 Juli 1985 (tanggal 18 bulan 5 penanggalan lunar, bertepatan dengan
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hari ulang tahun Living Buddha Lian Sheng), beliau mencapai Siddhi ‘Cahaya Pelangi
Abadi’. Saar itu ada jutaan Dakini berseru memuji Siddhi ‘Cahaya Pelangi Abadi’ tak
lain adalah ‘Anuttara Samyaksambodhi’ (disebut pula “mencapai kebuddhaan pada
tubuh sekarang).
Tahun 1975, Living Buddha Lian Sheng mendirikan ‘Ling Xian Zhen-Fo Zong’ di Taiwan. Tahun 1983 di Amerika Serikat secara resmi merintis ‘Zhen-Fo Zong’, dan pada
tahun 1985 mendirikan vihara cikal bakal Zhen-Fo Zong (Vihara Vajragarbha Seattle).
Beliau mengabdikan diri sepenuhnya dalam pembabaran Sadhana Tantra Satya Buddha.
Pada tanggal 19 Maret 1986 (tanggal 10 bulan 2 Lunar) di Mandalasala Satya Buddha,
kota Redmond, Amerika Serikat, Living Buddha Lian Sheng secara resmi di-Upasampada oleh Bhikku Guo-Xian. Beliau mulai menjalani misi penyeberangan dalam wujud
Bhikku.
Perjalanan kehidupan sadhana Living Buddha Lian Sheng berawal dari Agama Kristen,
lalu Taoisme, Buddhisme Mahayana, terakhir berlatih Sadhana Tantra sampai mencapai Siddhi. Itulah sebabnya, keseluruhan sistem silsilah Zhen-Fo Zong terkandung dan
terbaur ilmu Taoisme, ilmu Fu, ilmu ramalan, Ilmu Feng Shui serta metode-metode duniawi lainya. Semua ini untuk kemudahan makhluk luas mengatasi kesulitannya, mencapai tujuan menyeberangkan para insan yakni “Terlebih dulu menariknya dengan keinginan duniawi lalu menuntunnya menyelami kebijaksanaan Buddha.”
Dalam upaya merintis pendirian Zhen-Fo Zong, Living Buddha Lian Sheng telah memberikan sebuah metode pelatihan yang menekankan praktek dan bukti nyata kepada
umat manusia. Living Buddha Lian Sheng berjanji pada para siswa “Asalkan Anda tidak melupakan Mula Acarya dan setiap hari bersadhana satu kali, maka ketika ajal
menjelang, Padmakumara pasti menampakkan diri untuk menjemput Anda kealam
suci Mahapadminiloka.”
Living Buddha Lian Sheng seumur hidup membabarkan Dharma dan menyeberangkan
para makhluk. Beliau sungguh mematuhi nasihat Guru sesepuh Taois Qing-Zhen yang
mengatakan bahwa tidak menetapkan tarif agar semuanya diberikan secara sukarela
saja. Prinsip ini ditaatinya seumur hidup, dan hal ini menjadikan beliau seorang yang
berkepribadian luhur.
Disadur dari buku Panduan dasar Zhen-Fo Zong BAB II (I-VI)
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Kemurnian dan Ketenangan Sesungguhnya
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Pada suatu malam, Maha Dewi Yaochi muncul dalam mimpi untuk memberitahu, “Besok ada orang bijaksana akan lewat. Perhatikan baik-baik!”
“Apakah yang dimaksud dengan orang bijaksana?”
Maha Dewi Yaochi menjawab, “Dia memiliki sifat murah hati dan kebaikan serta kebajikannya sangat besar hingga mengharukankan langit. Lubuk hati terdalamnya merupakan perceminan dari Tao dan perbuatannya merupakan jalan yang benar ditengahtengah awan.”
“Siapakah nama orang bijaksana ini?”
Maha Dewi Yaochi menjawab, “Wang Hsi.”
Apa yang harus Saya lakukan?”
“Ajarkan padanya the Ultimate True Dharma.”
Maksud dari Maha Dewi Yaochi adalah menginginkan Saya mengajarkan kepada Wang
Hsi, metode pelatihan dari sadhana Taoist yang paling tinggi “Ultimate True Dharma.”
Mimpi ini sangatlah jelas, demikian juga mengejutkan Saya. Banyak dari murid Saya
telah memohon agar dapat mempelajari sadhana ini. Akan tetapi setelah mengamati
mereka dengan hati-hati, Saya berkesimpulan mereka kurang tepat menerima sadhana
ini. Oleh karena itu, Saya belum mengajarkan dharma ini kepada siapapun. Begitu juga,
banyak mereka yang bukan murid Saya dan menyadari Saya mempunyai dharma ini,
secara diam-diam datang menemui Saya dan memohon Saya mengajarkannya. Namun, Saya juga menolak mereka.
Dalam pelatihan Taoist, “Ultimate True Dharma” ini merupakan sadhana yang paling
tinggi dan menakjubkan, sadhana spektakuler dan paling agung. Tidaklah tepat jika
dharma ini diajarkan tanpa mendapat izin atau diturunkan kepada orang yang tidak
tepat. Jika penurunan ajaran ini tidak tepat maka berarti bertentangan. Karena bertentangan maka berarti tidak welas asih. Dan karena tidak welas asih maka akan menimbulkan bencana. Keduanya, pemberi ajaran dan penerimanya akan dihukum oleh hukum alam.
Maha Dewi Yaochi memberitahu kebajikan yang dilakukan oleh Wang Hsi, “Wang Hsi
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merupakan orang yang rasional dan masuk akal, dia mampu membedakan yang baik
dari yang salah. Dia tahu kapan harus maju dan kapan perlu mundur. Apapun itu maju
atau mundur, dia selalu mengamati dan menilai mana yang benar dan salah. Dengan
mengetahui, benar dan salah merupakan kunci utama untuk menentukan keuntungan
dan kerugian seseorang. Jika dapat membedakan yang benar dari yang salah, maka tidak akan ada keragu-raguan pada saat maju, juga tidak akan kuatir pada saat mundur.
Karena Wang Hsi tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur, maka anda dapat
menunjukkan jalan kepadanya.” Maha Dewi Yaochi menegaskan bahwa tindakan Wang
Hsi sesuai dengan ajaran Tao, “Dia berjiwa sosial, tanpa mementingkan diri sendiri dan
tidak sombong, suka berterus terang, tulus dan terbuka, serta mempunyai kemantapan
hati dan ketabahan.”
Esok harinya, dalam daftar pengunjung yang akan berkonsultasi memang terdapat
nama Wang Hsi.
Wang Hsi merupakan pemuda tampan, sikapnya sangat bermartabat. Seluruh tubuhnya diselimuti sinar putih kebajikan. Dia benar seorang yang spesial.
Saya segera mengujinya, “Apakah hidup ini?”
Wang Hsi menjawab, “Hidup merupakan tanda adanya perpindahan dari
kelahiran dan kematian.”
“Apakah makna dari melakukan pelatihan diri?”
“Untuk mengatasi kelahiran dan kematian dan menjalani jalan yang benar
untuk mencapai penerangan/Nirvana.”
Saya bertanya, “Apakah anda terlibat dalam perdebatan mengenai benar dan salah?”
“Saya secara jelas dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah”
jawabnya, “tetapi saya tidak akan memperdebatkannya.”
Saya lebih jauh bertanya, “Mengapa anda tidak ikut dalam perdebatan antara
benar dan salah?”
Wang Hsi menjawab, “Kemurnian dan Ketenangan.”
Saya bertanya pada Wang Hsi, “Seberapa lamakah waktu hidup anda?”
“Panjang Umur”, jawab Wang Hsi.
“Umur anda panjang karena penolakan tindakan asusila!”
“Ternyata anda mengerti semua, tuan.” Wang Hsi sangat terkejut, “Suatu hari dalam
mimpi saya pernah diberitahu oleh Dewa bahwa sebenarnya usia saya hanyalah
sampai empat puluh tiga tahun. Akan tetapi karena saya menolak melakukan
hubungan gelap, umur saya diperpanjang dua kali. Saya tidak pernah bercerita
Februari’11
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kepada siapapun hal ini. Bagaimana anda mengetahuinya?”
Jawab Saya, “Saya juga diberitahu oleh para Dewa. Benar-benar mengagumkan,
sesungguhnya terkandung suatu pesan dari para Dewa.” Saya berkata, “Anda
menderita kanker saat berusia empat puluh tiga tahun.”
“Tepat sekali.”
“Kanker anda sebenarnya tidak dapat disembuhkan.”
“Benar.”
“Para Dewa mengoperasi anda dan kanker yang anda derita lenyap.”
“Ya”, jawab Wang Hsi, “Penjelasan yang tepat.”
Istilah “dioperasi oleh Dewa” yang terjadi pada Wang Hsi benar-benar menakjubkan.
Umat awam akan menganggapnya mustahil dan menurut Saya hal ini penting untuk
dijelaskan.
Kanker yang diderita Wang Hsi cukup fatal dan ia berada dalam kondisi koma. Dalam
kondisi koma itu, dia melihat bahwa dirinya dibawa ke dunia lain. Dalam perjalanan
kesana, mereka dihadang oleh Lima Dewa dari Istana Bulan : The Blue-Green Gods, The
Yellow Gods, The White Gods, The Black Gods dan The Red Gods.
Kelima Dewa ini berkata, “Orang ini merupakan tanggung jawab kami.”
Petugas neraka membantah, “Waktu hidupnya telah berakhir.”
Para Dewa menjelaskan dengan tegas, “Walaupun usia hidupnya telah berakhir,
tetapi telah diperpanjang karena tindakannya menolak melakukan asusila.
Kami akan membawanya ke Istana Bulan untuk menyembuhkan penyakitnya.”
Petugas neraka tidak berani lagi berdebat karena takut dianggap tidak mematuhi Lima
Dewa dari Istana Bulan.
Lima Dewa tersebut menghembuskan nafas dewatanya ke tubuh Wang Hsi.
Wang Hsi merasa tubuhnya menjadi cahaya putih, kakinya melayang dan dia terbang
meninggalkan dunia neraka dan dunia manusia. Dia melihat langit biru yang gelap serta
daerah yang diselimuti sinar hijau dan putih. Bersama-sama dengan ke lima Dewa dari
Istana Bulan dan dengan dilingkupi sinar emas, mereka terbang menuju bulan yang
terang di malam hari itu.
Wang Hsi menjelaskan bagaimana dia terbaring di meja operasi di Istana Bulan, dikelilingi ke lima Dewa dari Istana Bulan, tidak seperti operasi yang biasa dilakukan di dunia manusia dengan alat-alat medis. Ke lima Dewa dari Istana Bulan tidak benar-benar
melakukan operasi terhadapnya, tetapi Wang Hsi dapat merasakan ada perubahan
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dalam tubuhnya.
Dalam operasi itu, tulang belakang Wang Hsi dipisahkan, perut dan pinggangnya
dikembungkan sampai maksimal, mulutnya dipaksa untuk tetap terbuka lebar, bola
matanya dipindahkan dari tempatnya, seluruh leher dan pundaknya dipindahkan serta
kelima organ dalam perutnya dan keenam usus besarnya juga dipindahkan. Wang Hsi
menggambarkan kejadiannya seperti seluruh tubuhnya telah dibongkar. Sebenarnya,
permindahan ini adalah pemurnian dan melalui pemurnian ini tubuhnya dialiri cahaya.
Setelah pemurnian, tubuhnya ditata kembali seperti semula. Leher dan pundaknya di
sambungkan lagi, mulutnya kembali ke ukur semula, bola matanya diletakkan kembali
ke tempatnya, perut dan pinggangnya mengecil kembali seperti sediakala, tulang belakang disambungkan lagi dan ke lima organ dalam perut serta ke enam usus diletakkan kembali ke tempatnya.
Lima Dewa dari Istana Bulan berkata padanya, “Anda telah sembuh sepenuhnya.”
Wang Hsi tidak tahu bagaimana dia dapat kembali ke tempat tidurnya di dunia manusia, hanya sadar bahwa dia telah bangun dari kondisis koma. Setelah sadar dari kondisi
koma, keadaannya segera membaik. Berdasarkan pemeriksaan, ditemukan bahwa
kankernya benar-benar telah lenyap. Seperti tidak pernah menderita kanker.
Apa yang terjadi?
Ini juga menjadi teka-teki bagi para dokter.
Penolakan Wang Hsi terhadap tindakan asusila adalah sebagai berikut.
Sejak dia muda, Wang Hsi telah menekuni pelatihan diri. Dia menyadari dari sudut
pandang pelatihan diri, kenikmatan dari kehidupan manusia sebenarnya adalah sumber penderitaan.
Seseorang dapat terbebaskan dari penderitaan jika ia tidak mengejar pemenuhan akan
kenikmatan.
Banyak orang menganggap seks sebagai kenikmatan yang paling utama dalam dunia
fana ini. Laki-laki dan wanita yang berpelukan dan bersetubuh satu dengan yang lain
dianggap sebagai kenikmatan paling utama. Sudut pandang Wang Hsi berbeda. Kenikmatan seperti ini adalah pendek dan cepat. Setelah kenikmatan, datanglah penderitaan
dan kekosongan.
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Jika seseorang melakukan tindakan asusila, maka akan menimbulkan banyak penyakit
dan lebih cepat menjadi tua.
Konsekuensi dari tindakan asusila adalah kehilangan status dan reputasi. Keberuntungan seseorang lenyap dan keluarganya menjadi tidak harmonis. Kehidupan keluarga
terpecah belah, dikucilkan dari kehidupan masyarakat dan permusuhan menjadi semakin mendalam.
Konsekuensi dari tindakan asusila begitu hebatnya sehingga pada akhirnya saling menyakiti dan membunuh satu & lainnya.
Dari segi sebab dan akibat, ini menunjukkan kegagalan dalam pelatihan dan pelaksanaan praktek.
Setelah meninggal maka dia akan mengalami penurunan terlahir di alam binatang selama ratusan bahkan ribuan tahun kalpa, dengan sedikit harapan terlahir lagi sebagai
manusia.
Istri dan anak-anaknya menjadi tidak setia dan dirinya tidak akan mempunyai keturunan.
Oleh karena itu, kesimpulan Wang Hsi, tindakan asusila hanyalah kenikmatan sesaat yang berakibat kesedihan mendalam dan bencana selamanya. Seharusnya tidak
seorang pun cukup bodoh mengejar ini semua. Wang Hsi memberitahu Saya bahwa
penolakan terhadap asusila adalah benar-benar kemurnian dan ketenangan sesungguhnya!
Mengapa Wang Hsi menolak melakukan tindakan asusila?
Karena dia adalah pelatih diri & menyadari hukum sebab dan akibat.
Apakah motivasinya menjadi orang yang berkecukupan dan pandai?
Itu karena dia menyadari bahwa tindakan asusila adalah perangkap
menuju kesengsaraan.
Wang Hsi cukup terkenal di mata wanita. Wanita-wanita telah menggodanya pada tiga
waktu yang berbeda dan ia telah menolak mereka semuanya. Karena itulah mengapa
para Dewa mencoba untuk menyelamatkannya dari penyakit yang mematikan.
Wang Hsi merupakan seorang profesor piano. Pada suatu saat, dia pernah mengajar
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seorang istri jutawan. Namanya Ying Yi. Umurnya hampir sama dengan umur Wang Hsi
dan dia mempunyai penampilan yang menarik. Pinggangnya ramping, dia mempunyai
gigi yang putih dan dia suka memakai anting-anting lingkar emas. Dia memakai banyak
perhiasan dan sering membuat gerakan menggoda dan kedipan mata. Dia mempunyai
senyuman yang menawan, menggoda serta mempesona.
Seperti biasa, Wang Hsi mengajari Ying Yi bermain piano di rumahnya yang mewah.
Suatu hari, tuan rumah dan pembantunya tidak berada di rumah. Ying Yi mengenakan
gaun manis bertalikan sutra. Dia mengenakan gaun dan aksesoris yang sederhana yang
mencerminkan keanggunan dan kecantikannya yang elok.
Wang Hsi mengajarnya dengan sungguh-sungguh dan serius. Namun, Ying Yi sepertinya tidak berkonsentrasi dan selalu salah meletakkan tangannya di atas tangan Wang
Hsi.
Dengan terang-terangan, matanya yang elok menatap terus ke arah wajah Wang Hsi.
Tetapi dia tidak berani membalas tatapan wanita itu.
Salah satu anting-anting Ying Yi jatuh di lantai dan Wang Hsi membungkuk untuk mengambilnya. Ying Yi berkata, “Dapatkah anda membantu memasangkannya?”
Wang Hsi terdiam.
“Anda sangat aneh”, celetuk Ying Yi. “Jika orang lain, dia akan segera
memasangkannya untukku.”
Kemarahan yang ditunjukkan Ying Yi sangat mempesona dan menggoda. Jika Wang Hsi
adalah orang pada umumnya, maka dia akan dengan mudah kehilangan kontrol.
Tetapi Wang Hsi tetap mengajarnya dengan tulus, menunjukkan bagaimana meletakkan tangan pada keyboard.
Ying Yi merentangkan tangannya, meminta Wang Hsi meletakkan tangannya di keyboard. Wang Hsi tidak berani memegang tangannya. Ying Yi mendekat ke arah Wang
Hsi. Tubuhnya berhadapan langsung dengan Wang Hsi dan aroma parfum yang dipakainya begitu menggoda, masuk ke hidungnya.
Ying Yi merebut tangan Wang Hsi dan meletakkannya di dadanya. Ia berkata, “Saya tidak ingin belajar piano lagi hari ini. Hatiku berdebar-debar dan tubuhku menjadi gerah
kepanasan. Saya tidak tahan, seperti mau mati!”
Februari’11

23

Wang Hsi terkejut, “Apakah anda demam?”
“Benar, saya ingin anda menyembuhkannya,”
Nafasnya begitu harum. Seluruh tubuhnya direbahkan pada tubuh Wang Hsi. Dia
memeluknya dengan erat, hingga tak bernafas.
Wang Hsi kebingungan dan ketakutan dan tidak tahu harus bagaimana mengatasi situasi ini!
Dia ingin berdiri tetapi, dia tidak dapat bergerak sama sekali. Dia merasakan bahwa
ada api hasrat seksual dalam tubuh Ying Yi yang membara dan telah membakar dengan
cepat dan kuat. Bahkan hujan lebat pun tidak dapat memadamkannya.
Ying Yi berbisik di telinganya, “Oh! Tolong berikan kenikmatan padaku! Saya akan
merasa di surga!”
Wang Hsi menyadari bahwa situasi berubah menjadi sangat berbahaya. Dia memberontak dengan paksa dari pelukannya dan segera keluar menuju ke pintu!
Wang Hsi tidak berani kembali lagi dan mengajar Ying Yi piano. Dia diundang oleh tuan
rumah beberapa kali, tetapi selalu ditolak oleh Wang Hsi, dengan alasan dia terlalu sibuk dan tidak mempunyai waktu luang. Dia tidak berani mengatakan alasan yang sebenarnya.
Wang Hsi berkata bahwa situasi seperti ini telah terjadi tiga kali. Dan pada setiap kejadian, dia berhasil segera menghentikannya untuk tidak berlanjut lebih dalam, dia
tidak mau beresiko membiarkan dirinya terbawa pada tindakan asusila. Wang Hsi
berkata pelatihan diri adalah berkenaan dengan pengontrolan pikiran diri sendiri dan
penghentian hasrat seksual, tidak membiarkan bangkitnya keinginan berzinah. Berzinah adalah tindakan tidak bermoral. Jika hanya mementingkan kenikmatan sesaat,
maka dia pasti akan mengalami penderitaan untuk waktu yang lama di masa depan.
Wang Hsi berpikir, “Seandainya hubungan gelap terjadi dan jika tuan rumah kemudian
mengetahuinya, apa yang akan saya lakukan? Jika wanita itu tidak mau mengakhiri
hubungan ini, apa yang akan saya lakukan? Bagaimana jika kita jatuh cinta? Dan jika
hubungan ini diketahui masyarakat, apa yang bisa saya lakukan? Bagaimana saya
menyelamatkan karir saya dan keluarga saya? Lebih jauh lagi,” tambah Wang Hsi, “...
Bagaimana saya dapat menyebut diri saya seorang pelatih diri?”
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Peristiwa ini menunjukkan pada kita bahwa ada beberapa cara untuk menyakiti kita
dan tubuh kita, tetapi yang paling hebat adalah melalui hasrat seksual. Wang Hsi adalah
seorang yang berbudi luhur. Saya menurunkan padanya sadhana pelatihan “the Ultimate True Dharma.”
Beberapa mempunyai dorongan seksual sangat kuat, begitu kuatnya sehingga mereka
terpaksa sampai memperkosa orang. Ini merupakan tipe “sexual anxiety.”
Beberapa mempunyai sedikit dorongan seksual, begitu lemahnya sehingga mereka
bahkan tidak berpikir tentang seks. Ini merupakan tipe orang “asexual.”
Tipe-tipe ini “sexual anxiety” dan “asexual,” keduanya tidak hanya disebabkan alasan
kesehatan, tetapi juga karena alasan psikologis. Jadi apakah Wang Hsi merupakan tipe
asexual sehingga tidak dapat dirangsang untuk menuruti hasrat seksualnya? Ini sangatlah sulit diputuskan.
Saya selalu mengajarkan bahwa hasrat seksual dari laki-laki dan wanita merupakan
kebutuhan alamiah dari manusia dan kebutuhan ini tidak dapat dikatakan jahat atau
buruk dan dihindarkan dari diskusi umum. Masyarakat umum berhak menjalani hidup
normal dalam pernikahan dan seks. Menurut sila Buddhist, selama seseorang tidak memasuki kehidupan sebagai bhiksu, maka dia berhak mempunyai kehidupan seks yang
normal. Sila-sila Buddhist dan moral sosial hanya mengatur agar tidak terjadi perzinahan dan tindakan asusila. Dari pada terlibat dalam kenikmatan jasmaniah tanpa ada
batasan, seseorang seharusnya dapat mengontrol hasrat seksualnya masing-masing.
Sebagai contoh, keprihatinan Wang Hsi sebenarnya cukup beralasan. Jika tuan rumah
tahu bahwa Ying Yi dan wang Hsi mempunyai hubungan gelap, maka kemungkinan
dia akan membunuh wang Hsi. Jika Ying Yi jatuh cinta pada Wang Hsi dan tidak mau
berpisah darinya, maka Ying Yi mungkin dapat bunuh diri. Jika Ying Yi dan Wang Hsi
saling mencintai, maka mereka berdua mungkin dapat bunuh diri. Keluarga Wang Hsi
akan terpecah belah dan istri Wang Hsi mungkin juga akan bunuh diri bersama dengan anak-anak mereka. Masyarakat akan terkejut, reputasi Wang Hsi akan jatuh dan
karirnya akan musnah...
Bagi masyarakat umum, mereka tidak dapat menekan atau menyelesaikan pertentangan batin berkenaan dengan hasrat seksual ini, yang mana mengakibatkan munculnya
berbagai peristiwa kenaasan. Kita dapat menyaksikan kasus-kasus ini dalam kehidupan
masyarakat. Kita dapat dengan mudah mengamati bahwa subyek berita utama kebanyakan berkenaan dengan skandal seksual.
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Di lain pihak, bhikku dilarang melakukan hubungan seksual. Ini dilakukan untuk tujuan pelatihan kemurnian diri. Pelarangan terhadap adanya hasrat seksual disebabkan
karena hasrat seksual dapat menghambat kemajuan tahap pelatihan. Bhikku melepaskan seks untuk tujuan pelatihan, sampai mereka mencapai tahap stabil atau tahap kemurnian. Oleh karena itu, tentu mereka harus dapat mengatasi/menaklukan hasrat
seksual mereka.
Aliran Buddha Esoterik yang saya latih benar-benar memperhatikan seriusnya masalah
hasrat seksual ini. Seseorang seharusnya dapat mentransformasi hasrat seksual ini, bukannya menekan hasrat ini.
Jika seseorang melatih energinya, nadinya dan bindunya dalam Buddha Esoterik, maka
secara bertahap pelatihannya akan maju sampai pada tingkat meditasi konsentrasi
yang mendalam dan kestabilan. Pada saat energi seseorang bersikulasi selama meditasi
konsentrasi, maka energi itu akan mengalir melalui nadi-nadinya tanpa ada halangan.
Dengan menaikkan bindu dan memperoleh cairan inti yang tidak bocor, maka ia akan
mengalami rasa ketentraman dan kebahagiaan. Kebahagiaan terbesar ini melampaui
hasrat seksual apapun. Kebahagiaan ini berlangsung lebih lama dan mempunyai rasa
yang asli dibandingkan kenikmatan seks sesaat yang dihasilkan dari pria dan wanita
yang sedang bercinta.
Setelah mencapai tahap ketentraman, kebahagiaan utama, kegembiraan yang lembut
ini dan tahap tidak bocor, secara alamiah sampailah saya pada kehidupan yang tenang
tanpa hasrat seksual dan saya tidak membutuhkan kenikmatan kehidupan seks dunia
yang diperoleh oleh pria dan wanita.
Secara pribadi, saya merasa bahwa sangatlah sulit bagi pria dan wanita tipe “sexual
anxiety” untuk menekan hasrat seksual mereka. Jika mereka dapat melatih energi, nadi
dan bindu, maka akan memberikan banyak manfaat bagi mereka, karena mereka akan
dapat mengatasi hasrat seksual mereka. Jika cairan mani atau darah menstruasi dalam
tubuh seseorang, dapat diubah menjadi energi maka hasrat seksualnya akan dapat tertransformasi, sehingga masalah mengenai hasrat seksual dapat terselesaikan.
Saya berikan jaminan bagi para pembaca bahwa pelatihan dalam aliran esoterik Buddhist merupakan kesaksian yang terutama dalam menyelesaikan persoalan mengenai
hasrat seksual.
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Dekrit Raja Yama
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Suatu hari dalam meditasi yang mendalam, Saya mengunjungi akhirat. Raja Yama dengan hormat menyapa Saya. Dengan rendah hati, Dia mengundang Saya untuk menikmati makanan terbaik disana, yang mana sulit didapatkan di dunia awam. Saya terkejut
dan tersenyum pada Raja Yama, “Pastilah ada sesuatu yang tersembunyi dibalik kebaikan ini.”
Raja Yama berkata, “Oh, tidak! Ini benar-benar serius!”
“Apakah yang benar-benar serius ini?”
Raja Yama menjawab, “Hal yang paling penting untuk mempertahankan kesehatan
yang prima dan kehidupan saleh adalah menahan diri dari godaan dan penyalahgunaan seks. Jika tidak, secara internal intisari seseorang akan terluka, secara eksternal
perilaku seseorang akan menjadi buruk. Birahi dan penyalahgunaan seks bagaikan
pisau tajam yang dapat menggores intisari seseorang dan mengukir tulang seseorang.
Energi utama seseorang akan terkuras habis, yang berakibat seseorang tidak dapat mencapai apapun jika melakukan pelatihan diri. Seseorang akan mengalami kemerosotan
lebih jauh dengan melakukan tindakan tidak bermoral sehingga menambah karma
negatif. Bagaimana mungkin seseorang tidak waspada terhadap birahi?”
“Saya mengerti,” jawab Saya.
Raja Yama berkata, “Dunia khayangan telah mengeluarkan suatu dekrit dan dekrit
itu telah diberikan kepada Saya. Kini, Saya ingin menyerahkannya kepada Anda, dengan harapan dapat disebarluaskan dan diinformasikan pada semua orang!”
“Mengapa Anda ingin memberikan dekrit ini?”
Raja Yama menjelaskan, “Dalam dunia fana ini, hanya sedikit yang dapat memasuki
meditasi yang mendalam. Demikian juga, di dunia ini hanya beberapa yang dapat
melintasi sepuluh alam dharma. Bahkan kenyataannya, sedikit sekali yang menulis karangan setiap hari tanpa berhenti satu haripun. Akhirnya, bahkan lebih sedikit lagi yang
dapat berhubungan dengan Saya, Raja akhirat!”
“Inikah alasan mengapa Anda memilih Saya?”
“Benar” tegas Raja Akhirat.
Saya menjawab, “Dekrit telah ada sejak zaman dahulu!”
Raja Yama menjelaskan, “Dekrit ini lebih detail.”
Raja Yama menyerahkan dekrit tersebut dan Saya terkejut ketika membacanya.
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Pelanggaran dari persetubuhan dan perzinahan termasuk dalam hal sebagai berikut :
1. Hati tergerak oleh ekspresi suara dan kata-kata erotis tidak dapat mengontrol
pikiran karena mendengarkan percakapan yang sembarangan dan penuh birahi.
2. Voyeurism - mencari kenikmatan seksual dengan secara sembunyi-sembunyi
memperhatikan aktivitas seksual pasangan lain, dengan merekamnya pada
kamera tersembunyi atau lainnya.
3. Terlibat dalam percakapan yang penuh birahi dan genit-pembicaraan seks dan gosip.
4. Pelecehan seksual - menyentuh pihak lain dengan tangannya.
5. Menulis buku-buku porno - menggambar seks.
6. Fantasi seksual, membawa pikiran dan imajinasi seseorang kedalam birahi dan
persetubuhan- terhadap kondisi yang belum terjadi, pikiran seseorang telah
membangkitkan kesalahan dan gagasan penuh ilusi. Pada saat rencana untuk
merayu tidak berhasil maka mengakibatkan pikiran yang berbahaya dan pahit.
Pada saat melihat kecantikan, mengakibatkan hati yang tergila-gila dan obsesi.
Melihat dirinya tidak memiliki sesuatu yang dimiliki orang lain, timbul
kecemburuan. Melihat bahwa ada yang lebih cantik dari diri sendiri timbul iri hati.
Melihat kecantikan orang lain timbul pengharapan yang sia-sia.
7. Mencari kenikmatan persetubuhan - perdagangan dan pasar seks.
8. Melakukan tindakan penyelewengan dan bercinta dengan siapapun - memenuhi
hasrat seksualitasnya kapan dan dimanapun dia menginginkannya.
9. Perbudakan seksual dan pelacuran - perdagangan manusia dalam pasar seks.
10. Melakukan hubungan seks terhadap pihak lain dengan paksaan dan melakukan
pemerkosaan - pelanggaran karma buruk atas tindakan asusila yang berat dan
keinginan memiliki orang lain dengan kekerasan.
11. Berlawanan dengan moralitas - melakukan hubungan seks abnormal dan
menyimpang.
12. Melakukan hubungan seksual ditengah-tengah pratima Dewa dan Buddhatempat yang tidak tepat.
13. Melakukan hubungan seksual dibawah tiga sinar - sinar matahari, sinar bulan dan
sinar bintang.
14. Merusak kebajikan pelatih diri - pelanggaran karena menghancurkan integritas
pihak lain.
15. Melakukan hubungan pada waktu yang tidak tepat - hari ulang tahun Buddha dan
hari kematian orang tua.
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Dekrit dari Raja akhirat, terutama berkenaan dengan pelaksanaan persetubuhan melalui mata, telinga, tangan, ucapan, tubuh dan pikiran.
Selain lima belas point ini, ada juga banyak catatan kecil menjelaskan tiap point itu
dengan jelas. Teks itu benar-benar mencakup semuanya dengan detail, sempurna dan
berhubungan dengan berbagai pelanggaran karma.
Saya ingat, suatu saat ada murid yang bertanya, “Dapatkah persetubuhan dianggap sebagai pelanggaran jika saya membayarnya dengan uang?”
“Benar, itu adalah pelanggaran!”
“Jika pihak lain membutuhkan uang dan saya menawarkan uang padanya.
Bukankah ini adil kita berdua mendapatkan apa yang kita inginkan.”
Saya menjawab, “Pelanggaran ini termasuk pada point tujuh: perdagangan dan
pasar seks.”
Murid wanita lain bertanya pada Saya, “Apakah melanggar jika memenuhi
kebutuhan pihak lain?”
“Benar, itu merupakan pelanggaran!”
“Maha Guru, bukankah anda mengajarkan agar kita memberikan kesenangan pada
orang lain? Saya memberinya kenikmatan dan tidak menginginkan pegembalian apapun. Apakah ini juga termasuk pelanggaran? Berdasarkan gatha Catur Brahma Vihara
(Four Immeasurables) [kebaikan hati, welas asih, kegembiraan dan persamaan], yang
saya lakukan seharusnya termasuk kebaikan hati dan pemberian.”
“Ini...” Saya tidak tahu bagaimana menjawabnya.
Sekarang, jawaban Saya : ini merupakan pelanggaran point ke delapan, melakukan perzinahan dan bercinta kepada siapapun untuk memuaskan seksualitas kapan dan dimanapun dia ingin.
Suatu saat, ada seorang secara pribadi bertanya pada Saya, “Bisakah aku berlindung
pada Anda?”
“Tentu, Saya tidak mengabaikan satu makhluk hidup pun!” Saya meyakinkan dia.
“Tetapi Saya mempunyai kelainan seksual.”
“Apakah anda menyukai sesama pria?” Saya kira dia seorang homoseksual.
“Tidak”. Dia berkata, “Saya malu mengatakannya, bahwa kelainan saya yaitu suka
mencuri pakaian dalam wanita yang telah dipakai, sehingga saya sendiri bisa
memakainya dan juga saya dapat menambahkannya pada koleksi pribadi saya.
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Apakah ini termasuk pelanggaran?”
“Benar?” Saya terkejut.
Dia menundukkan kepalanya.
Saya berkata, “Ini termasuk pelanggaran fantasi seksual, membiarkan pikiran dan imajinasi dalam birahi dan persetubuhan. Pada saat kondisi sesungguhnya belum terjadi,
pikiran, dan gagasan yang salah telah terbangkitkan. Walaupun demikian, anda tetap
dapat lebih dahulu bersarana. Biarlah kucarikan jalan keluarnya untuk dapat melenyapkan kelainan seksual anda.”
Menurut pandangan Saya, homoseksual merupakan masalah yang penting dalam masyarakat zaman sekarang. Sebab dari homoseksual berhubungan dengan hukum alam
serta kondisi psikologi. Dari sudut pandang religius, homoseksual termasuk melanggar
point bertentangan dengan moralitas - melakukan hubungan seks tidak normal.
Akan tetapi, dari sudut pandang sebab dan akibat dalam Budshist, semua hasrat seksual antara pria dan wanita, pria dan pria, wanita dan wanita berasal dari sebab dan
akibat. Nilai dari ajaran Buddha adalah para Buddha dan Bodhisattva benar-benar memahami hubungan sebab-akibat.
Bagi para Bodhisattva, mereka benar-benar perhatian dan welas asih dalam memahami
berbagai kondisi dan sebab-akibat. Berkenaan dengan hasrat seksual antara pria dan
wanita, tidak peduli apapun itu normal apa tidak, Bodhisattva akan tetap membimbing makhluk hidup untuk melenyapkan iblis dan berlatih kebajikan, sehingga kondisi
sebab akibat mereka dan efek serta jasanya yang telah ada dapat diubah. Bagi homoseksual, nasehat Saya adalah mereka boleh berlatih yoga dengan syarat tidak bertentangan
dengan prinsip sebab-akibat, yang mana akan mengurangi hasrat seksual mereka secara bertahap.
Hasrat seksual dan sebab-akibat berhubungan satu dengan yang lain. Pasangan dari
hasrat seksual berasal dari lingkaran sebab-akibat yang tak terputuskan. Keadaan yang
berbelit-belit dalam kehidupan manusia menjadi perselisihan dan kebencian yang rumit : beberapa saling mencintai, beberapa saling membenci serta saling melukai satu
dengan lainnya.
Bagi pelaksana yang baik, melakukan perenungan akan sebab dan akibat dengan konsentrasi dan kebijaksanaan maka memungkinkan dia membuyarkan pikiran seksual
dan mengatasi berbagai komplikasi dan kesulitan. Dengan welas asih dan simpati tak
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terbatas, pelatih yang baik dapat melihat sebab dari hasrat seksual yang berasal dari
kebingungan dan ketidaktahuan, sehingga dapat membebaskan diri sendiri dari keterikatan.
Saya mengenal penulis yang membabarkan kisah hidupnya dalam karangan. Dia suka
melakukan masturbasi di depan pratima Buddha.
Pada saat dia muda, dia belajar di kuil Buddha agar dapat berkonsentrasi. Di malam
hari, pada saat tidak ada orang, dia melakukan masturbasi di depan pratima Buddha
dengan tujuan agar dilihat para Buddha. Menurutnya hal itu menggairahkan dan tiada
beban. Perilaku seperti ini disebabkan karena kondisi kejiwaannya yang memberontak
dan tentu saja dia telah melakukan pelanggaran dengan melakukan tindakan seksual di
depan pratima para Dewa dan Buddha - tempat yang tidak tepat.
Saya bertanya Raja Yama, “Bagaimana dengan masyarakat sekarang yang mengkonsumsi Viagra agar meningkatkan stamina dan kenikmatan persetubuhan.”
Raja Yama menjawab, “Mengenai seks, ada beberapa sila larangan. Contohnya, seseorang dilarang berhubungan seks pada saat marah, saat sedang latihan, setelah minum
dan makan terlalu banyak, pada saat lapar, setelah menderita penyakit serius, sebelum
melahirkan, selama menstruasi, pada saat terkena flu, juga saat dia mengkonsumsi zat
perangsang dan obat penambah stamina.”
“Apakah Viagra termasuk zat perangsang dan obat penambah stamina?” tanya Saya.
Raja Yama menjawab, “Jika seseorang impoten dan menggantungkan diri pada obat itu
agar pulih, maka hal itu diperbolehkan. Jika dirinya tidak impoten, tetapi karena usia
lanjut dan kondisi fisik yang lemah, seseorang ingin memenuhi nafsu jasmaniah dengan
dirangsang oleh obat itu, maka sebaiknya dia tidak mengkonsumsinya karena ini berarti
memakai zat perangsang dan obat penambah stamina.”
Setelah mendengar jawabannya, Saya terkejut.
Raja Yama berkata, “Masyarakat pada umumnya melanggar dua macam
pantangan, pada saat gerhana matahari dan pada saat gerhana bulan.”
“Mengapa?”
“Selama dua peristiwa ini, medan magnet akan berubah secara drastis,
maka kekuatan ‘yin’ dan ‘yang’ akan saling bertentangan.”
“Apakah yang akan terjadi?”
“Seseorang akan memperoleh janin yang cacat.”
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Raja Yama berkata, “Saya berharap setelah selesai dari meditasi ini, anda akan menyebarluaskan dekrit ini dan memberi tahu setiap orang. Dekrit ini berisi resep untuk melindungi kesehatan dan menstabilkan kehidupan. Hal ini tercemin dari prinsip-prinsip
untuk memperoleh pemberkatan dan meningkatkan kebajikan, serta menghindari
kenikmatan jasmaniah dan bencana. Pada akhirnya, tidak saja seseorang dilarang
melakukan penyelewengan, tetapi hubungan haram antara sepasang manusia juga tidak boleh diabaikan. Pasangan harus memperhatikan sila larangan, untuk menghormati langit, bumi dan manusia!”
Saya beranjali untuk memberi hormat pada raja akhirat. Raja Yama, raja akhirat, juga
beranjali dan sekali lagi meminta Saya untuk menyampaikan pesan dalam dekrit dari
raja akhirat.
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Alam yang Hening :
Seorang Gadis yang Tersesat
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Sebagai saudara kembar dari alam dimana kita hidup ada keberadaan suara ada alam
kehidupan lain yang aku sebut ALAM YANG HENING.
Ketika kita sedang duduk di pinggir pantai, kita mendengar suara ombak ombak menghantam tepi laut. Tapi dibalik suara ombak yang bergelora itu terdapat KEHENINGAN.
Kebanyakan orang tidak menyadari adanya keheningan tersebut. Mereka tidak percaya
akan keberadaannya.
Meskipun itu merupakan dunia yang hening, dunia itu benar-benar ada. Seperti halnya
ada pagi dan malam, dunia yang lain itu benar-benar ada! Ada dunia yang bersifat materi/wujud dan ada dunia roh. Peradaban secara materi maju dengan cepatnya; pada
saat yang sama ada perubahan yang sangat besar pula di ALAM HENING.
Ketika aku sedang bermeditasi dalam keheningan, semua kesulitan hilang sirna. Hal
hidup dan mati hanya terlihat sebagai ilusi belaka. Tidak ada perasaan kesepian. Sejarah menjadi pendek, dan ada kebijaksanaan dimana-mana. Aku merasa aku dapat
menggapaikan tanganku menyentuh bintang-bintang.
Suatu waktu aku terbang keluar angkasa. Aku membiarkan diriku mengambang keatas
melewati awan awan pergi menuju kesuatu dunia lain. Makhluk-makhluk luar angkasa
disana mengucapkan selamat datang kepadaku. Bunga-bunga bermekaran dimana
mana. Tubuh-tubuh orang yang kulihat sangatlah wangi semerbak. Warna-warna juga
berbeda; semuanya sangatlah indah dan terang bercahaya.
“Dimanakah aku?”aku bertanya kepada seorang makhluk luar angkasa itu.
“Ini disebut ALAM YANG HENING,”jawabnya.
“Apakah aku mengenal seseorang disini?”
Ternyata kemudian memang aku bertemu dengan orang yang kukenal. Wujudnya telah
berubah, tapi hatinya masih mengenal diriku.
“Paman Tzu-chih! Anda disini!”
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“Lien-sheng! Engkau datang kesini juga!”
“Tidak. Tidak. Aku harus masih kembali.”
“Kalau begitu cepatlah kembali.”
“Bukan itu maksudku, paman Tzu-chih. Aku masih hidup didunia manusia.”
“Oh, begitu. Aku mengerti sekarang. Engkau rupanya dapat dari badan kasarmu.”
“Apakah ada orang lain yang kukenal datang kesini?”
“Ya, ada beberapa. Tapi tidak banyak orang yang dapat meninggalkan tubuh kasarnya
di dunia. Sebagian datang kesini didalam mimpi mereka, tapi kesadaran mereka tidak
jernih dan wujud mereka juga tidak jelas; seperti uang yang keluar di teko saja. Mereka
yang mimpi ke alam ini tidak tinggal disini lama. Kadang-kadang aku suka mengingatkan mereka tentang sesuatu, tetapi ketika mereka bangun dari mimpi mereka-mereka
tidak dapat mengingatnya.”
“Apakah engkau merindukan dunia manusia?”
“Tidak. Begitu kembali kedunia manusia, sulit untuk kembali kesini.”
Ketika paman Tzu-chih masih berada didunia manusia, ia adalah seorang tukang sampah. Namanya itu (Tze-chih) berarti kertas. Ia adalah seorang yang menekuni ajaran
Buddhisme. Sehari-harinya ia bekerja dengan sampah. Hatinya sangatlah murni. Setiap
kali ia melihat kertas-kertas dari tumpukan sampah, ia akan mengumpulkan semua
yang ada tulisannya dan membakarnya. Ia sadar bahwa pengetahuan, yang diwakili
dengan kata-kata tertulis, datang dari orang-orang suci. Membakar adalah suatu cara
untuk menjaga kemurnian pengetahun itu. Ia menasihati orang untuk menghormati
kertas-kertas yang bertuliskan kata-kata. Pernah suatu hari ia menemukan sejumlah
uang yang terhilang. Ia membawanya kekantor polisi dan menolak menerima hadiah
pemilik aslinya. Ia sering beramal secara sembunyi-sembunyi tidak diketahui bahwa
ia yang menyumbang. Ia menyebut nama Buddha tak henti hentinya. Ketika ia wafat ia
tidak mempunyai sepeserpun.
Tanpa disadari orang, ia banyak membantu menyadarkan banyak orang. Aku pernah
bertemu dengannya tiga kali ketika ia masih hidup didunia manusia. Kami mengobrol
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dengan akrab. Sebelum ia wafat ia mengingatkanku untuk memperhatikan seorang
“murid-murid”nya sehingga mereka dapat kembali ke ALAM HENING.
Aku tidak menyangka dapat bertemu kembali dengan beliau.
“Ying-chen (seorang dari murid paman Tzu-chih) telah meninggalkan jalan kerohanian. Aku menyesal melihat hal ini terjadi,” kata paman Tzu-chih.
“Oh! Anak perempuan kecil yang masih murni dan polos itu?”
“Ya. Aku sering mengamatinya. Ia telah kehilangan kemurnian dan kepolosan jiwanya.”
“Aku akan mencarinya untuk melihat apakah aku dapat membantunya,” kataku.
“Ya, harap tolong dia.”
15 menit kemudian aku terbangun.
Di malam berikutnya aku mendatangi Pai-li night club dan berdiri didepan pintu masuk, aku sendirian dan dengan hening mengamati lampu neon night club itu yang
berkelap kelip. Sebuah mobil mewah berhenti didepan club itu. Dari dalam mobil keluarlah seorang wanita dengan gaun putih yang panjang. Ia menghisap rokok. Seorang
pria menggandengnya dipinggang dan membimbingnya masuk kedalam club itu.
Aku mendengar seseorang mengumumkan dengan suara keras, “Nona Lu-Lu telah
tiba.”
“Ya. Nona Ying-chen telah berubah,” kataku. “Ia tak lagi menjual karcis di jalanan. Bajunya dulu sangat sederhana.”
Wanita ini terlihat seperti seperti seorang wanita tuna susila.
“Ying-chen,” aku memanggilnya.
Ia menoleh dan kelihatan tidak mengenalku. Aku jadi kuatir salah mengenali orang. Ia
memakai bulu mata palsu. Penampilannya sungguh sudah sangat berubah.
“Aku adalah Lu Sheng-yen, teman dari paman Tzu-chih.”
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“Lu Sheng-yen! Oh, engkau yang terkenal dapat meramal itu! Bagus, bagus. Ayo ramalkan tentang diriku! Kapan aku bisa kaya dan mengumpulkan banyak uang!”
“Engkau tidak mengenalku?”
“Tentu aku mengenalmu! Engkau adalah teman dari paman Tzu-chih. Engkau adalah
seorang pengarang buku buku kerohanian yang terkenal. Rupanya engkau juga datang
kesini sama saja dengan semua laki laki lain. Dasar laki laki.”
“Aku! Oh, tidak. Jangan salah paham.”
“Kau tidak perlu menyangkal. Hidup memang begini. Engkau tidak perlu berpura-pura
menjadi orang suci. Biarlah aku membatalkan dua janji pertemuanku malam ini? Aku
ingin engkau meramal untukku.”
“Ying-chen…”
“Hsst. Jangan panggil aku Ying-chen. Namaku Lu-Lu sekarang.”
Musik mulai melagukan lagu bules. Lampu-lampu diremangkan. Lu-Lu datang menghampiriku seperti sebuah bayangan putih. Aku dapat mencium wangi parfum dan kosmetiknya. Dengan segera aku pergi.
Didalam perjalanan pulang aku memikirkan tentang kesulitan-kesulitan yang timbul
sebagai akibat kemelekatan manusia didunia fisik ini.
Aku hanya bisa berdoa untuknya.
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Pikiran “Berjodoh dengan Semua Insan” Bagian II
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Konghucu pernah berkata, “Rawatlah orangtuamu dulu, baru rawat orangtua orang
lain. Rawatlah anak-anakmu dulu, baru kemudian rawatlah anak-anak orang lain.”
Menurutnya, prioritas harus diberikan kepada orang orang yang mempunyai hubungan dengan diri sendiri. Jadi, pandangan Konghucu berbeda dengan pikiran “berjodoh
dengan semua insan” yang kita bicarakan pada hari ini.
Dalam pikiran “berjodoh dengan semua insan”, kita menolong siapapun tanpa kecuali.
Dengan kata lain, tak ada diskriminasi. Saya berikan contoh. Bila putra si A memukul
putra si B, maka si B akan marah. Sedangkan, si C akan bersikap netral karena putra nya
tidak terlibat. Sebaliknya, bila putra si A juga memukul putra si C, maka si C tidak akan
netral lagi. Dalam ajaran Mahayana, persamaan merupakan hal mendasar. Bila putra si
A memukul putra si C, maka si C bisa membela putra si A malah bila ia dapatkan bahwa
putranya sendiri yang salah. Si C mempraktekkan prinsip non-diskriminasi.
Secara umum, semua orangtua akan marah bila ada orang yang memukul putra mereka. Tapi bila kita adil dan melihat kondisi kejadian, maka kita malah bisa berterima
kasih kepada putra si A, meskipun banyak orangtua tidak akan berlaku demikian.
Saya ingin kalian semua meluangkan waktu untuk merenungkan bagaimana kalian bisa
mempraktekkan pikiran “berjodoh dengan semua insan”. Supaya bisa berpikiran luas,
saya menganjurkan kalian untuk banyak merenungkan gunung dan lautan. Dengan
sering melihat gunung, kita bisa meniru ciri luas nya. Dengan sering melihat lautan, kita
akan menyadari bahwa manusia demikian kecil karena lautan itu demikian luasnya.
Pikiran kita akan menjadi luas. Kita harus berpikir, “Ada begitu banyak insan di dunia
ini. Mengapa kita harus begitu pelit?”
“Tembok besar Cina masih utuh, tapi apa yang terjadi dengan pendirinya, Se Huang Ti?
Apa keuntungan yang telah ia raih? Apa kerugian yang telah ia terima? Lebih jauh lagi,
apa sih keuntungan dan kerugian yang didapat oleh berbagai dinasti di dalam sejarah
Cina?”
Di jaman modern, apakah keuntungan atau kerugian yang didapatkan oleh orangorang terkenal seperti Mao Tze Tung dan Chiang Kai Sek?
Lalu, renungkanlah tentang dirimu sendiri, keuntungan dan kerugian yang kau dapatkan. Maka, segera pikiran mu akan menjadi luas. Tak ada keuntungan atau kerugian
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yang perlu dipermasalahkan dalam 5000 tahun sejarah Cina. Kita harus menyadari
bahwa waktu itu tak terbatas, dan ruang juga tak terbatas.
Menurut para ilmuan, alam semesta yang kita tinggali ini sudah berumur beberapa milyar tahun, sedangkan planet yang kita tinggal ini telah melewati tahap pembentukan,
eksistensi, penghancuran, dan lenyap beberapa kali. Dalam proses itu, tak ada seorang
pun yang benar-benar diuntungkan olehnya. Bila kita berpikir seperti ini, maka kita tidak akan berpikiran sempit.
Bila tetangga kita melanggar daerah teritori kita satu meter, kebanyakan orang akan
mengajukan tuntutan ke pengadilan. Bila kita begitu hitungan, mengapa kita tidak
memperebutkan bulan saja? Tak ada yang perlu diperebutkan dari semula. Mengapa
kita tidak memberikan planet Mars kepada si A, planet Pluto kepada si B, dan planet
Neptune kepada si C, dan menyelesaikan konflik dengan damai. Karena alam semesta
demikian luas tak terhingga, mengapa kita harus berkelahi mengenai hal pagar pembatas dengan tetangga? Bila kita berpikir bahwa tak ada yang memiliki bumi, planet
Mars, dan bulan, maka kita akan berpikiran luas dan tidak akan berkelahi dengan orang
lain.
Orang-orang saling berkelahi, negara-negara saling berperang. Kita selalu membaca
berita-berita seperti ini di suratkabar. Coba saya tanya kalian. Sewaktu tak ada manusia
di dunia ini, siapakah yang memiliki planet ini? Negara-negara menjadi semakin tidak
toleran satu sama lain. Manusia pun demikian.
Jadi, bila kita melatih pikiran “berjodoh dengan semua insan”, maka kita adalah semulia
seorang Bodhisattva. Tidaklah mudah mempraktekkan hal ini. Lebih mudah dibicarakan daripada dipraktekkan. Meskipun kita telah membuat sumpah bodhi, sewaktu kita
terlibat secara pribadi, seringkali kita bisa kembali berpikiran sempit, dan hanya ngomongnya saja welas asih.
Saya ingin kalian senantiasa mempunyai pikiran berikut ini. Waktu itu tanpa batas. Ruang itu tanpa batas. Para insan itu tanpa batas. Jadi, tak ada untung, dan tak ada rugi.
Luaskan pikiran kalian, maka anda akan dapat melatih pikiran “berjodoh dengan semua
insan.”
Om Mani Padme Hum.
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Melatih Diri Bisa Mengubah Takdir
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~
DharmaTalk edisi November 2009

Udara lembut dan menyegarkan, langit memercikkan amrta-amrta halus, Ling Shen
Ching Tze Temple mengadakan kebaktian sabtu, Mahaguru Living Buddha Lian Sheng
hadiri memberkati dan berceramah Dharma, sekitar 300 umat yang datang dari seluruh dunia, antara lain: Hong Kong, Indonesia, Singapura, Eropa, China, dan AmerikaKanada sekitarnya bersama berbasuh sinar Buddha, mendengarkan bimbingan, dan
diselimuti Dharmasukha.
Kebaktian malam itu dipandu oleh Acarya Lianzhu dengan menekuni Sadhana Guruyoga Padmakumara. Usai kebaktian, Lhama Lianye lebih dulu berceramah, “Melatih diri
seharusnya memandang kontak batin dan sensasi spiritual sebagai semacam motivasi,
bukan tujuan melatih diri. Hanya dengan berlindung pada Mulacarya, melatih diri berdasarkan urutan Sadhana Tantra Zhenfo, pasti akan berhasil dengan sendirinya.”
Dalam ceramah, Acarya Lianzhu menuturkan, “Dalam 6 alam kehidupan, alam manusia adalah tempat yang praktis untuk melatih diri, kita bahkan bertemu guru pembimbing manusia dan dewa yang sangat langka yaitu Mahaguru Living Buddha Lian Sheng,
dengan adanya jodoh karma Padmakumara yang demikian luar biasa, hanya dengan
menghormati Guru, menghargai Dharma, dan berlatih sungguh-sungguh, kelak pasti
akan berhasil.” Acarya Lianzhu mendorong para umat untuk menghargai kehidupan
sekarang dengan tekun melatih diri dan bersama-sama mencapai pembebasan.
Mahaguru Living Buddha Lian Sheng lanjut menerangkan Sutra Altar Patriak VI, “Kalyana-mitra! Orang berbakat kecil, mendengar ajaran seketika ini, bagaikan rumput dan
pohon berakar kecil, jika diterpa hujan deras, semua roboh dengan sendirinya dan tidak bisa tumbuh lagi. Orang berbakat kecil, juga demikian.”
Mahaguru berceramah, ajaran seketika berlawanan dengan ajaran bertahap, yang diwariskan Patriak VI adalah ajaran seketika, saat awal membabarkan Dharma langsung
menerangkan cara mencapai pencerahan, agar siswa setelah mencapai pencerahan
baru mulai melatih diri. Pencerahan sulit sekali dicapai, alasannya sulit sekali membayangkan kondisi pencerahan, dan Dao itu tidak mudah dicerahi. Sang Guru tidak boleh
mengungkapkan secara langsung, hanya boleh memberi isyarat, agar siswa mencerahi
dan menembusnya. Ajaran seketika bagai diterpa hujan deras, siswa berbakat besar
sekali dengar langsung tahu, sementara, siswa berbakat kecil tidak bisa menerimanya,
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bahkan curiga.
Mahaguru menunjukkan, karma tetap itu tidak bisa musnah, namun bisa diubah, ibarat
ramalan besi Shao Kangjie, bisa meramalkan takdir masa lalu dan masa depan, namun
tidak tepat meramalkan sadhaka yang menekuni Buddhadharma. Sebab, melatih diri
adalah kebajikan besar, kebajikan besar bisa mengubah takdir, asalkan banyak japa
mantra (misalnya Mantra Hati Buddha Bhaisajyaguru, Mantra Hati Mahamayuri, dan
lain sebagainya) atau mencapai kontak yoga dengan yidam dalam bersadhana, nasib
justru bisa diubah. Sadhana Mahamayuri yang ditransmisikan dalam upacara musim
gugur kali ini merupakan mahasadhana yang bisa mengubah takdir. Karena, kontak
yoga adalah perubahan wujud dari kemanunggalan, jika sadhaka bisa berubah wujud
manunggal dengan yidam, maka jadilah yidam, ketika Buddha dan diri kita manunggal, kita akan berubah menjadi sesosok Buddha baru, sehingga nasib, takdir dengan
sendirinya akan berubah. Ketika sadhaka tidak dapat kontak yoga dengan Buddha dan
Bodhisattva, selamanya adalah orang awam dan tidak dapat bebas dari tumimbal lahir.
Terakhir, Mahaguru mengingatkan para siswa, pencerahan itu satu, hidup itu saling
berlawanan, sehingga hidup mengandung banyak duka, Buddhadharma memiliki
84000 Dharma untuk mengatasi 84000 duka, asalkan menekuni Sadhana Tantra Zhenfo
dengan sungguh-sungguh, japa mantra Buddha, Bodhisattva, Yidam, Mantra Sataksara,
Sutra Raja Agung dalam jumlah banyak, nasib pun bisa diubah, inilah mukjizat Sadhana Tantra Zhenfo.
Usai kebaktian, Mahaguru yang welas asih melakukan kaiguang pratima, memberkati
air Mahakaruna Dharani, dan menganugrahi abhiseka sarana. Sebelum beranjak, Mahaguru menjamah kepala memberkati setiap umat, para umat memberi penghormatan,
yakin dan mengamalkan, serta pulang dengan sukacita.
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Memasuki Sutra Raja Agung Avalokitesvara
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~
DharmaTalk edisi Juli 2008

Saat melakukan perjalanan astral dalam Samadhi, saya memasuki alam yang menakjubkan, ternyata saya masuk dalam sebuah Sutra, bertemu dengan Samadhiprabha
Tathagata (Ding Guang Fo). Huruf dalam Sutra itu membesar, dari dalam tiap huruf
muncul Para Buddha yang tak terhitung banyaknya, Samadhiprabha Tathagata berada
di depan, sedangkan Para Buddha yang lain berada di belakang, masing-masing duduk
diatas padmasana, memancarkan cahaya tiada batasnya. Suasananya sungguh penuh
keagungan.
Sutra ini adalah Sutra Raja Agung Avalokitesvara (Gaowang Guanshiyin Zhenjing),
yang disebut juga Sutra Raja Agung (Gaowangjing), merupakan Sutra yang saya junjung
tinggi.
Kita semua tahu, Samadhiprabha Tatagatha disebut juga Dipankara Buddha (Randeng
Fo). Dalam Prajnaparamita Upadesa Sastra dikatakan, “Saat Buddha Dipankara lahir,
sekeliling tubuh-Nya bagaikan pelita, maka dinamakan Pangeran Dipankara. Mencapai ke-Buddha-an juga bernama Dipankara, nama lainnya adalah Samadhiprabha
Tathagata.”
Sakyamuni Buddha memperoleh vyakarana dari Samadhiprabha Tathagata:
“Di masa Samadhiprabha Tathagata, Aku adalah seorang Bodhisattva yang bernama
Bocah Bijak, membeli bunga teratai untuk di taburkan sebagai persembahan kepada
Samadhiprabha Tathagata. Bunga teratai yang Aku taburkan melayang diudara, Sang
Tathagata yang memahami makna dibalik fenomena ini memuji : Kesucian yang telah
Engkau latih sejak masa lampau yang tak terhingga, merupakan penyebab peristiwa
ini, dan dalam 91 kalpa kemudian Engkau akan menjadi Buddha dengan nama Sakyamuni.”
Saat saya memasuki Sutra Raja Agung, berjumpa dengan Samadhiprabha Tathagata
dan Para Buddha dari sepuluh penjuru Negeri Buddha yang tak terhingga banyaknya
bagaikan butiran debu. Masing-masing duduk diatas Padmasana dan memancarkan
cahaya.
Saya mengatakan, “Dalam Sutra Raja Agung tercantum nama Para Buddha dan BodFebruari’11
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hisattva, membuat umat timbul sukacita.”
Samadhiprabha Tathagata bertanya, “Apakah Anda mengetahui kebenaran yang terkandung di dalamnya?”
Saya menjawab, “Kebenaran yang bagaimanakah?”
Samadhiprabha Tathagata menjawab, “Praktek!”
“Praktek? Saya tidak paham.”
Samadhiprabha Tathagata memberitahukan kepada saya, “Sutra ini adalah Sutra Praktek, umat di dunia hanya melihat tampak luarnya saja, tidak memahami makna yang
terkandung di dalamnya. Sekarang, Saya khusus memberitahu Anda, kemudian ajarkanlah kepada para umat.”
Samadhiprabha Tathagata mengatakan :
Suddharasmiprabhaguhya Buddha (Jing Guang Mi Mi Fo) adalah praktek cahaya kesucian Tantrika.
Dharmakara Buddha (Fa Zhang Fo) adalah pelaksanaan dari hati adalah Dharma,
Dharma adalah hati.
Simhanada Rddhividhijnanaraja Buddha (Shi Zi Hou Shen Zhu You Wang Fo) adalah
praktek dari siddhi kaki dewa untuk menyelamatkan makhluk. (Ket :Siddhi kaki dewa
adalah kemampuan untuk dalam sekejap sampai di tempat yang ingin dituju.)
Merupradiparaja Buddha (Fo Gao Xu Mi Deng Wang Fo) adalah praktek memancarkan
cahaya ke sepuluh penjuru.
Dharmapala Buddha (Fa Hu Fo) adalah praktek melindungi Buddha Dharma. (Ket : melestarikan dan menyebarluaskan demi keuntungan para makhluk)
Vajragarbha Simhakridanika Buddha ( Jin Gang Zhang Shi Zi You Xi Fo) adalah bermakna praktek dan permainan ( Ket : praktek diumpamakan sebagai permainan dari
karuna-prajna, iddhi dan lain-lain)
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Ratnavijaya Buddha (Bao Sheng Fo) adalah praktek kesuksesan menjalankan Buddharatna (Ket : Berlindung pada Buddha sampai realisasi ke-Buddha-an).
Rddhiabhijnana Buddha (Shen Tong Fo) adalah praktek enam kekuatan batin. (Ket :
enam kekuatan batin meliputi : kaki dewa, mata dewa, telinga dewa, kemampuan untuk
mengetahui isi hati, mengetahui kehidupan lampau dan mendatang dan kemampuan
menghapus segala kilesha mencapai pembebasan sejati.)
Bhaisajyaguru Vaiduryaprabharaja Buddha ( Yao Shi Liu Li Guang Wang Fo) adalah
pelaksanaan sebagai Maha Tabib yang menolong dunia. (Ket : Mengobati lobha, dosha
dan moha dari para makhluk)
Samantaprabhagunagiriraja Buddha (Pu Guang Gong De Shan Wang Fo) adalah pelaksanaan yang berupa cahaya dari pahala yang memenuhi semesta. (Ket : merupakan gelar ke-Buddha-an dari Avalokitesvara Bodhisattva kelak, sebagai teladan bagi sadhaka
tantra)
Supratisthitagunaratnagiriraja Buddha (Shan Zhu Gong De Bao Wang Fo) adalah pelaksanaan pahala kebajikan di semesta. (Ket : merupakan gelar ke-Buddha-an dari Mahastmaprapta Bodhisattva kelak, sebagai teladan bagi sadhaka tantra.)
Samadhiprabha Buddha mengatakan, “Sedangkan Saya, Samadhiprabha Buddha
adalah praktek dari Samadhi yang memancarkan cahaya.”
Dan lain-lain.
Setelah saya mendengarnya, tiba-tiba tersadarkan.
“Ternyata nama dari Para Buddha dan Bodhisattva mengandung kebenaran dari praktek!”
Coba kita pikir, Sutra Raja Agung mengandung makna rahasia dari praktek :
Cahaya kesucian.
Rahasya hati Dharma.
Kaki dewa.
Raja Pelita.
Dharmapala.
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Permainan.
Kesuksesan dari pelatihan diri.
Kekuatan batin.
Mengobati penyakit.
Pahala.
Samadhiprabha Tathagata menganalisis satu demi satu jalan praktek dari Sutra Raja
Agung, sungguh membuat saya menjadi amat sangat takjub. Saya kira Sutra Raja Agung
hanya berisi nama dari Para Buddha dan Bodhisattva saja, ternyata semua merupakan
jalan praktek!
Ada orang yang menganggap bahwa Sutra Raja Agung adalah Sutra palsu, bagaimana
dia bisa paham bahwa Sutra Raja Agung merupakan jalan praktek dan sangat unggul!
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Sadhana DhumaPuja (Puja Asap)
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~
DharmaTalk edisi Juni 2008

Sembah sujud kepada Y.M. Liaoming, Guru Sakya Zhenggong, Gyalwa Karmapa XVI,
Guru Thubten Dhargye, sembah sujud pada Triratna mandala. Acarya pemimpin
upacara, Gurudhara (Shi Mu), para acarya, para bhikku, dharmacarya,pandita dharmadhuta, pandita lokapalasraya, para umat, dan para tamu undangan yang terhormat, salam sejahtera. Terlebih dahulu saya akan menjawab pertanyaan yang barusan
diajukan oleh Ketua Shun, sebenarnya dia tidak mengatakan apapun tapi, dia sedang
mendoakan kita semua. Meskipun kita tinggal di Amerika, namun kita peduli pada Taiwan, juga peduli kepada semua orang di seluruh dunia. Saya punya Rompi Naga yang
berwarna biru, ada juga yang hijau; Pemilihan presiden di Taiwan mengandung pertentangan antara kubu biru dan hijau, Ketua Shun termasuk kubu biru, sedangkan di
Seattle ada juga yang hijau, sehingga saya tidak dapat memakai yang berwarna biru dan
yang hijau, jadi saya hanya bisa memakai yang berwarna hitam putih. Di antara umat
sekalian ada yang hijau dan ada yang biru, tapi kita tidak membeda-bedakan status,
begitu Anda meninggalkan kampung halaman, Anda harus tetap peduli pada kampung
halaman Anda. Kita tetap harus peduli pada Taiwan, peduli pada tempat kelahiran kita,
juga peduli pada Seattle, kelak kita harus bersiap untuk melakukannya dengan baik,
terhadap kampung halaman kita di Taiwan, harus membalas budi jasa masyarakat Seattle. Kita tidak membicarakan permasalahan politik, tapi kita membantu orang yang
berbakat, Buddha memandang semua makhluk dengan sama rata, tidak peduli mereka
termasuk warna apa, kelak siapapun yang menjadi presiden, yang memiliki kemampun boleh menjadi presiden, yang mampu memimpin Negara ini dengan baik boleh
menjadi presiden. Seperti ketua Shun, dia dapat mengatur beberapa hal dengan baik,
maka dia bisa menjadi seorang ketua. Jadi, dalam berbagai hal kita memilih orang yang
memiliki kemampuan, memilih demi Negara. Amerika juga sedang mengadakan pemilihan, demikian juga kita dengan sekuat tenaga berusaha membaktikan diri kepada
umat. Ini adalah hal pertama yang ingin saya bicarakan.
Hal ke dua, adalah “cinta” yang telah dibicarakan oleh Acarya Lianbao, cinta adalah
“tiada mulut.” Dia mengatakan mulut, mulut harus di singkirkan, tiada, cinta adalah tiada, pada hakekatnya tiada yang namanya cinta. Barusan yang dibicarakan sangat baik
sekali, cinta ego yang berubah menjadi cinta luas. Sebenarnya cinta yang luas adalah
sama sekali tiada cinta, maka disebut cinta yang luas, sama sekali tidak ada kata cinta
ini, Anda hanya dengan sepenuh hati menggunakan hati nurani untuk melakukan segala sesuatu, dengan demikian masih ada cinta yang bagaimana lagi? Sebenarnya MaFebruari’11
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haguru juga pernah berpikir, saya mengatakan kepada Acarya Lianbao, saya tidak usah
jadi Mahaguru lagi, saya ingin jadi Lianbao. Tapi Lianbao ini bisa, Mahaguru tidak bisa.
Karena Lianbao cinta besar cinta kecil, cinta tua cinta muda, semuanya dia ada, hal
ini bisa menyebabkan semakin jauh dengan Buddha dan malah semakin dekat dengan
bayi. Anda sekalian juga tahu, bahwa Lianbao yang berusia 60-an, istrinya 20 tahun-an,
barusan melahirkan seorang bayi, menurut Anda bukankah ini semakin jauh dengan
Buddha? Tapi, masih lumayan, paras bayinya sangat baik, semoga kelak dia dapat menjadi seorang bhikku, semoga bayi ini kelak dapat sampai dihadapan Mahaguru. Saat
dia dewasa nanti, saya tidak tahu umur berapa, bagaimanapun juga saat itu saya akan
mengharuskanmu untuk mengupasamapadamu, dengan demikian barulah dekat dengan Buddha.
Sekarang kita membicarakan Gurudhara, Gurudhara mengatakan bahwa di tahun baru
ini mendoakan semuanya beruntung, di tahun tikus ini keberuntungan besar datang,
“tikus” adalah “jumlah” (dalam lafal mandarin keduanya sama-sama di lafalkan “shu”),
menghitung uang sampai tangan menjadi kram, tidur sampai bangun dengan alamiah.
Ini adalah sebuah ucapan selamat. Kemarin Chen Chuang Fang mengatakan sebuah
lelucon kepada saya, dia mengatakan di dunia ini semua orang sedang berbohong,
tiada orang yang mengatakan kebenaran. Semau orang tahu bahwa uang, lahir tidak
dibawa, mati juga tidak dibawa, mulut demikian berkata-kata, tapi padahal cinta mati
terhadap uang. Semua juga tahu bahwa membuat surat saham adalah tidak baik, tapi,
dia masih saja ingin membuat saham, bagaikan seekor kepiting yang terkurung oleh
ikatan. Dia juga mengatakan, sudah tahu bahwa wanita adalah air bah, mulutnya mengatakan wanita adalah air bah, tapi begitu yang sudah lewat, masih jatuh cinta pada
yang lain. Cinta satu, cinta dua, cinta tiga, cinta emapt, kemudian demikian seterusnya.
Anda lihat, yang dikatakan semua adalah kepalsuan! Wanita adalah air bah, masih saja
dicintai! Masih juga mencintai harta! Begitu pentingnya, semua orang bisa mengatakan
bahwa Sukhavati adalah yang paling baik, surga yang paling baik, tapi tiada orang yang
mau kesana. Harta, lahir tidak di bawa, mati juga tidak di bawa, asalkan cukup itu sudah baik, malahan semua orang mati-matian mencintainya. Ingin mengeruk uang,
semakin banyak semakin baik, sudah pasti tidak cukup. Demikian juga dengan seks.
Ketua Shun mengatakan dia ada rematik di kaki, begitu ia membicarakan seks, langsung mengatakan kenapa bukan saya? Hari ini istrimu pasti tidak datang. Mengenai
Song kecil, caya tahu yang dibicarakannya adalah Song Xianzhi, cerita masa lalunya,
sangat romantis. Sungguh, bisa menyebabkan semakin jauh dengan Buddha, semakin
jauh dengan Buddha.
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SADHANA DHUMAPUJA DAPAT MENYINGKIRKAN HALANGAN YANG NAMPAK MAUPUN
TIDAK NAMPAK

Hari ini saya hendak mewariskan sadhana Dhumapuja, bila hendak membicarakan Dhumapuja dengan ringkas, saya dapat menyelesaikan dengan cepat; Bila ingin
menjelaskan Dhumapuja beberapa jam, pasti tidak habis dibicarakan. Sebentar lagi
masih ada lelang, masih banyak acara lainnya! Jadi bagaimana bisa selesai diterangkan.
Saya beritahu Anda, sadhaka mempunyai halangan, orang awam-pun mempunyai halangan. ketua Shun barusan mengatakan mengenai keinginan yang terkabul; Bila ingin
keinginan terkabul, hendaknya bersadhana Dhumapuja. Bila tidak melakukan Dhuma
puja, bisnis yang semula hendak berhasil, tiba-tiba bisa menjadi habis. Perkawinan
yang hendak diadakan, gagal dengan seketika. Semula ingin menjadi presinden, tibatiba gagal. Semua ada halangan, halangan ini datang dari mana? Dari permasalahan
antar manusia ada, dari yang tidak terlihat juga ada, bahkan kekuatan yang tidak terlihat sangat besar sekali. Karena manusia berada dalam kendali dan pengaruh kekuatan yang tak terlihatan di alam semesta ini, segalanya, kehidupan lampau Anda, semua
jodoh Anda, semua penagih hutang, yang kelihatan maupun tidak kelihatan, semua
ada. Bila Anda ingin menyingkirkan halangan yang kelihatan maupun tak kelihatan,
Anda harus melakukan Dhumapuja. Untuk melakukan Dhumapuja terlebih dahulu harus ada tungku Dhumapuja. Ini adalah tungku dhuma, yang digunakan untuk latihan
pribadi; bila Anda ingin melakukannya bersama, bisa menggunakan mangkuk, pendupaan yang horizontal juga bisa dipakai, disesuaikan dengan bahan yang kita gunakan
untuk Dhumapuja. Ini adalah tungku dhuma yang digunakan dalam tantrayana, ini
bisa di buka, barang persembahan Dhumapuja bisa diletakkan di dalam, setelah dinyalakan, asapnya dapat keluar melalui lubang ini. Setelah asapnya keluar, perlahan Anda
menjapa mantra, bervisualisasi, melakukan sesuai dengan tata cara.
Asapi kemana? Pertama, bila Anda ingin mempersembahkan pada Buddha Bodhisattva, adalah pada jam lima sampai sembilan pagi. Bila sore hari melakukannya adalah
persembahan untuk arwah penagih utang. Ada waktunya sendiri. Dalam tantrayana
ada ketentuan bahwa di dalamnya harus ada beberapa macam bahan, pertama adalah
bubuk cendana, kedua adalah tepung terigu yang sudah digoreng tanpa menggunakan
minyak. Bisa ditambah sedikit bubuk susu, tepung beras bulu, tepung kacang tanah
dan tepung yang dibuat dari lima macam biji-bijian. Ketiga adalah gula merah dan
gula putih yang dicampur. Keempat adalah potong kecil-kecil kain merah, putih, hijau,
dan kuning, yang dipotong menjadi segi empat yang kecil. Kelima adalah benda yang
mudah terbakar atau batang dupa, digunakan untuk menyalakan api. Barang persemFebruari’11
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bahan yang paling sederhana adalah, tepung, gandum, tepung beras, krim, dan susu.
Susu dan krim ini sedikit saja, sedikit saja sudah cukup, dicampur, setelah dikeringkan
dapat dibakar. Tungku dhuma seperti ini, buatlah biskuit yang berbentuk bundar. Bila
menggunakan dupa horizontal, maka buatlah biskuit yang panjang. Saat kita membuat barang persembahan Dhumapuja ini, kita harus menjapa “OM AH HUM”. “OM”
adalah mengubahnya menjadi sebesar alam semesta. “A” adalah menyucikan persembahan, “HUM” adalah menambahkan rasa dharma nya. Juga harus menjapa “RANG
YANG KANG”. “RANG” adalah api yang berkobar, “YANG” adalah angin yang meniup
asap, “KANG” adalah memenuhi angkasa. Saat melakukan ini, menjapa “RANG YANG
KANG. OM A HUM.” Saat memberikan persembahan, membentuk mudra garuda, yang
bermakna bahwa asap ini terbang ke berbagai penjuru alam semesta. Bila Dhumapuja
diperuntukkan bagi Buddha, kita letakkan dihadapan altar. Bila diperuntukkan bagi
arwah penagih utang atau hantu dan dewa yang menghalangi Anda, maka diletakkan
di ruang terbuka, harus di tempat yang ada aliran udaranya, barulah asapnya bisa keluar. Bila Anda melakukannya di altar, jendela harus dibuka. Di teras anginnya lebih
lancar, supaya asap bisa terbang ke angkasa. Sama seperti biasa, kita harus melakukan
tujuh tahap dalam tantrayana, sama seperti saat kita memulai sadhana, yaitu mahanamaskara, mahapuja, catursarana, perisai perlindungan diri, sataksara, catur brahmavihara. Catur brahmavihara adalah, semoga semua makhluk memperoleh kebahagian
dan benih kebahagian, semoga semua makhluk terbebas dari dukha dan benih dukha,
semoga semua makhluk selalu bersuka cita, semoga semua makhluk bebas dari rasa
suka dan benci, memiliki hati yang sama rata. Ini disebut juga, maitri, karuna, mudita
dan upeksha. Setelah menyelesaikan tujuh tahap. Anda berubah menjadi yidam, yidam
Dhumapuja adalah Caturbhuja Avalokitesvara, yaitu yidam sadhana kita hari ini. Mantra dari Caturbhuja Avalokitesvara adalah “OM MANI PADME HUM XIE.” “XIE” adalah
bijaksara-Nya. Saat Anda telah menyelesaikan tujuh tahap, dan ketika asap telah naik,
Anda harus melakukannya sambil bervisualisasi. Bila Anda melakukannya dihadapan
Buddha, maka Anda menghadap Buddha, bila Anda melakukanya di teras, maka Anda
menghadap teras.
Begitu Dhumapuja dilakukan, Anda bervisualisasi yidam, cakra candra di angkasa,
muncul bijaksara “XIE”, kemudian berubah menjadi Caturbhuja Avalokitesvara, di hati
Anda memancarkan bijaksara HUM biru keluar, berubah menjadi kaitan, mengait Caturbhuja Avalokitesvara masuk ke hati Anda, saat itu Anda berubah menjadi Caturbhuja Avalokitesvara. Saat Anda telah menyelesaikan tujuh tahap, mulai bervisualisasi
cakracandra di angkasa, bijaksara “XIE”, berubah menjadi Caturbhuja Avalokitesvara,
Avalokitesvara di angkasa, kemudian bijaksara Hum di hati Anda memancarkan cahaya
biru, mengundang Caturbhuja Avalokitesvara ke puncak kepala Anda, duduk diatas
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teratai hati Anda, kemudian perlahan Caturbhuja Avalokitesvara membesar seukuran
tubuh Anda, dalam sekejap, Anda berubah menjadi Caturbhuja Avalokitesvara. Setelah
Anda berubah menjadi Caturbhuja Avalokitesvara, bervisualisasi kesunyataan, mantra visualisasi kesunyataan “OM. SIBAWA. SUDA. SARWA. DARMA. SIBAWA. SUDUO.
HANG.” bervisualisasi semuanya berubah menjadi angkasa. Anda adalah Avalokitesvara, kemudian mengokohkan diri sendiri, menjapa “OM MANI PADME HUM” 108kali.
Saat Anda bervisualisasi seluruh angkasa adalah sunya, asap, yang muncul dari tungku
ini juga meluas seperti angkasa, asap yang keluar berubah menjadi pakaian yang sangat indah, makanan minuman, peralatan, rumah, mobil, kulkas, peralatan elektronik,
semua benda sehari-hari muncul dalam visualisasi Anda. Makanan memenuhi alam
semesta, semua peralatan memenuhi semesta, semua pakaian indah memenuhi alam
semesta, berubah menjadi lima persembahan yang menakjubkan. Anda juga bisa menvisualisasikannya berubah menjadi ratnamanikan yang memenuhi angkasa, saat ini
visualisasi Anda adalah mempersembahakan seluruh asap kepada para dewa hantu
dan arwah penagih hutang yang menghalagi. Mereka semua akan menyingkir setelah
memperoleh persembahan dari Anda. Yang memiliki ikatan jodoh tidak baik dengan
Anda, karena menerima persembahan Anda, mereka akan menyingirkan dan tidak
lagi merintangi semau permohonan Anda. Maka sebabnya permohonan bisa terkabul
adalah karena Anda telah memberi persembahan kepada penagih hutang yang tidak
kelihatan. Yang kelihatan-pun juga dapat menerima pengaruh dari Dhumapuja. Saat
ini, Anda harus menjentikkan jari 7 kali, setelah mereka menerima persembahan Anda,
Anda harus menjapa mantra, yaitu “OM. APULADI. PUPAYA. SUOHA.” 7 kali. Saat menjapa 7 kali, sambil menjentikan jari 7 kali. “Mantra ini dalam Han YI Pin Yin dibaca
OM ABULADI BULAYA SUOHA,“ “OM. APULADI. PUPAYA. SUOHA.” Menjentikkan jari
sekali, “OM. APULADI. PUPAYA. SUOHA.” Menjentikkan jari sekali, total menjentikkan
jari 7 kali. Kemudian bagaimana syair persembahan? Yaitu mengucapkan “Dhumapuja
menggunakan lima pujana yang menakjubkan, dipersembahkan kepada Para Buddha
Bodhisattva, Dakini dan Para Dewata.” Saat di altar memberikan persembahan kepada
Buddha Bodhisattva harus mengucapkannya. Bila persembahan bagi penagih hutang,
maka mengucapkan “Mempersembahkan pada Devaraja makanan dan dupa, pada
Raja Kinnara dan kula-nya, pada Raja wangi makanan berkuncir lima dan pengiringnya, para kula raja naga dan putri naga, dewa gunung, dewa air dan Varuna. Mempersembahkan pada semua bardo, pada semua makhluk yang menderita, semoga mereka semua terpuaskan dengan sempurna, semoga paa bardo terbebas dari ketakutan.
Semoga memperoleh sambhogakaya Buddha yang sempurna, semoga segera merealisasikan pencerahan, menjalankanya dengan perlindungan, mampu merelakan, tiada
cacat dan terlahir di alam kebajikan. Semoga menjalankan anuttara samyakdharma.”
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“Semoga dengan kekuatan pahala yang saya buat, menyingkirkan semua rintangan dan
ombak catur mahadhuka, semoga menyelamatkan semua makhluk.” Terakhir adalah
menjapa Sataksara 3kali, ini untuk menambal kekurangan dalam sadhana. Saya telah
membaca buku tata cara Dhumapuja dengan cepat, dengan cepat berakhir.
DHUMAPUJA KE ATAS MEMPERSEMBAHKAN KEPADA BUDDHA
KEBAWAH MEMPERSEMBAHKAN KEPADA PENAGIH HUTANG

Kita tahu dalam tantrayana sering melakukan agnihoma, begitu agnihoma dimulai,
mobil pemadam kebakaran langsung datang. Di Amerika, Anda melakukan agnihoma
juga sama, segera ada yang melaporkan, mobil pemadam langsung datang. Sama halnya bila Anda melakukan agnihoma di dalam kota, asapnya terlalu besar. Maka Dhuma
puja adalah yang paling baik! Cocok untuk dilakukan perorangan, juga cocok untuk dilakukan secara berkelompok. Kenapa mengajarkan Anda Dhumapuja? Karena sewaktu
saya kembali ke Taiwan, sampai di Cetya Hualian dan Cetya Donghai, siswa di Donghai
bertanya kepada Mahaguru, kenapa tidak mewariskan Dhumapuja, Dhumapuja bisa
dilakukan siapa saja. Sedangkan peralatan agnihoma sangat banyak, terlebih begitu
dibakar, mobil pemadam langsung datang, para pemadam juga datang, sangat sulit
melakukan agnihoma. Dia memohon untuk mewariskan Dhumapuja, ini adalah sebab
dari pewarisan Dhumapuja. Adalah dari permohonan siswa di Cetya Donghai.
Anda harus ingat mudranya, yaitu mudra garuda. Adinatanya adalah Caturbhuja Avalokitesvara, sadhananya sangat ringkas, tapi Anda harus ingat barang pujana yang dipersembahkan harus lengkap. Misalnya, kain lima warna adalah simbol bahwa penagih hutang mengambil semua pakaian indah Anda, kemudian dipakai dengan anggun, sangat
cantik, kain lima warna harus ada. Dupa, harus ada bubuk cendana. Persembahan
makanan harus ada bubuk lima macam biji-bijian. Kenapa menggunakan gula merah
dan gula putih? Supaya semua penagih utang bisa makan rasa manis (memperoleh
keuntungan), setelah dia melahap rasa manis maka hilanglah hawa dendamnya.
Kenapa pekerjaan Anda tidak lancar? Kenapa suami istri tidak rukun? Kenapa tidak
memiliki nama? Kenapa bisnisnya tidak baik? Ini berasal dari rintangan dari kelihatan
maupun tidak. Anda melakukan Dhumapuja supaya dia bisa makan kenyang, pakaian
juga cukup, ada tempat tinggal, ada transportasi. Bagaimana dengan transportasinya?
Mahaguru ajari kalian, bisa membuat sebuah miniature ferari dari kertas, saat ini ferari
adalah yang paling mahal, ferari juga dibakar. Bagaimana dengan rumah? Bisa memvisualisasikannya dengan jelas, maka akan muncul. Lima kain divisualisasikan menjadi
pakaian yang indah. Sedangkan makanan semua sudah ada.
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Persembahan kepada Buddha adalah pagi jam lima sampai sembilan. Persembahan
kepada para hantu dan dewa adalah sore jam lima sampai jam sembilan malam, semua
harus dilakukan di tempat yang ada sirkulasi udaranya, supaya asap bisa tertiup dengan perlahan, kemudian Anda terus bersadhana, namaskara, mahapuja, catursarana,
caturbrahmavihara, perisai perlindungan diri, melakukan sesuai dengan tata cara.
Mengucapkan caturbrahmavihara adalah memberikan mereka kebahagian, mengurangi penderitaan mereka, supaya mereka bersuka cita menerima persembahan.
Semua benda milik saya adalah dipersembahkan untuk memuaskan mereka, ini termasuk maitri karuna mudita dan upeksha. Yang paling penting adalah bijaksara Chuli,
visualisasi diri sendiri berubah menjadi Caturbhuja Avalokitesvara, kemudian berdana.
Peralatan ini sangat kecil, tapi Anda harus memvisualisasikannya membesar seperti
alam semesta. Begitu asap muncul, langsung berubah menjadi barang yang paling indah untuk di persembahkan kepada mereka, seperti ratnamanikam, semua memenuhi
alam semesta, saat ini Anda harus membentuk mudra garuda. Mantranya ada dua versi,
mohon Anda dengarkan “OM. APULADI. PUPAYA. SVAHA.” adalah lafal Tibetan, “OM
ABULADI BULAYA SUOHA” adalah lafal mandarin. Singkat kata, mantra ada dua, asalnya ada dua, saya tidak bisa mengatakan mana yang benar dan mana yang salah. “OM.
APULADI. PUPAYA. SVAHA.” atau “OM ABULADI BULAYA SUOHA” kemudian menjentik 7 kali, 7 kali adalah sempurna, memasukan semua penagih utang.
Saya bicarakan mengenai pewarisan sadhana Vajrakila Kalacakra di Malaysia kemarin,
saya rasa saat itu saya mengucapkan satu patah kata yang keliru, karena pemanasan
global, saya mengangkat vajrakila dan mengatakan “pemanasan global di dunia, mohon
pada Kalacakra supaya menarik matahari sedikit menjauh.” Akhirnya kesulitan pun
datang, Acarya Changren dari Lotus Charity Society Hongkong menggambarkan mengenai badai salju pertama di lima tahun terakhir ini. Amerika juga ada badai salju, dimana mana ada badai salju! Saya mengatakan dunia sedang dilanda pemanasan global,
semua perwakilan Negara-negara mengadakan KTT di Bali, membicarakan bagaimana
mengatasi pemansan global, disana berjemur, membaca buku, minum kopi, main,
rapat sampai berhari-hari, sudah mengeluarkan banyak uang. Akhirnya hanyalah belum ada kesepakatan. Mahaguru hanya mengangkat vajrakila, supaya matahari lebih
jauh sedikit dari bumi, supaya tidak terlalu dekat, bila terlalu jauh, samudera pun akan
membeku. Saya mengambil Vajrakila dan mengatakan supaya matahari lebih menjauh
sedikit.
Melakukan Dhumapuja ada manfaatnya, Mahaguru juga melakukan Dhumapuja,
berbagai kejadian saya sudah menemuinya, masalah apapun saya mampu menyelesaikannya, sama sekali tidak ada masalah. Apakah kegagalan Mahaguru banyak sekali?
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Banyak! Banyak sekali kegagalan. Namun sampai sekarang apakah ada masalah? Tidak!
Kenapa? Dhumapuja! Dhumapuja bisa mengubah yang semula bermasalah menjadi
tiada masalah, bahkan semua masalah akan lewat dengan mengherankan, jelas-jelas
disana ada halangan yang tidak mungkin terlewati, dia langsung terbang, terbang seperti mobil 007, terbang melewati halangan tersebut. Masuk dan menyelam kedalam
laut. Saat tidak bisa kabur, dapat berubah menjadi asap, Adapun dapat lolos, siapapun
tidak dapat menemukan Anda. Dia memiliki kekuatan semacam itu.
MAHAGURU HANYA PERLU 11 HARI UNTUK MEMPEROLEH GREEN CARD

Sekarang bila ingin memperoleh Green Card prosesnya perlu berapa tahun? Tiga tahun!
Saya memperoleh Green Card dalam 11 hari! Ini adalah kejadian bertahun-tahun yang
lalu. Pengacara saya namanya Henry, dia mengatakan untuk memperoleh green card
paling cepat adalah tiga atau empat bulan. Saya sebelas hari! Karena melakukan Dhuma
puja, garuda terbang membawa dokumen saya, terbang sampai kesana, kebetulan dokumen saya hendak diletakkan di yang paling bawah, dia terbang sendiri dan berada di
yang paling atas. Petugas imigrasi langsung menuliskan nomor green card, Ok, beres,
cepat sekali. Dengan kondisi setengah sadar, pada malam itu dia langsung membawa
keluar dokumen untuk dikirim, begitu dikirim langsung terbang kembali dari sana,
dengan pos biasa, sebelas hari!
Pengacara Henry mengatakan, “Saya tidak percaya, I don’t think do.” Saya menyerahkan bukti green card kepadanya, dia langsung kaget begitu dia melihatnya, selama ini tidak pernah demikian, banyak sekali kemukjizatan! Saat dalam ujian kewarganegaraan,
semua memperoleh bantuan dari mereka dan yang tidak kelihatan. Petugas imigrasi
menanyakan siapakah presiden Amerika? Bagaimana mungkin saya tidak tahu siapa
presiden Amerika? Benar tidak! Anak usia 3 tahun-pun tahu dia adalah Bush. Saat itu
adalah Bush senior, tidak sama dengan Bush junior, namun sama-sama Bush. Saat itu
saya tidak bisa berbahasa Inggris, saya mengatakan kepada petugas “Buxi.” Petugas
membetulkan lafalnya “George Bush.” Coba lihat! Kemudian, ibukota Amerika ada dimana? Saya juga tahu, benar tidak! Washington DC. Kita ada cetya di sana, sekarang sedang dibangun sebuah Vihara Vajragarbha, yang sampai sekarang belum terselesaikan.
Tentu saja saya tidak mungkin dengan bodoh mengatakan “Philadelphia” Dia melontarkan beberapa pertanyaan yang sangat easy. Dia tahu saya kurang begitu mengerti
bahasa Inggris, kemudian akhirnya disuruh menulis satu kata. I Like Amerika. Satu kalimat, saya sudah latihan selama tiga bulan, bagaimana mungkin saya tidak bisa. Anda
lihat, surat kewarganegaraan pun segera diperoleh.
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Yang merepotkan adalah, tiap kali kembali dari luar negeri, saya tidak mengerti bahasa inggris yang diucapkan oleh petugas imigrasi. Pertanyaan dari petugas imigrasi
kira-kira semua dapat dijawab dengan “I go to Taiwan, Japan, Malaysia.” Kadang dia
akan bertanya, Apakah Anda membawa sepuluh ribu dollar? Ten thousand US dollar. Yang ini saya masih mengerti, karena mengenai uang. Saya jawab, “No! No!” “you
have fruit?” dia menanyakan buah. “No!No!” “You have gun?” saya jawab “You have the
gun. I no gun.” “you have but not me” hanya mengatakan beberapa bahasa Inggris yang
sederhana kepada petugas tersebut. Tiap kali akhirnya dia pasti mengatakan “Welcome
back!” “Tok” (suara stempel). Omong-omong saya adalah lulusan universitas, tapi dulu
saya paling tidak suka menghafal kata bahasa Inggris. Saya lebih suka matematika, ada
perubahannya, bahasa inggris harus menghafal, maka saya hanya paham sedikit kata.
Gurudhara banyak hafal kata. Sampai di Amerika, saya hanya watch tv, study English
and go to tavern. Pernah seorang bartender bertanya, “Are you marry?” saya menjawab,
“I am married.” Dia langgsung mengatakan “No good.” Sekarang bila mobil rusak saat
saya menyetir, saya kendarai sampai bengkel, “My car is no good.” “Where no good?” “I
don’t know. You check everything. Change oil and check everything.” “You don’t know?”
“Check everything and change oil.” Dia langsung membantu saya. Saya hanya bisa satu
kalimat ini. Saya bisa mengendarai mobil. Tinggal di hotel, harus reservation. Di bandara saya mengataka, “I want the seat number and what time the airplane fly? And what
gate? What time? And my seat number.” Hanya perlu mengucapkan tiga kata ini, saya
langsung bisa terbang kemanapun. Saat berada di restoran, saya tidak mengerti menu
yang berbahasa inggris, saya bisa mengatakan this one, this one, this one. Saya bisa mengatakan soup, “What kind of soup? What kind the soup of day? I want this soup.” Kemudian memesan makanan, beef, fish, duck, beberapa macam ini, Bila saya telah memesan kuah, maka tidak ada salad. Bila tidak memesan kuah, saya memesan Ceaser Salad.
“What kind of the dressing?” “Range” setiap saat dia selalu bertanya kepada saya mengenai egg, jawaban saya adalah over easy. Beef cook, saya bisa mengatakan medium well.
Gurudhara mengatakan supaya mereka bisa mengerti, mulut harus sedikit membentuk
lingkaran, medium well. “What kind of toast?” “White toast.” “Wood” Gurudhara mengatakan wood lebih bergizi, masih ada lagi hash brown. Demikian saya menghafal bahasa inggris, “Ba brown haishi” (lafal haishi dalam mandarin mirip dengan suara hash),
bila dibalik artinya adalah mencelakai brown. Maka bahasa inggris dalam hal makanan,
pakaian, tempat tinggal dan transportasi, semua hafal, sebab hidup di Amerika.
Ada lagi, tiap malam tiba waktunya untuk tidur, I want sleeping, kenapa saya bisa mengingat kata sleeping? Karena lafalnya “Sizaipingzili” (mati dalam botol). Inilah kehidupan saya di Amerika. Banyak sekali kata dalam menu yang saya hafalkan dengan cara
demikian. Gurudhara mengatakan banana, dia mengetahui lafal yang mudah bagi saya
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yaitu “bainainai” (nenek putih), harus ingat “bainainai” barulah bisa ingat kata banana.
Bagaimana bila ingin makan nanas? “palaopo” (takut istri) Pineapple. Terus terang saya
sama sekali tidak pernah takut kepada Gurudhara, saya katakan pada Anda sekalian,
bahwa Mahaguru adalah satu satunya orang di dunia yang tidak Pineapple, di hadapan
orang banyak saya mengatakan demikian, mengenai nanti pulangnya bagaimana, itu
urusan nanti.
KITA BERKARYA DEMI SEMUA MAKHLUK DENGAN MENGGUNAKAN KEARIFAN

Membicarakan mengenai cinta, barusan yang dibicarakan oleh Lianbao, pasti tiada
yang namanya cinta, sama sekali tiada cinta, kita hanya melakukan sesuatu berdasarkan hati nurani kita, berdasarkan kearifan kita, inilah seorang sadhaka. Bapak Negara
membicarakan mengenai cinta universal, Yesus mengajarkan mengenai kasih universal, Mahaguru tidak mengajarkan cinta, Mahaguru hanya mengajarkan supaya kita
menggunakan kearifan untuk berkarya demi semua makhluk.
Bila Anda melakukan Dhumapuja, semua rintangan dapat dilenyapkan. Mahaguru
banyak rintangan, tapi dapat menghapuskan beberapa rintangan ini karena melakukan Dhumapuja. Karena arwah penagih hutang datang ke hadapan saya dan menerima
pemberkahan saya, sehingga mereka pergi meninggalkan saya. Dhumapuja sangatlah
penting, yaitu memberikan persembahan kepada para dewa dan hantu, para arwah
penagih hutang, semua rintangan dapat tersingkirkan, Para Dewata, Naga dan delapan
bagian kelompok makhluk datang melindungi. Saya harap Anda sekalian tiada satupun
yang memperoleh rintangan dalam melatih diri, setiap orang mempunyai pencapaian.
Tiada peduli apakah Anda adalah perumah tangga ataupun seorang bhikku, ataupun
Anda ada permohonan, semua boleh melakukan Dhumapuja. Saya juga mengharapkan
masyarakat Seattle, bila Anda mengharap vihara kami ingin memberikan sumbangsih
apa, Anda bisa mengatakan kepada kita, kita akan berusaha membantu sekuat tenaga,
misalnya Chinatown perlu sesuatu, asalkan memberitahu kami, sedikit banyak kami
akan berusaha melaksanakan seusai kemampuan.
Inilah poin utamanya, yang utama bagi kita para sadhaka adalah menjadi manusia yang
baik, supaya para arwah penagih hutang mundur, supaya sadhana kita memperoleh keberhasilan. Semoga semuanya, mujur dan sempurna, pagi mujur, malam mujur, enam
waktu mujur, setiap saat senantiasa sangat mujur.
Om Mani Padme Hum
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瑤池金母心咒

Mantra Hati Padmakumara

Mantra Hati Yao Zhi Jin Mu

嗡·啞吽·古魯貝·
啞訶薩沙嗎哈·
蓮生悉地·吽

嗡·金母·悉地·吽
Om jin Mu Siddhi Hum

Om A Hum Guru Bei Ahe Sa Sha Maha
Lian Sheng Siddhi Hum

印咒功德廻向:

印咒功德廻向:

Harry Harsono

李蓮清
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大吉大利·身體健康
合家平安
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高 王 觀 世 音 真 經 (Sutra Raja Agung Avalokitesvara)
南摩觀世音菩薩◎南摩佛•南摩法•南摩僧•佛國有緣•佛法相因•常樂我淨•
有緣佛法•南摩摩訶般若波羅蜜是大神咒•南摩摩訶般若波羅蜜是大明咒•
南摩摩訶般若波羅蜜是無上咒•南摩摩訶般若波羅蜜是無等等咒•南摩淨光秘密佛•
法藏佛•獅子吼神足幽王佛•佛告須彌燈王佛•法護佛•金剛藏獅子遊戲佛•
寶勝佛•神通佛•藥師琉璃光王佛•普光功德山王佛•善住功德寶王佛•過去七佛•
未來賢劫千佛•千五百佛•萬五千佛•五百花勝佛•百億金剛藏佛•定光佛•
六方六佛名號•東方寶光月殿月妙尊音王佛•南方樹根花王佛•
西方皂王神通焰花王佛•北方月殿清淨佛•上方無數精進寶首佛•
下方善寂月音王佛•無量諸佛•多寶佛•釋迦牟尼佛•彌勒佛•阿閦佛•彌陀佛•
中央一切眾生•在佛世界中者•行住於地上•及在虛空中•慈憂於一切眾生•
各令安穩休息•晝夜修持•心常求誦此經•能滅生死苦•消除諸毒害•
南摩大明觀世音◎觀明觀世音•高明觀世音•開明觀世音•藥王菩薩•藥上菩薩•
文殊師利菩薩•普賢菩薩•虛空藏菩薩•地藏王菩薩•清涼寶山億萬菩薩•
普光王如來化勝菩薩•念念誦此經•七佛世尊•即說咒曰：
離婆離婆帝•求訶求訶帝•陀羅尼帝•尼訶囉帝•毗黎你帝•
摩訶伽帝•真陵乾帝•梭哈•◎︵七遍︶

印咒功德廻向: 張淑靜
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Mantra Hati Jambhala Kuning
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蓮生悉地·吽

Om Zhen Ba La Cha Leng Cha Na Ye Suo Ha

Om A Hum Guru Bei Ahe Sa Sha Maha
Lian Sheng Siddhi Hum
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Mantra Hati Padmakumara

Mantra Hati Bhaisajyaguru Buddha

嗡·啞吽·古魯貝·
啞訶薩沙嗎哈·
蓮生悉地·吽

爹雅他·嗡·別卡子也·
別卡子也·媽哈別卡子也·
辣炸娑摩伽德黑·梭哈

Om A Hum Guru Bei Ahe Sa Sha Maha
Lian Sheng Siddhi Hum

Die Ya Ta Om Bie Ka Zi Ya Bie Ka Zi Ya
Maha Bie Ka Zi Ya La Zha Sa Mo De Hei Svaha

印咒功德廻向:

印咒功德廻向:

張文龍

葉冬梅
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病業消除
病體早日恢復健康
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Acara:
CAHAYA SINAR PELANGI
Setiap hari Senin, Selasa & Rabu
Pukul 19.00 di PAL TV Palembang
GOLDEN WORD
Setiap hari Senin & Rabu
Pukul 18.30 di Radio El-Jhon 95.9 FM
Palembang
27

Photo Story

V.A Lian Yuan atas undangan umat dari vihara Vajra Bumi Kertayuga kalimantan mengadakan
Upacara Api Homa adinata Padmakumara dan Amitabha Buddha

V.A Lian Yuan melakukan pemberkatan di altar Tai Sui di Vihara Vajra Bumi Kertayuga

Photo Story

Umat yang baru menerima Catur sarana di Vihara Vajra Bumi Kertayuga

V.A Lian Yuan dalam kesempatan lain berdharmadesana di pedalaman kalimantan tepatnya di
Vihara Sakyamuni Vajra Bumi Dayak, Desa senakin

Photo Story

Mengawali tahun baru 2011 dengan memohon berkah melalui
Upacara Api Homa Jambala Kuning yang dipimpin langsung oleh V.A Lian Yuan.

Bhikku Lhama Lian Xia membacakan Naskah doa.

Photo Story

Api Homa jambala kuning berlansung dengan luar biasa.

V.A Lian Yuan melakukan kaiguang rupang.
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瑤池金母心咒

Mantra Pengembangan Bodhicitta

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

Mantra Hati Amitabha Buddha
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Mahaguru Menerangkan Sikap Tiada Pikiran
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~
DharmaTalk edisi Juni 2008

Kebaktian di Ling Shen Ching Tze Temple malam dihadiri langsung oleh Mahaguru dan
Gurudhara, malam itu diadakan kebaktian Sadhana Yidam Ksitigarbha yang dipandu
oleh V.A. Shi Lianzhen; kebaktian dihadiri juga oleh V.A. Shi Lianhua Dehui, V.A. Shi
Lianning, V.A. Shi Lianyin, V.A. Shi Lianwang, V.A. Shi Lianjie, V.A. Lianzhu, V.A. Shi
Lianjie, V.A. Lianying, V.A. Lianzhi, V.A. Shi Liandeng, V.A. Shi Lianfu, V.A. Lianhua
Shaodong, para Dharmacarya, para Lama, dan umat se-Dharma serta simpatisan dari
Toronto-Kanada, berbagai daerah di Amerika Serikat, Singapura, dan berbagai penjuru
dunia. Jumlah hadirin membuat Ling Shen Ching Tze tidak ada tempat duduk kosong
lagi. Kondisi kebaktian malam itu disiarkan secara langsung oleh Ling Shen Ching Tze
Temple dengan menggunakan 2 bahasa, supaya semua siswa mulia di seluruh dunia
bisa mengikuti kebaktian dan mendengarkan ceramah berharga dari Mahaguru pada
saat bersamaan dan bersama mengecap kebaikan Dharma.
Sebelum kebaktian dimulai, pertama-tama menyambut tamu kehormatan dari Inggris
-- Bapak Deng dan istri, serta menyambut belasan umat yang datang dari Taiwan untuk
berziarah pada Mahaguru.
Usai kebaktian, Lama Lianyan berceramah bahwa ia bersyukur atas bimbingan dan teladan dari Mahaguru, dari sana belajar sikap rendah hati Mahaguru dalam bersosialisasi dan menangani masalah, serta merestui semua umat dan dirinya agar segera mencapai keberhasilan.
Selanjutnya, Acarya Lianzhen mengenang dulu ia pernah menetap di Seattle, sekarang
adalah burung tua kembali ke sarangnya, ia sama sekali tidak asing terhadap Seattle.
Kalachakra Buddha Association di Dallas menempati lahan yang luas, perlu banyak relawan untuk membantu mempropagandakan Dharmabakti, di masa yang akan datang
akan mengadakan berbagai kegiatan seperti Zen 7 hari dan lain sebagainya. Acarya
Lianzhen adalah dokter pengobatan China akupuntur, Beliau mengatakan bahwa untuk mempertahankan tubuh yang sehat, harus memperhatikan diet. Acarya menuturkan bahwa kunci mencapai kontak yoga dalam menekuni Sadhana Yidam Ksitigarbha
adalah hati yang tidak membeda-bedakan. Manusia karena kemelekatan baru timbul
perbedaan, kita harus menyingkirkan kemelekatan selangkah demi selangkah dengan melatih diri. Dokter sejati harus memberikan obat sesuai penyakitnya, kita harus
melatih diri untuk mengendalikan 6 indera. Kita harus sungguh-sungguh memikirkan
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bagaimana bersikap yang baik terhadap orang lain, kita harus bisa mengubah konsep
pikiran kita. Jalan melatih diri tidak gampang ditempuh, kita harus mengalahkan godaan popularitas dan keuntungan. Jangan putus asa jika gagal, jalani terus dengan sebaik-baiknya, pada akhirnya pasti bisa mencapai kesuksesan.
Segera diikuti dengan ceramah Dharma yang berharga dari Mahaguru, pertama-tama
Mahaguru membaca sepenggal Sutra Altar Patriak VI, serta menjelaskan secara ringkas. Kemudian, Mahaguru lanjut menerangkan apa yang sempat dibahas minggu lalu
yaitu tentang “tiada pikiran”, ibarat anak kecil melihat lukisan, matanya melihat banyak warna dan bentuk yang berbeda-beda, namun hatinya tidak goyah; sadhaka tidak
akan merasa heran melihat segala benar dan salah di dunia ini, tidak ada apa-apanya,
hati mengerti dengan jelas namun tidak terikat, ini adalah “sikap tiada pikiran”. Hati
yang membeda-bedakan timbul dari suara, sentuhan, wewangian, warna, dan lain-lain.
Dao sejati adalah berada dalam lingkungan apapun, tidak tercemar maupun terganggu.
Di mata Buddha, insan itu tidak ada perbedaan, setara, itulah “Samadhi Prajna” yang
disabdakan Patriak VI. Umat Buddha harus bisa mengikuti jodoh, selalu bersukacita,
menunaikan kewajiban sendiri dengan sebaik-baiknya. Dunia ini hanya Buddhata yang
paling penting dan paling utama, di dalamnya ada kebijaksanaan dan terang. Manusia
harus mempertahankan tubuh yang sehat, jiwa juga harus sehat, baru bisa melatih diri
dengan baik.
Lalu, Mahaguru menganugrahi abhiseka sarana kepada umat baru, serta memberkati
air Mahakaruna Dharani dan memberkati pratima. Sebelum beranjak, Mahaguru menjamah kepala memberkati kita semua, semua orang sarat Dharmasukha. Dan, kebaktian pun selesai di tengah suasana kegembiraan.
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Trimula dalam Tantrayana
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~
DharmaTalk edisi Juni 2008

Trimula dalam Tantrayana, yaitu :
1. Mula Acarya (Mula Guru)
2. Mula Adinata
3. Mula Dharmapala
Seorang Sadhaka harus bersarana pada Trimula (Seorang Sadhaka Tantra, harus
menerima Abhiseka dalam Trimula, yaitu Mulacarya, Muladinata, dan Mula dharmapala. Sadhaka bisa memilih sesosok Adinata dan Dharmapalayang di sukai atau bisa
juga bertanya kepada Mahaguru. Sebagian Sadhaka bertanya kepada Acarya yang mewakili Mahaguru membabarkan Dharma. Peranan Dharmapala sangatlah penting.
Semua aktivitas dalam menyebarkan Buddha Dharma seperti perbekalan, bhavana,
perlindungan dari Dharmapala. Pada umumnya Dewa Gunung, Dewa Bumi, dan Dewa
teritorial merupakan Dharmapala paling kalem. Para dewa ini adalah dharmapala yang
dapat melindungi Sadhaka, melindugi altar dan temapt tinggal sadhaka. Mereka sangat
dekat dengan sadhaka, oleh karena itu, mereka dapat memberikan tanggapan yang tercepat. 28 Konstelasi Bintang dan Bintang Langit adalah Dharmapala yang agak sengit.
Pada Man Tian Hua Gai dalam Zhen Fo Zong tercantum nama dari 28 Konstelasi Bintang. Para Dakini adalah Dharmapala yang paling galak. Dalam kitab suci Tantrayana
sering menggunakan ungkapan “Dakini bagikan ibunda yang merawat sang anak” untuk menggambarkan Dakini. Jika Sadhaka diganggu oleh roh jahat, maka Dakini dari 4
penjuru akan melindungi sadhaka seperti seorang ibu yang melindungi anaknya tanpa
mempertimbangkan bagimana dahsyatnya kekuatan lawan. Karena itulah, Tantrayana
sangat memperhatikan Dakini.
Vajrasatva dan Vidyaraja adalah Dharmapala yang paling berwibawa, karena Vajrasatva
dan Vidyaraja adalah manifestasi dari para Buddha dan merupakan pengawas Cakra
Dharma. Para Buddha adalah yang paling berwibawa dan mulia di sepuluh penjuru
alam. Sebagai Dharmapala pemegang tekad samaya, para Vajrasatva dan Vidyaraja
akan melakukan apa saja. Para Vajrasatva dan Vidyaraja melindungi Buddha Dharma
dikarenakan Ikrar Samaya, oleh karena itu akan melakukan hal apa saja.
Seorang Sadhaka harus tulus dan ikhlas terhadap Mula Dharmapalanya. Selain harus
menerima Abhiseka, juga harus memberi persembahan dan menghormati Mula Dharmapalnya. Hal ini harus dilakukan secara konsisten dan sepenuh hati. Jika, terabaikan
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sadhaka akan berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Kita harus menjapa
mantra Mula Dharmapala, mengingat Mula Dharmapala, memberikan persembahan
kepada Mula Dharmapala,menvisualisasikan Mula Dharmapala berada di Cakra Sahasrara dan melindungi sadhaka bersadhana. Dengan demikian, pasti akan menghasilkan
kontak batin.
Pada setiap tahap dalam proses bershadana, seorang sadhaka akan mendapat perlindungan dan dukungan dari Mula Dharmapala. Meskipun Tathagata berada di alam tertinggi, mengabdi kepada Mula Guru tidak boleh diabaikan, tapi dalam proses bersadhana, adalah Mula Dharmapala yang terus-menerus menjaga dan melindungi Sadhaka.
Ini tidak berarti bahwa sadhaka mesti memberi perintah pada Mula Dharmapala, tapi
diharapkan setiap sadhaka dapat menyucikan lahir dan batinnya, lalu dengan tulus
memohon perlindungan dari Mula Dharmapalanya agar Sadhaka dianugerahi kesehatan yang layak dan lancar dalam partisipasinya berdharmabhakti di Zhenfo Zong.
Setiap Sadhaka Zhenfo Zong yang bersarana kepada Mulacarya Lian Sheng dengan
keyakinan penuh, menerima Abhiseka dan tekun berlatih Sadhaka Tantra Satya Buddha, dengan sendirinya 16 Dewa bajik dan 36 Dewa bajik, serta 28 makhluk suci, 12
Yaksa, 8 Gatyah, Catur Maharajakayika atau bahkan Vajrasatva dan Vidyaraja akan hadir
sebagai Dharmapalanya. Ini adalah sesuatu yang nyata. Jika sadhaka melihat kehadiran
Dharmapala pada saat bersadhana, meditasi atau dalam mimpi, hendaknya memohon
Dharmapala tersebut sudi menjadi Mula Dharmapalanya dan menjalin persekutuan.
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Mempersembahkan Lima Persembahan Mulia
Lewat Sadhana Dhumapuja
DharmaTalk edisi Oktober 2008

Sembah sujud pada Y.M. Liao Ming, Guru Sakya Zheng Kong, Gyalwa Karmapa XVI,
Guru Thubten Dhargye, sembah sujud pada adinata homa Yamantaka, sembah sujud
pada Triratna mandala. Gurudhara, para acarya, para lhama, dharmacarya, pandita
dharmduta, pandita lokapalasraya, para umat sedharma, dan juga semua tamu kehormatan yang terhormat, salam sejahtera semuanya.
Di Vihara Ling Shen Ching Tze, di Rainbow Villa, upacara dan homa di kedua lokasi
ini, Avalokitesvara Bodhisattva dan Yamantaka pun hadir di mandala pada saat upacara
dimulai. Jadi, upacara ini sangat luar biasa. Hari ini masih banyak tamu kehormatan
yang hadir kemarin, hari ini bahkan ada tamu kehormatan baru. Selamat datang semua
tamu kehormatan.
Kemarin begitu pulang usai berceramah Dharma, mungkin terlalu gembira, orang tua
tidak mudah tidur, saya terus bolak-balik dan berpikir, ada apa sebenarnya, mengapa
saya tidak bisa tidur. Dipikir-pikir, ternyata Acarya Lian Bao duduk di bawah mengatakan satu kalimat pada saya, “Orang tua duduk di belakang.” Begitu mendengar kata
“orang tua” saya sedikit jengkel.
Tentu saja, Mahaguru terlahir dengan kedua kaki pendek, akibat kurang gizi, tubuh
saya tetap pendek dan tidak bisa tinggi. Dalam hal ini, saya tidak bisa berkata apa-apa.
Makanya, hari ini saya sengaja memakai sebuah topi yang agak tinggi, sehingga kalau
keluar rumah saya merasa diriku terkesan tinggi. Saya mau mengatakan pada Acarya
Lian Bao, jangan mengira anak Anda baru lahir, Anda lantas merasa muda, sebenarnya
usia Anda juga tidak beda jauh dengan saya! Saya merasa akhir-akhir ini Acarya Lian
Bao sangat senang, sangat gembira, sangat bahagia, sangat happy. Saya sedang berpikir
memangnya baru punya anak lantas dikira “orang muda”? Dipikir-pikir sangat menjengkelkan, saya ingin sekali bertarung mati-matian dengan Anda. Namun, saya bolakbalik merenung seharian, begitu saya ingat bahwa di rumah masih ada Gurudhara, dipikir-pikir, sudahlah, biarkan ia menang sekali! Ini lelucon. Tapi saya mengimbau Acarya
Lian Bao, jangan selalu tertawa dengan mulut miring, Anda gembira justru Anda sendiri
saja yang gembira, Anda selalu tertawa pada kami, mempengaruhi suasana hati kami.
Bicara tentang gembira dan tersenyum, Chen Chuan-fang menceritakan sebuah cerita
lucu. Ada tiga jenazah, sewaktu dikirim ke rumah duka, ekspresi ketiga jenazah ini
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tersenyum gembira. Petugas rumah duka keheranan, lantas menanyakan apa yang terjadi sebenarnya pada jenazah pertama, mengapa ia begitu gembira sewaktu meninggal
dunia. Ternyata usianya telah lanjut, pergi ke Daratan Cina untuk berbisnis, lalu memperistri seorang gadis yang usianya sangat muda, pada malam pertama, karena terlalu
gembira, ia pun meninggal dunia. Sehingga ia meninggal dunia dalam kondisi tertawa.
Lalu, apa yang terjadi dengan jenazah kedua, mengapa saat ia meninggal dunia juga
tertawa? Ternyata ia mendapatkan lotere utama, dirinya terasa melayang-layang, tidak
tahu arah, berjalan ke tengah jalan raya pun masih gembira, akhirnya ditabrak mobil,
saat kecelakaan pun masih gembira. Lantas, apa yang terjadi dengan yang ketiga? Ketiga, ia mati disambar petir. Ternyata, sewaktu ia sedang mendaki gunung, tiba-tiba petir menyambar, ia mengira orang lain memotret dirinya, jadi ia pun mati kegirangan. Ini
adalah cerita lucu dari Chen Chuan-fang.
YAMANTAKA MEMPUNYAI 3 SIDDHI DAN 37 BODHIPAKSA

Hari ini kita mengadakan homa Yamantaka. Ia adalah sesosok Dharmapala yang sangat
mulia, juga Muladharmapala dari Mahaguru. Vidyaraja ini mempunyai 9 kepala yang
melambangkan 9 tingkatan dalam penekunan Tantra, wajah depan-Nya berwarna hitam, bertanduk dua seperti kepala sapi, satu tanduk melambangkan “Kye-rim” (tingkat
permulaan), satu tanduk lagi melambangkan “Dzog-rim” (tingkat kesempurnaan). Ia
memiliki 34 tangan yang membentuk mudra penaklukan, ditambah lagi perbuatan,
ucapan dan pikiran, sehingga menjadi 37, disebut “3 Siddhi dan 37 Bodhipaksa.” Ia
memiliki 16 kaki, melambangkan 16 sunyata. Yamantaka Vidyaraja adalah titisan dari
Manjushri Bodhisattva, karena dulu sewaktu Yama Pemburu Nyawa di Tibet masuk ke
tubuh seorang suci, membuat seluruh insan di bumi Tibet pun sulit lolos. Saat itu, Manjushri Bodhisattva dengan wujud Yama Pemburu Nyawa, turun dan menitis menjadi
Yamantaka, yakni Penakluk Mara Yama, penakluk Raja Yama. Bila Anda menekuni Yamantaka, pahalanya sangat luar biasa, karena Raja Yama juga ditaklukannya, di bawah
kendali Yamantaka, jadi Anda menekuni yidam yang satu ini, Anda memegang kendali
atas hidup dan mati, bisa memperoleh umur panjang.
Sayang sekali ada beberapa acarya yang mendahului kita. Dulu, sewaktu saya pertama
kali mengadakan upacara Kalachakra di Hong Kong, seorang acarya datang, saya melihat auranya tidak benar, karena cahaya di tubuhnya sangat sedikit. Saya pun bertanya
padanya, “Tahukah Anda mantra Yamantaka?” Tak disangka ia tidak bisa menjawab, ia
tidak pernah menerima abhiseka Yamantaka, juga tidak tahu Mantra Yamantaka. Jika
ia dapat menjapa Mantra Yamantaka dengan sebaik-baiknya, hari ini Yama Pemburu
Nyawa tidak mungkin mencabut nyawanya. Jadi, sayang sekali.
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Kadang-kadang Mahaguru beritahu Anda semua, walaupun Anda tidak menekuni sadhana ini, namun Anda juga harus menjapa mantra ini. Misalnya, Anda tidak menekuni
Sadhana Yamantaka, namun Anda menjapa Mantra Yamantaka, pahala dan manfaatnya sangat besar. Seperti orang Tibet, mereka belum tentu menekuni Sadhana Tantra,
namun mereka menjapa “OM MANI PADME HUM”, menjapa mantra Avalokitesvara
Berlengan Empat. Amitabha Buddha, Dirghayus Buddha, Manjushri Bodhisattva, Yamantaka, Avalokitesvara Bodhisattva, Mahasthamaprapta Bodhisattva, semuanya sejenis, sekategori. Amitabha Buddha menitis menjadi Dirghayus Buddha, pendampingNya adalah Avalokitesvara Bodhisattva, Mahasthamaprapta Bodhisattva; Avalokitesvara
Bodhisattva menitis lagi menjadi Tara Putih, Tara Hijau, Mahasthamaprapta menitis
lagi menjadi Tara Merah; Amitabha Buddha dan Manjushri Bodhisattva pun saling
berhubungan; Manjushri Bodhisattva menitis lagi menjadi Yamantaka. Jadi, bila Anda
menekuni salah satu yidam di antaranya, Anda akan berhasil, sama-sama ke Sukhavatiloka Barat.
MAHAGURU MENDAPAT NILAI 100 DALAM UJIAN MENGEMUDI DI AMERIKA SERIKAT

Kemarin kita membahas tentang Sadhana Dhumapuja, kita bahas cepat sekali, sebentar
saja saya sudah jelaskan semuanya, topik utamanya telah dijelaskan semua. Kita tidak
tahu tamu kehormatan yang datang hari ini termasuk kubu biru atau kubu hijau, tapi
ini hanya cerita lucu, juga diceritakan oleh Chen Chuan-fang, cerita lucu tentang politik. Presiden suatu negara ikut serta dalam Festival Permainan Anak-anak, kebetulan
ada sebuah acara sembur-semburan, seperti Hari Raya Sembur di Thailand, bernyanyi
sambil sembur-semburan, semua orang sangat gembira. Demi merakyat, sang presiden
lantas terjun bermain sembur-semburan dengan anak-anak. Ia kena semburan, lantas
protes mengapa kalian menyembur saya. Ajudan berkata Hari Raya Sembur memang
harus sembur-semburan, bergembira bersama rakyat. Sang presiden berkata, “Mereka
menyembur saya dengan air mendidih!” Ini cerita dari Chen Chuan-fang, saya tidak
tahu presiden yang dimaksud itu pria atau wanita, saya juga tidak tahu presiden negara
mana. Bukan urusan saya. Jika ada masalah, cari saja Chen Chuan-fang.
Ringkasan Sadhana Dhumapuja sangat bagus. Barusan saya mengatakan bahwa kali
ini saya mengadakan konsultasi untuk Anda semua di Vihara Ling Shen Ching Tze
seminggu sebelumnya, alhasil siswa yang datang banyak yang sakit berat. Saya ada perasaan, mengapa karma penyakit para insan begitu berat? Mengapa tidak dapat diatasi?
Para insan bisa terkena karma penyakit karena pepatah mengatakan Anda menjadi apa
yang Anda makan. “You are what you eat.” Bahasa Inggris saya tidak begitu baku. Bicara
tentang Bahasa Inggris, saya pun teringat ketika saya ikut ujian mengemudi saat belum
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lama datang ke Amerika Serikat, Anda tahu bagaimana saya mengikuti ujiannya? Saya
tidak mengerti apa yang ia suruh. Lantas, saya pun cari akal, saya bilang “My name is
Sheng-yen Lu, I’m just new coming.” Saya pendatang baru. “I speak English just a little.
Please, you say slow.” Tolong bicara agak pelan. Ia mengerti kalimat ini.
Namun, ia menyuruh saya menyetir, saya masih tidak mengerti. Jadi, saya pun berkata
padanya, “I write down the pictures.” Lembar pertama adalah “10 Miles Stop,” lembar
kedua adalah “Change lane,” lembar ketiga adalah “parkir di belakang mobil,” lembar
keempat adalah “memundurkan mobil masuk garasi,” lembar kelima adalah “parkir di
tanjakan,” saya gambar sebuah mobil yang agak miring, parking di tanjakan, semuanya
digambar. “I write down the picture, you see? What kind you like? You tell me.” Petugas penguji itu senang sekali, “OK!” Akhirnya hari ini saya bertemu seorang yang ujian
mengemudi dengan gambar. Kemudian, saya mulai menyetir, ia pun menunjuk yang
pertama, “10 Miles stop,” saya pun tahu saya harus rem sewaktu menyetir 10 mil. Kemudian, ia pun membalik halaman kedua, “Change lane,” saya pun tahu menyalakan
lampu indikator, kemudian lihat, lalu putar arah, ia bilang bagus sekali. Sekarang parkir
di belakang mobil. Saya belajar parkir di belakang mobil cukup lama, mobil saya disetir sampai sana, berhenti berdampingan, saya mundur dulu separuh, kemudian mulai berputar sampai mentok, mobil pun berputar ke dalam, parkir di belakang mobil,
“Good.” Kemudian memundurkan mobil masuk garasi, cukup dengan berputar 90 derajat. Parkir di tanjakan, saya parkir seperti ini, kemudian roda diputar menahan Sidewalk, ia baru tidak akan licin, saya masih harus menarik rem tangan. Saya mendapatkan nilai 100 dalam ujian mengemudi. Dibantu oleh Buddha dan Bodhisattva, Mereka
memberikan saya ide ini. Anda lihat saya juga lulus ujian mengemudi, green card juga
lulus, kewarganegaraan juga lulus, demikianlah, sangat Easy.
MENEKUNI SADHANA DHUMAPUJA MEMBUAT ANDA SUKSES DALAM SEGALA HAL DAN
SEHAT SELALU

Kita bicara tentang Sadhana Dhumapuja. Apa baiknya Sadhana Dhumapuja ini? Saya
menemukan bahwa rintangan dalam hidup ini tidak hanya yang berwujud saja, juga
ada yang tidak berwujud. Yang berwujud semua palsu, ini yang dikatakan oleh Sakyamuni Buddha, “Semua yang berwujud adalah ilusi.” Yang benar-benar merintangi Anda
adalah musuh dan penagih utang yang pernah Anda sakiti dalam banyak kehidupan
lampau; jika sekarang ia menjadi makhluk halus, ia akan mencari Anda. Walaupun supaya sehat kita harus memperhatikan pola makan dan olahraga, ini adalah pengetahuan
dasar. Namun, ketika banyak penyakit makhluk halus menghampiri Anda, Anda lihat
saja ada yang terkena kanker, bukan berarti orang yang memperhatikan pola makan
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dan kesehatan tidak akan terkena kanker. Anda depresi juga bisa terkena kanker; Anda
selalu cemberut, risau sepanjang hari, hati tersimpul, sel akan mati, gabungan dari selsel mati akan berubah menjadi kanker. Jadi, jiwa tetap berpengaruh pada fisik, yang
tidak berwujud tetap berpengaruh pada berwujud, jadi Dhumapuja sangat penting.
Tubuh Anda bisa sakit, sewaktu sakit, Anda harus melakukan Dhumapuja, sewaktu
tidak sakit juga harus melakukan Dhumapuja. Yang dapat melakukan homa melakukan homa, yang dapat melakukan Trimula puja melakukan Trimulapuja, yang dapat
melakukan Argam puja melakukan Argampuja, semuanya adalah persembahan. Namun, Dhumapuja khusus mempersembahkan kepada musuh dan penagih utang, mempersembahkan kepada makhluk halus. Bahan persembahannya hanya berupa sedikit
dupa, sedikit tepung 5 jenis padi-padian, kain lima warna, gula putih dan gula merah,
ditambah sedikit susu, setelah dikeringkan, lalu dinyalakan. Mengapa dengan demikian
makhluk halus akan senang? Ini ada sebabnya. Karena Anda japa “OM.AH.HUM”, Anda
japa “RANG.YANG.KANG”, “OM.A.HUM” ini melambangkan: pertama, mengubahnya
menjadi banyak, “OM”, berubah menjadi banyak, bahan-bahan Dhumapuja Anda yang
kecil berubah menjadi banyak, memenuhi alam semesta, “OM” adalah alam semesta,
“A” adalah bersih, bahan-bahan yang Anda buat ini berubah menjadi sangat bersih,
sangat baik, murni; “HUM” mengubah Dharmarasanya, kain berubah menjadi pakaian
yang sangat indah, tepung 5 jenis padi-padian menjadi makanan yang sangat lezat, bubuk cendana ini berubah menjadi wewangian yang sangat semerbak, gula mengubah
duka menjadi suka, yang pahit menjadi manis. Kita orang Taiwan mengatakan, memberi Anda makan yang manis-manis, besok melahirkan anak, ini kata-kata yang menyenangkan orang lain, supaya Anda puas. Supaya yang tidak baik berubah menjadi baik.
Susu justru berguna menolak semua bencana, susu berwarna putih, bersifat bersih,
menolak seluruh bencana.
Anda japa “OM.A.HUM”, “LANG.YANG.KANG”, walaupun Dhumapuja sangat kecil, justru berubah menjadi persembahan besar. Asalkan Anda melakukan seperti itu, semua
penyakit, karma buruk, makhluk halus, makhluk halus yang menganggu Anda, mereka
semua menerima persembahan Anda, dengan kata lain, kita tidak dapat menolak permintaan orang lain jika kita makan dan mengambil barang orang lain, itulah maksudnya. Bukan menyuap, kita dengan tulus melakukan persembahan, tujuan yang terpenting dalam melakukan Sadhana Dhumapuja adalah agar seluruh musuh dan penagih
utang, semua makhluk halus, tadinya mau mencelakai Anda, Ia pun mundur. Jadi, Anda
akan sukses dalam karir, restoran Anda akan ramai, atasan Anda akan menaikkan gaji
Anda, tubuh Anda juga akan sehat, suasana hati juga sangat gembira; tadinya membenci Anda pun bisa mencintai Anda, semua memperoleh kesempurnaan dalam hal
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cinta kasih; tadinya sakit-sakitan, penyakitnya perlahan-lahan membaik, tadinya Anda
tidak sakit, Anda pun menjadi semakin sehat. Inilah manfaat Dhumapuja.
Dhumapuja juga ada yang mempersembahkan pada Buddha, yakni pukul 5 hingga 9
pagi. Mempersembahkan pada makhluk halus itu pukul 5 sore hingga 9 malam. Tungku
Dhumapuja juga pernah saya jelaskan, hiolo tidur Anda buat yang panjang, lalu bersadhana di depan tungku hiolo tidur; bila Anda buat yang berongga, Anda pun bersadhana
dengan tungku yang kemarin saya perlihatkan pada Anda; bila Anda membuat yang
agak besar, Anda boleh membakarnya seperti ini, setelah dibakar Anda semua bersama-sama mengadakan kebaktian Dhumapuja juga boleh. Menggunakan patra, patra
yang dipegang bhiksu-bhiksu, juga boleh, makanya tadi saya katakan, bahan yang harus Anda persiapkan adalah bubuk cendana, tepung 5 jenis padi-padian, kain 5 warna,
gula putih dan merah, sedikit susu, dicampur lalu dikeringkan, agar dapat menyala, bakar dengan sedikit dupa, selanjutnya bersadhana.
MUDRA GARUDA MELAMBANGKAN ASAP SEDANG TERBANG

Yang saya katakan kemarin, dalam melakukan Dhumapuja, ingat harus taruh di tempat yang sirkulasi udaranya lancar. Siswa Singapura mengatakan bahwa rumah tempat
tinggal mereka tidak ada balkon, kalau begitu Anda buka jendela, Anda bersadhana
menghadap ke luar jendela. Yang saya jelaskan kemarin, yaitu kita menekuni Sadhana
Avalokitesvara Berlengan Empat, adinata yang terutama adalah Avalokitesvara Berlengan Empat, “OM.MANI.PADME.HUM.XIE”. “XIE” ini dalam Bahasa Inggris memang
agak kasar! Seperti sedang memarahi orang, Shit on you, kurang bagus. Sebenarnya di
dalam Tantra, justru adalah mantra. Mengapa “XIE” ini baik? Ia adalah mantra! Bijaksara Amitabha Buddha, Avalokitesvara Bodhisattva. Anda harus tahu sebuah cakra candra, sebuah aksara “XIE”, berubah menjadi Avalokitevara Berlengan Empat, mengerti
memasuki diriku dan diriku memasuki; sebelumnya melakukan Mahanamaskara, Mahapuja, Catursarana, Simabandhana, Mantra Sataksara, Anda juga memanjatkan Sutra
Raja Agung Avalokitesvara; setelah Anda menyelesaikan taracara ini, Anda pun mulai
melakukan Sadhana Avalokitesvara Berlengan Empat, berlatih hingga Avalokitesvara
Bodhisattva memasuki diriku dan diriku memasuki. Mudra Avalokitesvara Bodhisattva bermacam-macam, ada mudra yang satu ibu jari masuk ke dalam, satu ibu jari di
luar, dikepalkan ke dalam, ini adalah mudra Avalokitesvara Bodhisattva. Ada lagi mudra
Sahasrabhujanetra Avalokitesvara Bodhisattva, yakni tangan-Nya yang banyak dibentuk seperti ini, bersilangan, atau terbuka, artinya banyak tangan, ini adalah mudra
Sahasrabhujanetra Avalokitesvara Bodhisattva. Avalokitesvara Bodhisattva memiliki
banyak mudra, Anda gunakan mudra apapun boleh, ketika Anda sendiri berubah menFebruari’11
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jadi Avalokitesvara Bodhisattva, Anda pun mulai menekuni Sadhana Dhumapuja, ini
adalah tahap awal, tahap inti.
Selanjutnya Anda menekuni Dhumapuja, ketika asap sedang menyala, Anda harus
bervisualisasi wadah Anda, japalah Mantra Visualisasi Sunya “OM. SIBAWA. SUDA.
SARWA. DARMA. SIBAWA. SUDUO. HANG.”, ini adalah Mantra Visualisasi Sunya. Mantra Visualisasi Sunya melambangkan seluruh alam semesta, Anda bervisualisasi Dhumapuja Anda menjadi besar hingga sebesar angkasa, kemudian ketika bervisualisasi
asap menyala, asap pun berubah menjadi lima persembahan mulia. Seluruh makhluk
halus suka barang-barang berharga, Anda harus memvisualisasikannya. Visualisasi
rumah yang paling disukai makhluk halus, sebesar apapun Anda boleh bervisualisasi
untuk mereka. Visualisasi mobil, visualisasi mobil sport Ferrari memenuhi seluruh angkasa. Anda visualisasi makanan. Anda visualisasi sayur-mayur, ini lebih murah. Anda
visualisasi abalone, hisit! Pokoknya visualisasi benda-benda yang paling mahal. Sarang
burung, lobster, kita makan yang bermutu. Saya bahkan mendengar bahwa ada acarya
yang wajahnya tertulis abalone, hisit, sepertinya ke mana pun saya pergi harus makan
abalone, hisit, setiap umat se-Dharma selalu mempersembahkan abalone, hisit, setiap
kali makan harus abalone, hisit, semua orang pun menjulukinya acarya abalone, hisit.
Pokoknya lima persembahan mulia, Anda persembahkan semua yang terbaik. Lain
kali kalian berikan persembahan seperti ini saja pada acarya! Melalui Dhumapuja
berubah menjadi lima persembahan mulia, “pangan, sandang, papan, transportasi,
dan hiburan” semuanya tercakup, hiburan juga dipersembahkan padanya. Mudra yang
Anda bentuk waktu itu adalah Mudra Garuda, Garuda melambangkan asap, karena ia
bisa terbang, mudra ini gampang diingat, ini sedang terbang! Asap terbang seperti ini
bagaikan garuda, terbang ke setiap pelosok alam semesta, seluruh makhluk halus pun
menerima persembahan Anda. Saat Anda menyelesaikan tahap menerima persembahan, Anda harus japa satu mantra, yakni Mantra Paripurna mempersembahkan pada
mereka “OM. APULADI. PUPAYA. SVAHA.” Sewaktu menjapa satu mantra harus memetik jari satu kali, total 7 kali, harus japa 7 kali artinya sempurna. Mengapa harus memetik
jari? Karena jika saat Anda melakukan persembahan, makhluk halus masih tidur, Anda
memetik jari, ia pun bangun. Lagipula satu petikan jari artinya Anda harus mempersembahkan pada mereka, Anda harus bersiap-siap memberikan mereka persembahan,
japa Mantra Paripurna 7 kali, petik jari 7 kali, artinya persembahan selesai dan sempurna.
PELIMPAHAN JASA SADHANA DHUMAPUJA
BOLEH MENGGUNAKAN BAHASA UMUM YANG SEDERHANA
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Mengenai pelimpahan jasa, kemarin banyak orang mengatakan bahwa pelimpahan
jasa Mahaguru tidak bisa diingat! Lantas, saya pun baca agak pelan, dengarkan sebentar, “Seluruh Dhumapuja dari pancaguna, Dewaraja Aharagandha Madhuka, Raja
Kinnara dan kerabatnya. Raja Aharagandha Pancajati dan rakyatnya. Raja Naga, Putri
Naga, dan para kerabatnya. Dewa Gunung, Dewa Air, Dewa Sungai dan Laut. Terutama
segenap insan yang telah meninggal dunia namun belum bereinkarnasi dan berada
di tengah bardo, segenap insan yang risau, semoga memperoleh persembahan guna
sempurna. Bardo selayaknya memahami agar bebas dari ketakutan dan penderitaan,
Sambhogakaya Buddha yang sempurna, semoga lekas mencapai Samyaksambodhi,
tetap menjalankan walau tanpa kekuatan demikian, juga berkorban tanpa kekurangan sehingga muncullah sugata, bersedia menjalankan Anuttara Saddharma. Semoga
lewat kekuatan pahala ini, saya tersingkir dari segala rintangan, keempat penderitaan
bagaikan ombak lautan, semoga semua insan dunia saha diselamatkan.” Menghafal
gatha ini sungguh merisaukan, kita menggunakan bahasa umum yang sederhana, saya
lebih mengerti bahasa umum. Dengan kata lain “Dhumapuja saya ini dipersembahkan
pada semua makhluk halus, dipersembahkan pada semua musuh dan penagih utang
saya, dipersembahkan pada semua yang berwujud dan tidak berwujud, agar mereka
memperoleh kepuasan dan kebahagiaan, semoga musuh dan penagih utang saya dapat
meninggalkan saya, menjauhi saya, semoga musuh dan penagih utang saya melatih diri
kelak mencapai keberhasilan, semoga semua musuh dan penagih utang saya mengubah duka menjadi suka, saya pun dapat selamat dan sejahtera, sehat selalu, dapat
tekun melatih diri, OM.MANI.PADME.HUM.” Begitulah. Ini lebih sederhana. Anda
mengerti memberikan persembahan kepada musuh dan penagih utang, mempersembahkan kepada semua makhluk halus.
TEMPAT IBADAH MILIK LANGIT DAN BUMI

Kemarin saat saya berceramah, saya sempat menyinggung tentang Song Xian-zheng,
ia sekarang juga seorang yang melatih diri dengan tekun, “Sanlun Leizang Si” yang
akan dibangunnya di Dallas tanpa menggalang dana, lahannya milik sendiri, ia menggunakan kekuatan sendiri untuk membangun Lei Zang Si sendiri. Saya memberinya
nama “Sanlun Lei Zang Si”. Anda semua jangan mengira “sanlun” berarti tiga roda dari
kenderaan beroda tiga (becak), ini mengandung arti tiga kali memutar Dharmacakra
dalam Buddhadharma, jadi baru disebut “sanlun” (tricakra). Kelak ia juga seorang donatur utama. Dulu ia di Seattle, begitu ia meninggalkan Seattle, Anda lihat, tingkat keberhasilannya lumayan. Jadi, saya berharap kita seluruh siswa Zhenfo, jangan sepenuhnya tekun di tempat ibadah, tempat ibadah tentu harus kita jalankan, sebab kita bisa
berkumpul mengadakan kebaktian bersama, ada pahalanya, namun, tempat ibadah
adalah milik langit dan bumi, bukan milik perorangan.
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Mahaguru pernah mengatakan bahwa saya menjadi kepala Vihara Vajragarbha Taiwan
hanya nama saja, sekarang Acarya Lian Zhe adalah penjabat kepala vihara, namun kenyataannya semua personalia, administrasi, keuangan semuanya dilakukan olehnya,
saya pribadi tidak campur tangan. Aset Vihara Vajragarbha Taiwan sekarang, termasuk aset bangunan dan lahan boleh dibilang seratus juta. Jika saya seorang yang sangat serakah, seratus juta loh! Semua orang tahu, Chen Chuan-fang bilang, “Kekayaan
tidak dibawa datang, juga tidak dibawa pergi, tapi setiap orang suka kekayaan.” Jika
Mahaguru suka kekayaan, saya kembali ke Vihara Vajragarbha Taiwan, saya adalah kepala vihara! Anda penjabat kepala vihara, wakil kepala vihara semuanya ke pinggir dan
istirahat. Lalu, ini milik saya! Setiap hari saya menatap tiang besar berlapis emas, yang
penting senang. Peluk sebentar dengan gembira, satu orang tidak cukup memeluk tiang
besar, setinggi tujuh tingkat loh! Bodhisattva juga setinggi 7 tingkat, senang melihatnya.
Sekali saya melihat Amitabha, makin lama makin agung, sungguh ingin bawa pulang,
tapi tidak bisa. Tak bisa dibawa pergi, dari luar dikatakan milik Anda, sebenarnya milik
bumi. Usia Anda bisa lebih panjang daripada Vihara Vajragarbha? Jika usia Anda lebih
panjang daripada Vihara Vajragarbha, makan saja seperti makan kue bolu. Usia Anda
juga tidak lebih panjang dari Vihara Vajragarbha! Itu memang milik bumi, maka kita
harus berpikiran terbuka!
Chen Chuan-fang mengatakan bahwa dirinya sudah berpikiran terbuka, sekarang saya
tidak mau apa-apa lagi, Mahaguru, menurut Anda bagaimana tingkat spiritual saya
akhir-akhir ini? Begitu saya lihat, wah! Akhir-akhir ini cerita lucu Anda makin bagus
dari hari ke hari. Saya menemukan bahwa keempat mama besar memang melatih diri,
bahkan mengalami kemajuan. Salah satunya, ada satu mama besar, ia sudah menyatu
dengan Avalokitesvara Bodhisattva. Salah satu mama besar, bisa pergi ke alam suci.
Salah satu mama besar lagi, bisa pergi ke alam surga. Salah satu mama besar lagi, kelak
akan menjadi presiden. Keempat sadhaka mengalami kemajuan, keberhasilan mereka
cukup tinggi.
DENGAN MEMAHAMI MAKNA UTAMA SADHANA TANTRA
MENEKUNI AJARAN TANTRA AKAN MENCAPAI KEBERHASILAN

Anda menekuni Dhumapuja, dalam usaha duniawi, Anda bisa berhasil, usaha non
duniawi juga akan berhasil. Asal tahu saja, ini adalah bekal dasar, Dhumapuja adalah
sadhana bekal, sadhana bekal yang terbaik, baik sekali untuk sadhana pribadi. Saya
beritahu makna utama sadhana Tantra pada Anda semua. Makna utama Tantra, orang
yang mengerti akan mengerti, orang yang tidak mengerti tidak akan mengerti. Sadhana
Tantra, di cakra kening ada sebuah aksara “HAN”, bagian empat jari di cakra pusar ada
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setengah aksara “A”, lewat menghirup prana, akan muncul “api tummo”; di dalam hati
Anda ada sebuah aksara “HUM” biru, aksara “HUM” berubah menjadi yidam, lewat
saling mengisi antara api tummo dan bindu, akan berubah menjadi “tubuh ilusi” Anda.
Jika di dalam mimpi Anda juga dapat bersadhana, Anda pun akan memperoleh “visualisasi mimpi”; di dalam mimpi Anda juga dapat bersadhana, bergabung dengan terang,
Anda pun memperoleh “terang”. Kelak Anda memblokir kedelapan lubang, hanya tinggal satu lubang, Anda dorong dengan sekuat tenaga kesadaran dan prana Anda lewat
prana, inilah “memindahkan kesadaran”. Setelah Anda keluar, Anda melihat yidam
Anda, Anda melebur dengan yidam inilah “grong’jug”. Saya telah katakan, sebuah “api
tummo”, sebuah “tubuh ilusi”, sebuah “visualisasi mimpi”, sebuah “terang”, sebuah
“memindahkan kesadaran”, sebuah “bardo”.
Jika Anda mengerti, jika Anda telah memiliki tubuh ilusi, Anda pun bisa menggunakan
kekuatan Anda mengendalikan tubuh ilusi Anda untuk langsung terlahir di Buddhaloka, langsung menggunakan tubuh ilusi Anda mencapai kebuddhaan disebut “mencapai kebuddhaan dalam tubuh sekarang”. Jika Anda tidak bisa, Anda visualisasi yidam
Anda di atas kepala Anda, nadi tengah yidam dan nadi tengah Anda terhubung, gerakkan prana yang telah Anda pelajari ke atas, dorong kesadaran Anda ke kesadaran yidam,
dorong ke nadi tengah yidam, menyatu dengan yidam, Ia terbang ke alam suci, Anda
pun ke alam suci. Jika masih tidak bisa, Anda tidak dapat mencapai keberhasilan tubuh
ilusi Anda, hanya bardo Anda yang muncul, lantas Anda harus segera belajar “Metode
Memindahkan Kesadaran”. Anda harus mengerti menjapa mantra, mengerti visualisasi,
yidam Anda muncul, Anda melebur ke dalam yidam Anda, Anda pun memindahkan
kesadaran. Jika Anda ingin menjadi presiden, kelak Anda ingin menjadi presiden yang
terkenal di dunia, Anda mesti belajar visualisasi, Anda harus visualisasi ibu yang melahirkan presiden, Anda harus mencarinya; kemudian bardo atau arwah Anda memasuki
rahimnya, ini disebut “grong’jug”; Anda masuk ke rumah ini, lalu dilahirkan oleh ibu
presiden, kelak Anda pun menjadi putra langit yang sudah ditakdirkan. Di dalam Tantra, ini disebut “Sadhana Grong’jug.”
Kekuatan bardo orang biasa tidak cukup, sebab orang biasa tidak dapat mengendalikan
diri, ia hanya dapat menempel di kupu-kupu. Kupu-kupu beterbangan, bardo Anda lewat, Anda menempel di atasnya, beterbangan, terbang ke pundak orang dekat. Anda
jangan tepuk, karena ia maybe your grandfather or grandmother, menempel di sayap.
Kadang-kadang, ia akan menempel di serangga, sewaktu Anda sedang melakukan penyeberangan, tiba-tiba, serangga yang belum pernah lihat sebelumnya, merayap ke atas
meja Anda.
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Suatu kali, saya membantu menyeberangkan seorang kerabat, seekor serangga merayap,
mereka melihatnya ingin memukulnya dengan tangan, saya bilang, “Tunggu. It’s your
brother!” Ia adalah kakak Anda yang menempel di serangga pulang mencari Anda, ini
juga salah satu dari Sadhana Grong’jug, tapi Sadhana Grong’jug demikian adalah Sadhana Grong’jug berkekuatan rendah, ia hanya dapat menempel di serangga dan kupukupu, tidak dapat menempel di seekor burung, kemudian terbang pulang mengunjungi
orang dekatnya, lalu pergi setelah itu. Jangan menyakitinya.
Kita sebagai Tantrika mengerti Sadhana Grong’jug, seperti ada yang mengatakan ia
ingin terlahir di dalam keluarga Bill Gates. Kalau begitu, sewaktu Anda meninggalkan
dunia, Anda segera mencari istrinya, masuk ke dalam rahimnya, masuk ke dalam janinnya, begitu lahir Anda pun menjadi putra Bill Gates, Anda terlahir menjadi orang kaya.
Untuk itu, tingkat spiritual Anda harus memadai, Anda dapat mengendalikan diri, Anda
dapat pergi ke alam suci atau mencapai kebuddhaan atau bereinkarnasi menjadi presiden atau bereinkarnasi menjadi orang kaya atau bereinkarnasi ke mana pun sesuai kehendak Anda. Ini adalah keberhasilan kita dalam menekuni Tantra.
Sebentar lagi saya akan memberikan abhiseka Yamantaka untuk Anda semua. Sadhana
Dhumapuja ini, saya minta acarya di Miyuan menuliskan urutan sadhana. Setelah selesai ditulis, perlihatkan pada saya, saya lihat bagus sekali, kemudian Anda semua bersadhana berdasarkan urutan ini. Saya pikir Anda semua kurang lebih sudah mengerti,
kita menekuni begitu banyak yidam! Hanya ditambah persembahan Dhumapuja saja.
Menurut saya, kita japa 7 kali mantra, 7 kali mantra adalah japa “OM. APULADI. PUPAYA. SVAHA.” Japa mantra ini saja, jangan japa mantra “OM. ABULADI. BULAYA.
SUOHA.” Japalah “OM. APULADI. PUPAYA. SVAHA.” Urutan sadhana Dhumapuja ini
boleh dilakukan oleh semua orang, Anda semua juga boleh memanjatkan Sutra Raja
Agung.
Sebentar lagi saya memberikan abhiseka Yamantaka pada Anda semua, walaupun Anda
tidak menekuni Sadhana Yamantaka, namun Anda boleh menjapa Mantra Yamantaka,
bisa membuat anda panjang umur. Beruntunglah kalian yang datang ke sini! Asalkan
Anda menguasai mantra vajra dari Yamantaka, Anda sering japa, ratusan racun tidak
mempan, Anda pun panjang umur dan bebas leluasa.
Om Mani Padme Hum.
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Tathagata Usnisha Vijaya
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Seperti yang aku dengar, ketika sang Bhagawan berada di Sravasti di Taman Jetavana
dengan 2.500 orang Bhikku senior juga 2.000 Sangha Bodhisattva. Saat pertemuan San
Fa Tang di 33 alam Dewa, ada seorang Dewa benama San Zhu, ketika berjalan-jalan
di taman bersama para Dewa, mereka ini sangat dihormati dan dimuliakan oleh para
Dewa di alam Dewata dengan dikelilingi oleh para dewi khayangan, mereka bermain
dan bergembira bersama dengan diiringi berbagai macam musik menikmati kesenangan.
Pada malam itu Dewa San Zhu mendengar suara bisikan yang berkata kehidupan Dewa
San Zhu akan berakhir tujuh hari kemudian, setelah itu ia akan dilahirkan kembali di
alam manusia dan akan mengalami 7 kali kehidupan sebagai hewan menjalani penderitaan di Neraka, keluar dari Neraka dengan mengharapkan terlahir sebagai manusia,
ia terlahir sebagai manusia miskin yang hina dan buta, semenjak dalam kandungan
ibunya, yaitu tanpa memiliki kedua biji bola mata.
Saat Dewa San Zhu mendengar suara bisikan tersebut sangat ketakutan, merinding
semua bulu romanya, serta kalut dan stress.
Segera saja ia menuju ke tempat Sakra Dewa Indra, ia menangis dengan sedih, sangat
ketakutan dan kehilangan akal sehat, selesai bernamaskara di bawah kaki Sakra Dewa
Indra, ia menyampaikan bahwa saya bersenang-senang dengan dewi khayangan, kemudian terdengar suara yang menyebutkan Dewa San Zhu akan berakhir kehidupannya tujuh hari kemudian, setelah itu ia akan dilahirkan di dunia fana, menjalani 7 kali
kehidupan sebagai hewan, menjalani penderitaan di Neraka, keluar dari Neraka dengan mengharapkan terlahir sebagai manusia, terlahir sebagai orang miskin yang hina
dengan memiliki dua belah mata yang buta.
Sakra Dewa Indra dengan cara apa dapat membebaskan saya dari penderitaan
demikian, mendengarkan ulasan dari Dewa San Zhu, Sakra Dewa Indra sangat terkejut dan berpikir mengapa Dewa San Zhu harus mengalami 7 kali kehidupan di dunia
samsara, perlu sejenak bagi Dewa San Zhu untuk menenangkan diri dan memasuki samadhi.
Memasuki samadhi dan melihat dengan teliti. Terlihat pangeran San Zhu sedang menFebruari’11
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jalani kehidupan di alam samsara, yaitu hidup sebagai babi, anjing, hidup di hutan liar
sebagai kera, ular sanca, elang hitam dan wujud lainnya.
Memakan makanan kotor yang menjijikan, saat Sakra Dewa Indra melihat Dewa San
Zhu akan jatuh pada 7 kali kehidupan di alam samsara, ia sangatlah terpukul dan menderita. Lama berpikir tidak menemukan jalan keluar. Kemana ia harus pergi mencari
perlindungan. Satu-satunya jalan adalah mengandalkan Samnyak Sambodhi Tathagata
yang dapat membebaskan Dewa San Zhu dari penderitaan.
Pada malam harinya, Sakra Dewa Indra dengan rambut nya yang indah, memakai berbagai macam pewangi pengarum badan. Berjubah surgawi yang anggun menuju Taman
Jetavana, tempat tinggal Sang Buddha.
Begitu tiba, ia langsung bersujud di kaki Sang Buddha, lalu mengelilingi Buddha 7 kali,
akhirnya berhenti di depan Sang Buddha dan melakukan maha persembahan. Bersujud di depan Sang Buddha dan berkata “Yang dijunjung, mengapa Dewa San Zhu perlu
menjalani 7 kali kehidupan di alam samsara?”. Setelah menguraikan cerita tersebut.
Saat itu di puncak Tathagata memancarkan berbagai macam cahaya, memenuhi seluruh jagad raya. Cahaya itu berputar mengelilingi Buddha sebanyak 3 kali, kemudian
memasuki mulut Buddha.
Sang Buddha sambil tersenyum memberitahukan kepada Sakra Dewa Indra, bahwa
ada sebuah Dharani yang namanya Usnishavijaya (Dharani Puncak Tathagata yang paling agung) dapat membersihkan segala kejahatan, menghilangkan segala penderitaan
hidup. Juga dapat menghilangkan penderitaan makhluk hewan, dapat menembus alam
neraka, dapat melimpahkan jasa ke jalan yang baik. Sakra Dewa Indra, barang siapa
sekali saja mendengarkan Usnishavijaya Dharani ini, maka semua perbuatan karma jahat pada kehidupan sebelumnya akan terhapus, hingga mendapatkan tubuh bersih tak
bernoda, dimana saja dilahirkan, ia akan selalu mengingat dari satu Buddha ke Buddha
yang lain, dari satu langit ke langit yang lain, menjalani hidup menjelajahi 33 langit ia
tidak akan lupa tempat ia dilahirkan. Sakra Dewa Indra, “Barang siapa pada saat hendak
meninggal dunia. Menyediakan waktu membaca, mengulangi Dharani ini dalam hati,
maka ia dapat memperpanjang usia, menyucikan badan jasmani, ucapan dan pikiran
menjadikan badannya tanpa derita dan hidup makmur serta aman sentosa dimana saja
ia berada”. Karena Tathagata mengamatinya secara seksama, para Dewata melayani dan
melindunginya, ia akan dihormati orang, dapat melenyapkan segala rintangan mara,
semua Bodhisattva sepakat melindunginya.
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Sakra Dewa Indra, barang siapa dapat menyisihkan waktu membaca Dharani ini, semua
penderitaan di alam neraka, alam binatang, alam yama dan alam setan kelaparan dapat
terkikis habis tak tersisakan, dan dapat memasuki semua Tanah Suci Buddha dan istana
Dewata, semua pintu para Bodhisattva dengan tanpa hambatan dapat dimasukinya
sesuai dengan kehendak.
Lalu Sakra Dewa indra berkata: “Yang dijunjung harapan kami adalah memohon Tathagata membabarkan dharma pemurah rejeki dan panjang usia,” untuk para makhluk.
Sang Buddha mengetahui maksud dari Sakra Dewa Indra yang ingin mendengarkan
Dharani Usnishavijaya, dan dharaninya adalah sebagai berikut :
Namo Bhagavate. Trilokya. Prati. Vishishtaya Buddhaya.
Bhagavate. Tedyata. Om. Vishuddhaya Vishuddhaya.
Sama Sama. Samanta Vabhasa. Sparana Gati Gahana.
Svabhava Visuddhe. Abhisim Chatumam.
Sugata. Varavachana. Amirita. Bhisaikai. Maha Mantra.
Padai. Ahara Ahara. Ayu Saddharani.
Soddhaya Soddhaya. Gagana Visuddhe. Usnishavijaya.
Visuddhe. Sahasrarashmi Samchodite. Sarva. Tathagata.
Varukani. Sat Paramita. Pari Purani. Sarva. Tathagata.
Heridaya. Dhistana. Dhistite. Maha Mudre. Vajra Kaya.
Samhatana. Visuddhe. Sarva. Varana Bhaya. Durgati.
Pari. Visuddhe. Pratini. Varttaya. Ayuha Suddhe. Samaya.
Dhistite. Moni Moni. Mahamoni. Tathagata. Bhutakoti.
Parisuddhe. Visphota Boddhisuddhe. Jaya Jaya.
Vijaya Vijaya. Smara Smara. Sarva Buddha. Dhistita.
Suddhe. Vajri Vajra. Garbhe. Vajram Bhavatu. Mama.
Shariram. Sarva. Satvanam. Chakaya. Parivisuddhe.
Sarvagati. Parisuddhe. Sarva. Tathagata. Suchame.
Sama Svaha. Yamtu. Sarba Tathagata. Sama Svasa.
Dhistite. Buddhya Buddhya. Vibuddhya Vibuddhya.
Boddhaya Bodhaya. Vibodhaya Vibodhaya.
Samanta Parisuddhe. Sarva Tathagata. Heridaya.
Dhistana. Dhistite. Maha Mudre. Svaha.
Mantra Pendek :
Om Prum Svaha Om Amita Ayila Tateh Svaha.
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Sang Buddha memberitahukan Sakra Dewa Indra, bahwa nama Dharani adalah Usnishavijaya pelenyap segala penderitaan alam samsara. Dapat menghapus rintangan
dari segala perbuatan dosa. Dapat mencabut segala penderitaan menjijikan di alam
samsara.
Sakra Dewa Indra, para Buddha yang jumlahnya ratusan ribu yang berdiam di 88 koti
pasir sungai Gangga sama-sama menyatakan gembira menerima dan melafalkannya
dan telah disahkan oleh Adi Buddha (Vairocana Buddha). Untuk melenyapkan segala
penderitaan di alam samsara. Untuk melenyapkan penderitaan para makhluk di alam
neraka, alam binatang dan alam Yama, melenyapkan para makhluk dalam menghadapi
penderitaan lahir dan mati. Untuk menolong para makhluk terkontaminasi perbuatan
jahat, membantu mereka yang seret rezeki dan pendek usia.
Pahala membaca dharani ini dapat menolong para makhluk di berbagai alam samsara.
Supaya dapat memperoleh kelahiran kembali, membebaskan penderitaan insan yang
seret rezeki, mereka yang terkontaminasi perbuatan jahat, mereka tidak mengenal kebajikan dan kejahatan.
Sang Buddha bersabda pada Sakra Dewa Indra : “Saya berpesan Dharani ini, agar Anda
dapat memberikan pada Dewa San Zhu dan dianjurkan untuk melafalkan serta menelaahnya, selalu diingat dan dengan senang hati melaksanakan persembahan pada para
makhluk dan menyebarluaskan serta menjelaskan Dharani ini pada para makhluk di
Jambudvipa dan para Dewa”. Tujuan memberi pesan agar Anda, Sakra Dewa Indra, seharusnya Anda sekalian wajib menjaganya dengan baik, jangan sampai hilang.
Sakra Dewa Indra, jika para insan meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan
Dharani ini, maka karma buruk pada beribu-ribu kalpa yang lalu, segala halangan yang
timbul, segala penderitaan dalam tumimbal lahir sebagai setan kelaparan di alam neraka, sebagai binatang di alam Yama, sebagai asura, yaksa raksasa, putana, kataputana,
apasmara, nyamuk serangga, kura-kura, anjing, ular, jenis unggas, juga binatang buas,
jenis hewan melata yang bernyawa, hingga semut, tidak akan terulang lagi penderitaannya. Yang bersangkutan akan segera terlahir kembali di alam para Tathagata. Seumur
hidup menjalankan Bodhisattva, terlahir dan tinggal bersama dengan para Bodhisattva,
atau terlahir di keluarga Brahmana terpandang, atau terlahir di keluarga yang memiliki
tanah dan gedung besar. Atau terlahir di keluarga bangsawan terhormat.
Sakra Dewa Indra, para insan dapat terlahir di tempat terhormat tersebut adalah dikarenakan yang bersangkutan telah mendengarkan Dharani ini. Dan tempat dimana ia
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dilahirkan juga akan menjadi suci dan bersih.
Sakra Dewa Indra, pahala gatha Dharani ini dapat mencapai jalan kebodhian yang paling agung dan suci. Seperti Sakra Dewa Indra. Dharani ini dinamakan kesempurnaan
yang dapat membersihkan semua kejahatan di alam samsara.
Usnishavijaya Dharani ini, bagai permata pusaka di matahari, bersih tanpa noda, dapat
membersihkan alam semesta, cahayanya menerangi seluruh jagad raya tanpa ada yang
tertinggal. Jika para insan melafalkan Dharani ini juga tiada bedanya bagai emas kencana di Jambudvipa, bersih berkilau serta lembut, tidak ternodakan.
Sakra Dewa Indra, jika ada insan yang melafalkan Dharani ini, maka yang bersangkutan juga akan memanfaatkan kesuciannya yang murni untuk dapat terlahir di gati yang
baik.
Sakra Dewa Indra, tempat dimana Dharani ini berada, bila dapat dicetak dan ditulis
serta disebarluaskan, maka bagi mereka yang melafalkan, mendengar serta memberi
persembahan, serta yang dapat melaksanakannya, maka segala penderitaan di alam
samsara dapat disingkirkan, segala penderitaan di alam neraka akan lenyap.
Tathagata memberitahu pada Sakra Dewa Indra, bahwa bila ada orang yang menulis
Dharani ini dan diletakkan di atas tugu yang tertinggi, di atas bukit atau di atas gedung,
di atas stupa, maka Sakra Dewa Indra, bila ada Bhikku, upasaka, upasika, pria dan
wanita rumah tangga berada di atas tugu atau melihat atau berada berdekatan, hingga
bayangannya jatuh pada dirinya atau debu di atas tugu bertuliskan Dharani itu jatuh
pada tubuhnya, maka Sakra Dewa Indra, segala karma buruk para makhluk yang bersangkutan, yang akan terjatuh ke dalam alam samsara, alam hewan, alam yama, alam
setan kelaparan, alam asura, semuanya akan terhindar dari penderitaan ini, yang bersangkutan juga tidak akan ternoda oleh karma buruk.
Sakra Dewa Indra, makhluk demikian akan mendapatkan bimbingan langsung dari
para Buddha, iman mereka kokoh hingga mencapai tingkat Samyak Sambodhi.
Sakra Dewa Indra, apalagi dilengkapi dengan berbagai pujaan gatha, rambut yang indah diberi hiasan pita-pita indah, berbagai wewangian cendana, dihiasi dengan panji
kain dan tugu pusaka yang anggun, ditudungi dengan payung besar serta dilengkapi
dan dihiasi dengan busana, kalung yang indah, membangun stupa di perempatan jalan,
menuliskan Dharani di atasnya, memberi hormat dengan tangan membentuk mudra,
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mengelilinginya dengan bernamaskara serta memohon perlindungan padanya.
Sakra Dewa Indra, orang yang memberi persembahan disebut Mahasattva, ia adalah
putra Buddha, bila melafalkan dharani ini bagaikan pilar yang kokoh berstupa sarira
Tathagata.
Ketika pada malam hari, Raja Yama datang mengunjungi tempat Buddha dengan mengenakan berbagai jubah surgawi dan wewangian yang mengharumkan tubuh, memberi
persembahan dan mengelilingi Sang Buddha sebanyak 7 kali serta bersujud di kaki sang
Buddha, kemudian berkata, saya mendengarkan sabda Tathagata dan memuji Maha
Dharani ini. Bila mempelajari dan melatihnya, maka barang siapa yang melafal dan
membaca Dharani ini, saya akan selalu mengikuti dan melindungi, tidak akan membiarkan pelafal Dharani jatuh ke dalam neraka. Bila yang bersangkutan mengikuti ajaran
Tathagata, maka saya akan melindunginya.
Ketika itu, Catur Maharajika, mengelilingi Sang Buddha sebanyak 3 kali dan berkata,
“Yang dijunjung kami hanya ingin Tathagata membabarkan pada kita dharma Dharani ini.”
Saat itu Sang Buddha berkata pada Catur Maharajika, Anda dengar dengan teliti, Saya
akan menjelaskan Dharma Dharani ini pada Anda sekalian, juga pada mereka yang
berusia pendek.
Pertama-tama harus membersihkan badan dan memakai baju baru yang bersih, pada
bulan purnama tanggal 15 Lunar, berpuasa dan melafalkan Dharani ini, hingga genap
1.000 kali, niscaya dapat membuat mereka yang berusia pendek menjadi usia panjang,
bebas dari penderitaan penyakit. Segala karma buruk dapat disingkirkan. Terbebaskan
dari segala penderitaan di alam neraka. Segala unggas, hewan dan roh-roh, bila mendengarkan Dharani ini, begitu memasuki telinganya, maka setelah melalui kehidupan
ini, ia tidak akan lagi menerima hal yang sama.
Sang Buddha bersabda, jika ada orang yang menderita penyakit berat, begitu mendengarkan Dharani ini, segera ia akan terhindar dari segala penyakit, juga melepaskan diri
dari keharusan jatuh ke alam samsara untuk selamanya dan segera ia akan terlahir di
dunia tenang dan bahagia. Setelah selesai kehidupan ini tidak akan lagi dilahirkan melalui kandungan.
Yang bersangkutan akan terlahir secara spontan dari bunga padma, ia akan selalu me-
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nyadari dan ingat akan tempat-tempat dimana ia pernah dilahirkan. Ia selalu mengetahui kehidupan-kehidupannya yang lalu.
Maka ambil segenggam tanah kuburan dan bacalah Dharani ini 21 kali, kemudian taburlah tanah ini ke atas tulang tersebut, maka orang ini akan terlahir di alam Dewata.
Sang Buddha bersabda, bila ada orang yang sanggup melafal Dharani ini sebanyak 21
kali setiap hari, serta melepaskan semua kemelekatan dan memberi persembahan kepada masyarakat luas, setelah meninggal akan terlahir di alam Sukhavati.
Bila selalu melafalkannya akan mendapatkan maha parinirwana, juga memperpanjang
usia, menikmati segala kesenangan, setelah meninggal akan terlahir di berbagai alam
Buddha yang menakjubkan, selalu dapat berkumpul bersama para Buddha, dapat selalu mendengarkan intisari dharma desana para Tathagata dan bimbingan dari para
Bhagavan, tubuhnya akan bercahaya cemerlang menyinari ke segala penjuru.
Sang Buddha bersabda, bila kita melafalkan Dharani ini di depan Buddha Usnishavijaya, pertama-tama harus membuat mandala dari tanah yang bersih, besar kecil tidak
menjadi masalah, berbentuk segi empat. Dengan dihiasi berbagai benda berharga yang
diletakkan di atas meja altar.
Membakar gaharu ternama dengan lutut kanan bersujud di lantai dan membaca nama
Buddha, dengan membentuk mudra berikut : tekuk jari telunjuk. Ibu jari menekan di
atasnya, kedua tangan disatukan diletakan di depan dada.
Melafalkan Dharani ini sebanyak 108 kali di altar, bagaikan raja Awan menurunkan
hujan bunga yang cukup digunakan untuk memberi persembahan kepada ratusan
ribu Buddha yang berdiam di 88 koti pasir sungai Gangga (1 koti=100 juta), maka para
Bhagavan akan memuji, sangat baik dan sangat langka, benar-benar putra Buddha sejati. Yang bersangkutan akan segera mendapat samaya kebijaksanaan yang tidak terhalang, memiliki Maha Bodhicitta yang menyempurnakan samaya. Demikianlah pahala
dari membacakan Dharani ini.
Sang Buddha memberitahu Sakra Dewa Indra, “Saya memberikan jalan pintas ini,
dapat membebaskan para makhluk yang akan terjatuh ke alam samsara, segala penderitaan dalam semua gati akan terkikis habis, malah memberikan murah rezeki dan
panjang usia bagi yang menghafalnya.”
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Sakra Dewa Indra, ajarilah Dharani dari saya ini kepada Dewa San Zhu, setelah genap 7
hari, anda dan Dewa San Zhu datanglah menghadap saya.
Saat itu, Sakra Dewa Indra menerima Dharani ini di tempat Bhagavan, lalu dengan
penuh hormat membawa pulang Dharani ini, kemudian mengajarkan pada pangeran
San Zhu.
Selesai pangeran San Zhu menerima Dharani ini, selama 6 hari 6 malam beliau melafal
Dharani ini sesuai caranya. Segala harapan tercapai, segala penderitaan di alam samsara terbebaskan, masuk ke gati Bodhisattva, usianya bertambah hingga tak terhingga.
Ia pun sangat gembira dan berkomentar dengan nada suara tinggi. Tathagata yang sangat langka, dharma yang sangat langka, bukti nyata yang sangat langka. Sungguh langka
ditemukan, hingga dapat membebaskan diri saya.
Saat itu, Sakra Dewa Indra pada hari ke 7 bersama pangeran San Zhu beserta para
Dewa, dilengkapi dengan berbagai pujaan, dihiasi pita-pita indah, berbagai wewangian
dan dihiasi dengan panji kain dan panji payung bulat, jubah surgawi, lengkap dengan
perhiasan permata serta anggun menuju tempat Sang Buddha. Dengan memberi maha
persembahan, yaitu mempersembahkan jubah surgawi yang sangat indah, serta berbagai jenis perhiasan permata kepada Sang Buddha, setelah mengelilingi beratus ribu
kali, kemudian rombongan berhenti dan berdiri di depan Sang Buddha, akhirnya dengan penuh gembira duduk bersila mendengarkan dharma.
Saat itu Sang Buddha mengulurkan lengannya yang berwarna emas, memegang kepala
pangeran San Zhu memberikan dharma desana. Mengajari dharma Bodhisattva. Sang
Buddha bersabda : “Dharani ini namanya Dharani Usnishavijaya penghilang segala
penderitaan alam samsara. Anda sekalian diwajibkan membacanya”. Saat mendengar
sabda Sang Buddha, para hadirin menjadi sangat gembira, dengan penuh keyakinan
menerima dan melaksanakan Usnishavijaya Dharani.
ASAL MULA DAN PAHALA DARI KEKUATAN TATHAGATA USNISHAVIJAYA DHARANI
Di antara beranekaragam ilmu Tantra dalam Tantrayana, terdapat sebuah mantra yang
sangat luar biasa. Kekuatannya sungguh tak tertandingi. Mantra itu yaitu “Tathagata Usnishavijaya Dharani”. Kita menyebutnya sebagai “Mantra Usnishavijaya”.
Jalan pembinaan diri saya dimulai dari dasar, diawali dari penjapaan Mantra Hati
Padma Kumara. Inilah dasar dari sebuah pewarisan, tanpa adanya akar dari pewarisan,
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akan sulit diperoleh keberhasilan. Mantra bagi pemula memang Mantra Hati Padma
Kumara, tetapi untuk tingkat lanjutan adalah Mantra Usnishavijaya.
Banyak kitab-kitab yang berhubungan dengan Mantra Usnishavijaya, di antaranya
adalah Kitab Tripitaka yang tersirat dalam Bab Ajaran Tantra.
Pahala yang luar biasa dari Tathagata Usnishavijaya Dharani
Pahala yang luar biasa dari Tathagata Usnishavijaya Dharani tidak bisa hanya diungkapkan dengan kata-kata. Tetapi intinya dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Dapat melenyapkan segala jalan kejahatan. Melenyapkan penderitaan yang muncul
dari kelahiran dan kematian.
2. Mampu menghapus karma buruk yang diperbuat selama ribuan Kalpa lamanya,
terhindar dari segala penderitaan di alam neraka, alam pretta dan alam binatang
lainnya, serta memperoleh rezeki dan kebijaksanaan.
3. Bila seseorang mampu menjapa “Tathagata Usnishavijaya Dharani”, ia terhindar
dari alam neraka selamanya. Selain itu rezeki dan kebijaksanaan akan bertambah,
usia menambah, dapat menikmati segala kesenangan dan para Buddha
memberkati Ke-Buddha-an Anda. Selain itu, Anda akan terlahir di tanah suci
para Buddha yang sangat indah dan dapat berkumpul bersama-sama para
Buddha, mendengarkan Sang Buddha membabarkan Dharma yang agung,
sinar dari raga memenuhi segala penjuru tanah suci, yang berarti memperoleh
pencapaian nirvana tertinggi.
Ketiga pahala di atas ada dalam Kitab Tripitaka.
Seorang Rohaniawan yang paling berhasil pada zaman sekarang ini adalah Yang Mulia
Acarya Lian Sheng Huo Fo, yang pada tanggal 14 April 1989 berdharmadesana tentang
topik yang ditanyakan seorang Bhikku, yakni bagaimana cara penggunaan kertas Mantra Tathagata Usnishavijaya Dharani. Saat itu, Yang Mulia Lian Sheng Huo Fo memberikan sebuah jawaban yang cukup singkat yakni cara apapun dapat dilakukan, misalnya
kertas mantra yang sudah pernah dibacakan mantra dapat dibakar dan bisa dilemparkan ke sungai (manfaatnya menolong para arwah gentayangan dan makhluk dalam air),
ataupun abu bekas bakaran itu dapat disebar di tanah (manfaatnya melepas belenggu
arwah dalam tanah), ataupun abu bakar itu dapat disebarkan di setiap Vihara/Klenteng
(manfaatnya agar arwah-arwah dalam Klenteng dapat terseberangkan dan dapat juga
dimanfaatkan untuk Simabandhana), serta sangat bermanfaat untuk menyembuhkan
penyakit, melenyapkan malapetaka, ulambana, ataupun penambah rezeki.
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Kertas mantra yang sudah dibacakan mantra, dapat ditempelkan di Mandala Tantra
ataupun di atas langit-langit vihara selama beberapa lama, sehingga dapat dimanfaatkan untuk penaklukan. Dengan begitu, mara tidak berani mendekat, ataupun bila telah
lama ditempelkan, sampai kertas mantra menjadi hitam dipenuhi debu, apabila debu
itu jatuh sampai ke atas kepala seseorang, orang tersebut akan terhindar dari alam neraka. Manfaatnya sangat luar biasa (lihat majalah Lien Pang edisi 30 halaman 81).
Di bawah ini tertulis beberapa kutipan dari Tathagata usnishavijaya Dharani :
“Sang Buddha bersabda pada Raja Indra, Aku bersabda tentang Dharani ini agar
para insan dapat menyebarluaskannya, manfaat dari Dharani ini tidak terbatas. Dan
juga para dewata dan dewa lainnya mengatakan, bila Maha Dharani ini dapat Anda
peroleh, maka Anda jangan sampai terlupakan, dengan pikiran benar dan tekun menjapanya sebagai perlindungan.”
Dharani ini disebut sebagai Mantra Selamat. Oleh sebab itu, Mantra tersebut dapat
menghapus segala penderitaan di 3 alam Samsara. Tathagata Usnishavijaya Dharani ini
bagaikan pusaka mutiara moni, yang suci tanpa kotoran, bagaikan akasha yang terangnya memancar luas, sampai ke setiap penjuru arah. Bila para insan dengan hati yang
hikmat berulang-ulang menjapa Dharani ini, bagaikan emas murni yang terang dan lunak serta disukai orang. Bagaikan teratai yang tak akan ternoda oleh kotoran dan debu.
Dengan berulang-ulang menjapa Dharani ini, menambah karma baik, saat menjelang
wafat akan timbul niat baik. Bila dapat menuliskan Dharani ini, bagi setiap insan yang
mendengar, memuja dan mempersembahkannya, segala karma buruk akan disucikan,
segala penderitaan di setiap alam neraka akan cepat terhapuskan.
“Bila ada insan yang cepat mengerti makna Dharani ini, segala karma buruk yang berat
ribuan Kalpa mendatang, yang seharusnya menderita berputar di roda kelahiran dan
kematian, penderitaan di alam neraka, alam pretta, alam binatang, alam asura, alam
Raja Yama, hantu Yasa, Butana (sejenis hantu kelaparan yang kotor dan bau), jeja butanna, Apasamala, nyamuk, kutu, penyu, anjing, ular dan wujud lainnya, segala jenis
burung dan unggas, segala macam makhluk sampai semut, segala penderitaan menjadi
lebih ringan, sebaliknya lahir kembali di alam para Buddha Lokanantha, hidup di alam
yang sama dengan Buddha Bodhisattva.”
Apabila ada pria dan wanita yang menuliskan Dharani ini, disemayamkan di pagoda
yang tinggi atau di semayamkan di puncak gunung ataupun di atas bangunan tertinggi,
atau di dalam stupa. Apabila ada Bhikku, pria ataupun wanita bijak berada di depan
pagoda atau melihat sepintas pagoda ataupun berada di bawah bayangan pagoda, atau
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terkena angin yang meniup pada Dharani, sehingga debu yang melekat pada pagoda
menempel di tubuh seseorang, mengakibatkan insan tersebut yang memiliki karma
buruk, yang seharusnya jatuh ke alam neraka, pretta, binatang, alam Raja Yama, alam
asura, segala Dukha terhapuskan. Selain itu, segala karma buruk tak akan menimpa lagi.
Insan ini akan mendapatkan berkah Ke-Buddha-an dari para Buddha, dan mendapatkan keberhasilan Anuttara Samyak Sambodhi. Apalagi melakukan pemujaan dengan
berbagai mandala bunga, dupa, dan wewangian, persembahan panji pagoda, kanopi,
bunga, pakaian dan perhiasan, mempersembahkan berbagai hiburan dan persembahan agung lainnya, membangun sebuah Stupa di perempatan jalan dan menyemayamkan Dharani, memuja dengan beranjali, serta mengitarinya sambil bernamaskara,
orang yang bisa melakukan persembahan ini disebut Mahasattva, seorang putra Buddha pemegang tonggak Dharma yang sebenarnya. Dan lagi, ia adalah Stupa Sarira seluruh tubuh Tathagata.
Saat itu, Catur Maha Rajakayika, mengelilingi Sang Buddha sebanyak 3 kali pada satu
sisi. Dan berkata, “Lokanantha, demi ikrar Sang Tathagata, ulangilah kembali Dharani ini.” Saat itu Lokanantha berkata pada Catur Maha Rajakayika, “Anda dan Raja Indra, dengarkanlah! Aku akan mengulanginya untuk kalian dan juga para insan yang
hidupnya singkat.”
Bila akan menjapanya, harus membersihkan diri, memakai pakaian bersih, dimulai dari bulan gelap tanggal 1 penanggalan Lunar sampai bulan purnama tanggal 15
penanggalan Lunar, menjalankan sila dengan tulus membacakan Dharani ini sebanyak seribu kali. Bagi yang hidupnya singkat akan memperoleh usia panjang, lepas dari
penderitaan penyakit, segala karma buruk lenyap. Semua makhluk yang menderita di
alam neraka, bangsa burung sampai makhluk bernyawa lainnya, begitu mendengarkan
Dharani ini, semua penderitaan tak akan lagi menimpa.
Sang Buddha berkata, jika ada lagi orang yang bertubi-tubi terkena penyakit ganas, begitu mendengarkan Dharani ini akan terbebas dari penyakit ganas, dukha berat akan
teratasi. Bagi yang akan terjatuh ke alam Samsara, juga akan memperoleh penyelamatan dan terlahir di alam Sukhavati. Terakhir tak akan terlahir lagi dalam rahim, sebaliknya lahir di tempat titisan teratai, dan peroleh Purvanivasanusmriti-jnana jutaan
tahun tak akan terlupakan.
Sang Buddha berkata, jika seseorang dalam hidupnya melakukan karma buruk yang berat sekali sampai akhir hayatnya dan atas karma buruknya yang mengakibatkan ia harus
jatuh ke alam neraka, atau alam binatang, alam Raja Yama, alam para pretta, sampai
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alam neraka atau lahir di dalam air, ataupun menjadi bangsa burung. Ambillah serpihan tulang belulangnya, lalu taburkan tanah yang sudah dibacakan Dharani sebanyak
21 kali ke atas tulang belulangnya, orang meninggal itu akan terlahir di khayangan.
Bila sering membaca Dharani ini, akan mendapatkan umur yang panjang, peroleh kebahagiaan. Bila meninggal nanti, akan terlahir di Buddhadhatu dan selalu bersama para
Buddha dan mendengarkan sabda Dharma yang mulia dari para Tathagata. Demikianlah pesan para Buddha, sinar dari tubuh memancar ke seluruh dhatu, terakhir memperoleh Anuttara nirvana.
Beberapa cuplikan dari Sutra di atas , tersirat di dalamnya bahwa Sang Buddha sangat memuji pahala dari Mantra Usnishavijaya, di Kitab Tripitaka juga tertulis banyak
sekali sabda Sang Buddha mengenai mantra ini. Inti pahala dari Mantra Usnishavijaya
ini adalah “Mensucikan segala alam samsara”. Pahala ini luar biasa hebatnya.
Karma buruk apapun yang sudah pernah diperbuat ribuan Kalpa yang lalu, dan harus
terjatuh ke alam neraka, pretta, binatang, atau makhluk kecil lainnya, bila bisa membaca Mantra Usnishavijaya, hukuman atas karma buruk yang diperbuat ribuan Kalpa
yang lalu akan terhapuskan, dan semua hukuman di neraka, pretta, dan binatang tak
akan tertimpa lagi.
Yang lebih luar biasa lagi adalah apabila dapat dengan tekun menjapa mantra ini, pahala dari kekuatan mantra ini bukan hanya terhindar dari 3 alam samsara malah akan
terlahir di berbagai Buddhadhatu yang mulia, menjalankan misi para Buddha, selalu
bersama para Buddha dan selalu mendengar sabda para Buddha. Juga tubuh memancarkan sinar ke segala Dhatu dan memperoleh nirvana tertinggi.
Usnishavijaya Dharani di depannya terdapat kata Tathagata, ini menunjukkan bahwa
keagungannya tak terbatas, yang luar biasa di antara yang luar biasa, yang sudah menyerupai keluarbiasaan Tathagata.

92

Februari’11

Badai Fanapi
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Di Seattle, Amerika Serikat, saya sempat bertemu Acarya Lianzhe dari Taiwan Lei Zang
Si.
Saya berkata pada Acarya Lianzhe, “Akan ada sebuah topan, mendarat di Taiwan,
kekuatannya sangat dahsyat, sama sekali tidak akan mengampuni Taiwan.”
“Hah! Bagaimana?”
Si pendengar terperanjat.
“Mahaguru Lu, mohon Anda selamatkan Taiwan.”
Selesai saya bicara, sekitar 10 hari kemudian, tekanan udara rendah di permukaan laut
timur Guam, membentuk sebuah topan, disebut Fanapi, langsung menyerbu Taiwan,
tadinya menuju barat laut, berubah lagi menjadi barat laut barat, terakhir tepat di barat,
langsung mendarat dari Taiwan.
Perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi dan Geofisika:
Akan mendarat dari Hualian.
Hualian, Yilan, Taipei pun terkena badai dan hujan deras.
Topan akan menyelimuti seluruh propinsi.
Saya menekan sinar roh sekali meramal, satu mujur satu malang, saya sebentar senang,
sebentar sedih, saya juga tidak tahu bagaimana?
“Mahaguru Lu, tolong!”
“Mahaguru Lu, tolong!”
“Mahaguru Lu, beratkah kondisi bencana Taiwan?”
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Saya juga tidak bisa menjawab.
Pada 18 September 2010, menggelar upacara homa Buddha Amitabha di Taiwan Lei
Zang Si.
Saya mohon pada Buddha melindungi Taiwan, meringankan kondisi bencana.
Buddha Amitabha naik ke angkasa, bersama para dewa gunung di pegunungan tengah
Taiwan, membangun Tembok Vajra di pegunungan tengah untuk menghadang topan.
(Kejadian ini sempat diliput media, di atas pegunungan tengah, ada seberkas tembok
cahaya yang terang benderang)
*
Topan Fanapi, memang mendarat di Hualian, Taiwan. Tadinya topan akan keluar laut
dengan menyelusuri Sungai Zhuoshui, Changhua.
Namun, bukan.
Karena bertemu Tembok Vajra, tidak bisa lewat, sehingga menuju ke bawah, berbelok
beberapa belokan, tak disangka keluar laut dari Tainan.
Karena demikian:
Taiwan Utara dan Taiwan Pusat terlindungi.
Namun, Taiwan Selatan justru tidak terlindungi.
Satu senang -- Taiwan Pusat dan Utara tidak ada masalah.
Satu sedih -- Taiwan Selatan banjir besar.
Taiwan Utara dan Pusat tidak terjadi bencana.
Kondisi bencana di Taiwan Selatan parah, menyebabkan banjir dahsyat Taiwan Selatan
tanggal 19 September.
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Kabupaten Kaohsiung, Pintung banjir besar.
Orang tanya saya, “Mengapa bisa begitu?”
Saya menjawab, “Negara punya takdir sendiri, keluarga pun demikian, semua takdir ini
adalah nasib. Jelas-jelas menuju utara, tetapi justru menuju selatan, ini adalah takdir!”
Orang tanya saya, “Bukankah Mahaguru Lu punya rahasia Zen?”
Saya jawab, “Menyelami Zen bukanlah Zen, rahasia langit mana ada rahasia, penguasa
Zen asalnya suci, penguasa rahasia itu semu, itulah rahasia Zen yang luar biasa.”
Orang tanya saya, “Sinar roh Mahaguru tepat, mengapa tidak menolong Taiwan Selatan?”
Saya jawab, “Taiwan Selatan tidak tertolong, ini baru tepat!”
“Apa maksudnya?”
Saya jawab, “Tidak berani bicara.”
Saya merasa Buddha juga punya 3 ketidakmampuan, masuk akal. Saya menemukan
satu fakta. Saya berkata, “Yang bisa ditolong ya bisa ditolong, yang tidak bisa tertolong
ya tidak bisa, segalanya adalah jodoh dan karma.”
Sajak:
Yang menfitnah biarkan saja ia menfitnah.
Yang menyalahkan biarkan saja ia menyalahkan.
Benar dan salah tidak sampai di telinga.
Dilempar ke luar gunung terang.
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Penjelasan Sutra Zhen Fo Jing Bagian III
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Mengundang dwi Buddha serta delapan Bodhisattva :
Terpujilah Istana Vijaya Dharmadhatu nan tiada tertera Vairocana Buddhaya.
Terpujilah Buddhaloka Sukavati Alam Barat Amitabha Buddhaya.
Terpujilah Avalokitesvara Bodhisattva Mahasattvaya.
Terpujilah Maitreya Bodhisattva Mahasattvaya.
Terpujilah Akashagarbha Bodhisattva Mahasattvaya.
Terpujilah Samantabhadra Bodhisattva Mahasattvaya.
Terpujilah Vajrapani Bodhisattva Mahasattvaya.
Terpujilah Manjusri Bodhisattva Mahasattvaya.
Terpujilah Vitanamala Vigata Bodhisattva Mahasattvaya.
Terpujilah Khistigarbha Bodhisattva Mahasattvaya.
Terpujilah para Bodhisattva Mahasattvaya.
Gatha Pembuka Sutra :
Dharma dengan nuansa mulia mendalam tiadatara. Kesempatan langka sepanjang
berjuta-juta kalpa.
Kini Ku dapatkan dan dengarkan serta panjatkannya, Semoga mengerti makna hakikat
Tathagata.
Sabda Lian Sheng Huo Fo atas “Sutra Satya Buddha Dharma Pelenyap Malapetaka
Pemberkat Keberuntungan yang otentik.”
Demikian yang Aku dengan pada suatu saat sang Maha Padmakumara Putih berada di
Maha Dwikolam Padma, duduk di atas Dharmasana Maha Teratai Putih. dikelilingi oleh
tujuh belas kuntum bunga teratai yang maha besar.
Di mana memancarkan cahaya menurut masing-masing warnanya, antara lain, hijau,
kuning, merah, ungu,...........dan seterusnya.
Bunga-bunga teratai tersebut, dengan nuansa harum wangi nan anggun dan suci yang
sangat mulia.
Sang Padmakumara Putih membangkitkan kesaktian dengan kekuatan batinNYA,
Kita berbicara tentang Sutra Satya Buddha yang dimulai dengan “Mengundang 2 Buddha dan 8 Bodhisattva.” Kedua Buddha yang diundang adalah terpujilah Vairocana
Buddha dari Alam Dharma Dhatu yang paling agung dan terpujilah Amitabha Buddha
dari Alam Surga Sukawati sebelah Barat.
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Ada orang berkata, bahwa Vairocana Buddha adalah Adi Buddha. Sedang yang dimaksud dengan Adi Buddha adalah awal dari para Buddha, sebelum adanya Buddha. Beliau memiliki sebutan sebagai “Istana yang paling agung dari Alam Dharma Dhatu.”
Pengertian “Istana yang paling agung dari Alam Dharma Dhatu” mungkin dianggapnya sebagai istana yang sangat indah, atau mungkin istana mewah yang terbakar seperti
yang dimiliki Kaisar Chin Se Huang yaitu istana A Fang Kung.
Namun sebenarnya yang dimaksud di atas adalah “Dharma Dhatu”. Apa yang dimaksud
Dharma Dhatu ? Yaitu yang mewakili “4 Alam Suci dan 6 Alam kehidupan”. Adapun
yang dimaksud dengan 4 Alam Suci adalah Buddha, Bodhisattva, Pratyeka Buddha dan
Sravaka Buddha. Dan yang dimaksud 6 alam kehidupan adalah Alam Dewata, Alam
Manusia, Alam Asura, Alam Binatang, Alam Setan kelaparan, dan penghuni Neraka.
Karena itu, pengertian istana itu sama dengan seluruh alam jagad raya, seluruh dunia,
mencakup kehidupan manusia. Itulah pengertian dari Dharma Dhatu secara menyeluruh.
Dan makna yang dimaksud dengan “Paling agung atau paling unggul” adalah sesuatu
yang paling bagus, paling sempurna dan paling harmonis yang mencakup keseluruhannya.
Kita semua mengetahui, bahwa Vairocana Buddha adalah Buddha yang paling awal
yaitu Adi Buddha, yang merupakan awal dari silsilah Aliran Satya Buddha. Karenanya,
sebelum membaca sutra, kita harus mengundang silsilah Buddha yang paling awal (
silsilah pertama).
Lalu, mengapa kita harus mengundang Namo Amitabha Buddha dari Alam Sukhavati
sebelah Barat ? Karena Buddha ini menitipkan pesan kepada Padma Kumara yang berada di Maha Kolam Teratai Kembar di Alam Surga Sukhavati, untuk datang ke dunia
manusia guna mengajarkan Dharma Tantra Satya Buddha. Untuk itu kita harus mengundang Beliau. Tanpa ada Vairocana Buddha dan Amitabha Buddha, maka tidak ada
Aliran Satya Buddha.
Kita juga masih akan mengundang 8 Maha Bodhisattva yaitu :
1. Terpujilah Avalokitesvara Bodhisattva Mahasattva.
2. Terpujilah Maitreya Bodhisattva Mahasattva.
3. Terpujilah Akashagarbha Bodhisattva Mahasattva.
4. Terpujilah Samantabhadra Bodhisattva Mahasattva.
5. Terpujilah Vajrapani Bodhisattva Mahasattva.
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6.
7.
8.
9.

Terpujilah Bodhisattva Mahasattva yang membawa kebaikan.
Terpujilah Bodhisattva Mahasattva yang dapat menyingkirkan semua tantangan.
Terpujilah Ksitigarbha Bodhisattva Mahasattva.
Terpujilah Sarva Bodhisattva Mahasattva.

Setelah mengundang 8 Bodhisattva, terakhir mengucapkan Terpujilah Sarva Bodhisattva Mahasattva, yang berarti semua Bodhisattva telah diundang. Ini juga berarti semua
Bodhisattva mempunyai hubungan yang baik dengan Aliran Satya Buddha.
Dengan mengundang 2 Buddha dan 8 Bodhisattva, ini berarti kita telah mengundang
semua silsilah pokok Yidam Buddha, serta Buddha yang menitipkan pesan, selain itu
semua Bodhisattva turut datang mendengar dan mendukungnya.
Berikutnya “Gatha pembuka Sutra,” yang berarti setiap pembuka sutra pasti mendapat
Gatha secara ringkas, yaitu “Dharma yang begitu dalam dan indah, sehingga sukar untuk dijumpai. Sekarang Anda dapat melihat dan mendengar, maka segeralah membaca
dan menghafalnya, serta berusaha untuk mengerti dan menghayati makna sebenarnya”.
Sekarang kita memasuki isi dari sutra tersebut :
Kalimat pertama berbunyi : “Demikianlah yang telah kudengar,” berarti mendengarnya
sendiri, pada saat upacara itu berlangsung. Kalimat ini terdapat pada semua pembukaan dari Kitab Suci Buddha, yang berarti bahwa “Pada saat itu, Saya mendengarnya.”
Anda semua yang hadir di sini, ada yang usianya lebih tua dari Maha Guru, dan ada
juga yang lebih muda. Bagi yang lebih tua, bila Maha Guru tak ada lagi di dunia ini,
Maha Guru tak dapat menjamin mereka masih tetap ada. Bagi yang muda, tentu tidak
menjadi masalah. Akhir-akhir ini Maha Guru teringat pada sebuah buku jilid ke 80 yang
berjudul “Raja dari Raja Buddha.”
Buku tersebut ditulis dengan amat teliti dan mengandung makna Ajaran Buddha yang
sangat dalam. Dalam buku tersebut juga tercatat bagian-bagian yang sangat penting
dari Buddha Dharma. Buku tersebut merupakan karya Maha Guru yang sangat penting,
juga merupakan suatu titik penting dari karya Maha Guru. Setelah itu ada karya-karya
yang isinya lebih mudah. Maha Guru dapat lebih santai dan beristirahat, tetapi saat ini
usia Maha Guru baru 44 tahun, masih terlalu muda untuk beristirahat.
Demi melaksanakan tugas dan melanjutkan usaha, maka Maha Guru menulis buku ke
81 dengan judul “Tata Cara Puja Bakti Satya Buddha.” Buku tersebut berisi semua tata
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cara puja bakti dan juga ada tanya jawab serta tata krama dari Aliran Satya Buddha, namun mengenai kapan terbitnya belum ditentukan.
Setelah 80 jilid buku maka ada waktu istirahat yang panjang. Setelah ke 80 buku itu ditulis, berarti semua tugas telah terlaksanakan dan sisanya akan dilaksanakan oleh Amitabha Buddha.
Nanti kalau yang hadir di sini, setelah mendengarkan Dharma Desana Maha Guru, pada
pembukaan tulisannya dapat ditulis dengan kata-kata sebagai berikut, “Demikianlah
yang telah kudengar.” Itulah kenyataannya, pada saat itu mereka mendengarkan Maha
Guru mengatakan-Nya, karena sekarang Beliau sudah tak ada. Sesuai dengan saat itu
ketika mereka mendengarnya, maka kini Anda pun dapat seperti mereka saat itu. Inilah
yang disebut “Demikianlah yang telah kudengar.”
Kalimat tersebut terucap saat Sakyamuni Buddha membabarkan dharma, setelah itu
para siswa Beliau mengumpulkan sabda dan khotbah Beliau, lalu saling berdiskusi.
Demikianlah semua Sutra Buddha diawali dengan “Demikianlah yang telah kudengar”
yang berarti pula Saya hadir pada saat Sakyamuni Buddha membabarkan Dharma.
Kalimat “Demikianlah yang telah kudengar” juga berarti saat itu berada di Maha Kolam
Teratai Kembar Alam Sukhavati sebelah Barat mendengar Maha Padma Kumara Putih. Melihat dan mendengarnya sendiri kondisi di sana, karenanya digunakanlah istilah
“Demikianlah yang telah kudengar.”
Saya merasa manusia memiliki sebab-akibat yang mengakibatkan kelahiran dan kematian yang berulang-ulang. Sebenarnya, yang dimaksud dengan kelahiran dan kematian
adalah suatu perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Berarti Anda tidak
nampak lagi di sini, tapi Anda terlihat di sana. Demikianlah kalau dulu Maha Guru terlahir di Maha Kolam Teratai Kembar di Alam Surga Sukhawati, Mereka dapat melihat
Maha Guru di sana. Namun setelah itu, Maha Guru terlahir di sini (Amerika). Selama
37 tahun tinggal di Taiwan, berarti hidup selama 37 tahun di sana, kemudian pindah ke
Amerika dan hingga kini telah tinggal selama 7 tahun. Kemungkinan di kemudian hari
Maha Guru akan tinggal di Indonesia, Malaysia, Singapura, atau Australia.
Begitu juga dengan kelahiran dan kematian. Bila dapat melihat bahwa sesungguhnya
kelahiran dan kematian hanya suatu perpindahan. Maka hal itu akan terasa santai dan
ringan, tidak menjadi beban. Oleh sebab itu, jika ada yang meninggal, maka orangorang akan menangisinya karena tidak pernah melihatnya lagi. Tetapi orang tidak mengetahui, kalau yang meninggal itu terlahir kembali di tempat yang menyenangkan. UnFebruari’11
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tuk itu dalam melihat kelahiran dan kematian hendaknya dilihat dari pandangan yang
benar.
Yang dimaksud dengan “Pada saat itu” adalah mencakup masa-masa yang lama sekali.
Dahulu ada seorang Bhiksu Zen yang tua bernama “Bhiksu Tien Lung.” orang selalu
bertanya padanya, dan Bhiksu pun lalu melakukan sesuatu (Maha Guru mencontohkannya dengan mengangkat 1 jari) dan berkata, “Ini melambangkan apa, tentunya satu
yang mencakup seluruhnya. Sehingga apa yang Anda tanya pasti sudah ada di dalamnya, dan apa yang saya jawab juga pasti benar.
Ada yang bertanya padanya : “Dimanakah Gunung Semeru?” Beliau selalu melakukan
hal yang sama, membentuk tangan bagaikan gunung besar!
Ada yang bertanya lagi : “Dimanakah dunia?” Beliau juga melakukan hal yang sama.
Maksudnya alam semesta adalah yang manunggal, seluruh alam semesta dibentuk dari
yang manunggal.
Ada yang bertanya padanya : “Apakah yang dimaksud dengan wanita, bagaimana menyampaikan tentang wanita?” Beliau juga menunjuk angka satu.
Ada yang bertanya lagi : “Bagaimana membedakan antara pria dan wanita?” Beliau
juga menunjuk angka satu. Karena saat berada di Alam Dewata, semuanya adalah satu,
tidak membedakan pria dan wanita. Oleh karena itu, satu mencakup langit dan bumi,
mencakup gunung, air, manusia, mencakup seluruh benda, mencakup masa yang awal,
masa yang lalu, masa sekarang, masa yang akan datang, meliputi semuanya. Setiap
Bhiksu tua itu, berjumpa dengan orang yang bertanya dengan pertanyaan yang sulit
dan Beliau tidak dapat menjawabnya, maka Beliau mengangkat satu jarinya.
Akhirnya, ada seorang siswa yang mengikuti contohnya, begitu Bhiksu tua itu mengangkat jari satu, maka siswa tersebut juga mengangkat jari satu. Akhirnya, Bhiksu tua
tersebut menjadi marah dan mengambil pisau memotong jarinya. Lalu berkata : “Dimanakah punyamu?” Yaitu, menjadi tidak ada (memperagakan : jari ditekuk, berarti
“Tidak ada”).
Aliran Chan/Zen, ada kalanya tidak berbicara, tetapi mengandung perubahan makna
dan teori yang sangat dalam. Oleh karena itu, jika Anda bertanya pada Maha Guru : “Kapankah makna dari Saat itu?” Apakah sebelum seratus tahun, sebelum seribu tahun,
sebelum sepuluh ribu tahun, atau sebelum satu juta tahun, semuanya mencakup disini,
dijamin benar. Jadi pengertian “Pada saat itu”, adalah pada saat itu, Dharma telah dibabarkan yang telah mencakup segalanya.
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Pada saat itu, Maha Padma Kumara Putih ada di tengah-tengah Maha Kolam Teratai
Kembar. Yang dimaksud dengan Padma Berwarna Putih yang merupakan warna dasar,
adalah kumpulan dari warna-warna yang berarti semua warna dikumpulkan. Saya ingat ada seorang peneliti yang mengatakan, bahwa campuran warna-warna bila diputar
akan menjadi warna putih. Lalu kita coba mengambil salah satu warna lalu diputar
maka terlihat warna hitam. Jadi warna putih adalah warna yang mengandung kesempurnaan, sedangkan warna-warna lain adalah warna sekunder.
Demikianlah Istana yang paling agung Alam Dharma Dhatu dari Vairocana Buddha
yang berwarna putih dan Acarya Utama dari Maha Kolam Teratai Kembar juga berwarna
putih. Karena Semua Buddha dan Bodhisattva sebelum pencapaiannya harus melatih
diri tentang kesucian yang dilambangkan dengan warna putih. Harus melatih metode
pensucian diri, dan kesucian yang paling akhir bersifat warna putih. Tadi Acarya Ceng
mengatakan “Melatih diri harus juga melatih kekosongan dan kehampaan.” Warna dari
kekosongan dan kehampaan itu adalah putih. Apabila warna putih dicampur warna
lain, maka akan menjadi warna yang lain. Karena itu, warna putih adalah warna yang
paling suci.
Maha Padma Kumara Putih menjadi Yidam yang utama di Maha Kolam Teratai Kembar.
Pengertian “Duduk di atas Bunga Teratai Berwarna Putih” adalah seperti cerita ini. Ada
seorang siswa bertanya pada Maha Guru, “Maha Guru, kata-kata itu cukup duduk di
Bunga Teratai Warna Putih, tidak perlu pakai duduk di atas Bunga Teratai Berwarna
Putih.”
Siswa tersebut berkata, “Bila orang duduk di teratai tentu duduk di atas permukaan,
tidak mungkin duduk di tengah-tengah, juga tak mungkin di bawah, di samping, di kiri,
atau di kanan.” Siswa itu mengumpamakan, “Apakah Anda dapat mengatakan bahwa
duduk di atas mobil angkutan umum, maka pengertian sama seperti duduk di atas kap
mobil.”
Aku berkata pada siswa tersebut, “Jangan suka melakukan hal-hal yang bersifat membual dan berpura-pura. Pokoknya di atas Singgasana Padmasana setiap orang hendaknya dapat mengerti, bila anda mempermasalahkannya, bagaimana menulis sutra
tersebut?”
“Di sekeliling kolam teratai terdapat 17 Kuntum Teratai Besar.” Siswa tersebut suka mencari gara-gara, dia berkata : “Di dalam tulisan tersebut ada kata-kata yang tak perlu dituliskan, yaitu sinar hijau memancarkan sinar hijau, yang kuning memancarkan sinar
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kuning, yang merah memancarkan sinar merah, yang ungu memancarkan sinar ungu,
di dalamnya terdapat kata-kata yang diulang. Lalu Beliau melanjutkan, Apakah tidak
buta warna? Tidak mungkin warna hijau bisa timbul warna merah, warna kuning menjadi warna hijau. Kalau sudah pada kondisi demikian, bagaimana mungkin mendapatkan surat izin mengemudi?”
Sesungguhnya siswa itu suka cari gara-gara! Kata-kata tersebut hanya diulang saja.
Tentu saja, seperti Bunga Teratai Hijau memancarkan cahaya hijau. Dengan uraian ini,
berarti memiliki penekanan arti kata, seperti Bunga Teratai Berwarna Hijau memancarkan warna hijau, bukankah lebih baik begitu penjelasannya. Sesengguhnya di dalam
Kitab Suci Buddha banyak terdapat kata-kata yang diulang seperti ini. Seperti yang digunakan di depan. Kata-kata ini bukanlah sesuatu yang janggal, atau kata-kata yang
berlebihan, karena di sekelilingnya pasti ada cahaya hijau.
“Setiap Kuntum Bunga Teratai, begitu indah dan harum” ini berarti, pengertian indah
dan harum melambangkan makna yang sangat dalam sekali dan hal tersebut sering terdapat di dalam ungkapan Sutra Buddha. Setiap Kuntum Bunga Teratai memiliki keindahan, keharuman, dan kesucian.
Dahulu ada seorang siswa bermarga Shen, orang Tai Zhong bernama Miao Mai. Namanya terdapat huruf Miao (umat bagus), sehingga pada awalnya Beliau mempunyai
kesan yang kurang baik terhadap huruf Miao ini. Beliau berkata : Saya ini adalah manusia! Apa yang amat bagus! Bagus kesini, bagus kesana. Banyak orang mengatakan :
Dimana latak amat bagusnya? Sama sekali tidak bagus! Sehingga banyak yang mengatakan bahwa kata-kata Miao ini hanya dibuat-buat. Sejak beliau menerima Catursarana pada Maha Guru dan juga telah banyak melihat kitab sutra, lalu beliau berkata :
Ah! Di dalam kitab sutra banyak huruf yang memakai kata-kata Miao (amat bagus), lagi
pula di Asia terdapat Cetya Miao Yin Tang. Maka, setelah beliau berpikir-pikir, akhinya
beliau tidak jadi mengganti nama, karena nama yang amat bagus.
“Padma Kumara Putih duduk dengan tenang mengembangkan kekuatan batin.” Kekuatan batin pada dasarnya tidak mempunyai bentuk, hanya merupakan suatu perubahan
dan suatu yang bersifat alamiah. Bila awan di langit dapat berubah menjadi air, dan
air berubah menjadi es dan es berubah menjadi air kembali, kemudian air berubah
menjadi udara. Demikianlah perubahan-perubahan yang bersifat alamiah. Orang yang
memiliki kesanggupan batin dapat mengubah suatu benda menjadi benda lain. Dapat
mengubah awan menjadi hujan, hujan menjadi es dan es berubah menjadi udara. Begitulah proses perubahan secara alamiah, dengan tenang mengembangkan kekuatan
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batin.
Bagaikan para ibu rumah tangga yang masak, mereka pergi kepasar membeli seekor ikan
dengan harga yang murah, begitu bau amis, bila dicium rasanya ingin muntah. Setelah,
diberi bumbu, kecap, cuka, gula, dan bawang, hingga berubah menjadi ikan yang wangi.
Maka seekor ikan yang tadinya bau amis, setelah mengalami proses pengembangan,
berubah menjadi ikan yang wangi. Demikianlah, setiap orang memakan makanan yang
enak dan wangi. Setelah di makan dan mengalami proses perubahan, maka kembali
lagi kesifat asalnya dan kembali menjadi bau.
Di Amerika, mereka menanam sayuran, jarang menggunakan pupuk alami yang sederhana, tetapi mereka menggunakan pupuk buatan yang diambil dari bahan Amonia.
Demikianlah alam semesta ini merupakan suatu sirkulasi yang bersifat kekuatan batin.
Dengan menaruh bahan-bahan yang kotor dan bau ke atas tanaman itu, tumbuh-tumbuhan lalu menyerap dan tumbuh, kemudian menjadi makanan ikan dan babi, hingga
mereka membesar. Dengan benda atau bahan-bahan yang paling kotor untuk menumbuhkan sesuatu yang paling wangi, kemudian berubah menjadi benda yang paling bau
dan kotor. Begitulah benda yang bau menumbuhkan benda yang wangi, benda yang
wangi menumbuhkan yang bau. Seandainya kita semua mengerti kebenaran tersebut,
maka akan mengerti pula kebenaran di alam jagad raya, sesungguhnya merupakan sebuah lingkaran (sirkulasi) yang bersifat Metabolisme.
Jadi kekuatan batin yang berada di dalam alam semesta ini bersifat alamiah. Seandainya
kita semua melatih diri sampai pada tingkat yang sesuai kaadaan alam, maka seseorang
dapat menggunakan kekuatan batinnya untuk menyesuaikan dengan keadaan alam,
bahkan mengubah keadaan alam. Inilah yang dimaksud dengan kekuatan batin.
Seperti kita ketahui, sinar X dapat melihat ke dalam tubuh manusia. Bila seseorang
dapat melatih diri hingga menyerupai sinar X, maka akan diperolehnya Mata Dewa.
Bagaikan pemancar satelit yang dapat mentranformasikan keadaan, kemudian dipantulkan hingga dapat melihat keadaan dan pemandangan yang jauh. Begitulah kalau seseorang melatih diri dan memperoleh Mata Dewa.
Kini, kita dapat langsung melakukan hubungan telepon jarak jauh ke Taiwan, Singapura, dan Indonesia. Bila seseorang melatih diri, bagaikan sebuah kabel yang langsung
menghubungkan ke mulut seseorang dan dapat mendengar apa yang dikatakannya,
maka ia akan memperoleh kemampuan Telinga Dewa. Hal ini bukan sesuatu yang tidak
mungkin, semuanya tergantung pada kemampuan dan cara menggunakannya.
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Apa yang dimaksud dengan mampu mengunakan secara tenang? Yaitu, keadaan yang
benar-benar tenang sampai pada tingkat yang paling dasar.
Apa yang dimaksud dengan menggunakannya (menggunakan)? Yaitu menggunakan
sampai titik yang paling dasar, sehingga berubah menjadi “tidak ada”. Dengan mengubah diri sendiri sesuai dengan kemampuan dan kekuatan yang ada, maka saat itu
akan menjadi kekuatan batin yang luar biasa.
“Mengubah Maha Kolam Teratai Kembar menjadi sesuatu cahaya keemasan yang
terang benderang.”
Nanti anda belajar mengenai kemampuan batin. Dihadapan anda terdapat sekuntum
bunga yang belum mekar, kemudian anda mengunakan kekuatan batin, hingga bunga
tersebut mekar. Bila seseorang dapat melakukan ini, maka ia dapat mengubah dunia
menjadi indah.
Keadaan kita di sini, pada musim gugur dan musim dingin, udara menjadi lebih dingin dan bunga-bunga berguguran, tetapi bagi orang yang memiliki kemampuan batin
dapat mengubah seluruh udara bagaikan musim semi. Sebenarnya pada musim gugur
dan musim semi dingin. Matahari berada pada posisi tertentu, sehingga udara menjadi
dingin, tetapi bila seseorang dapat menggunakan kekuatan batinnya, maka udara yang
dingin menjadi hangat, sehingga terasa panas dan berkeringat.
Demikianlah bila seseorang dapat menggunakan kekuatan batinnya, ia dapat mengubah cuaca menjadi hangat. Dahulu saat tinggal di Ballald, Amerika, Maha Guru sangat gembira. Maha guru berkata, “Wah. Sangat bahagia di Seattle, sepanjang tahun tidak
pernah berkeringat sama sekali. Setelah pindah ke Redmond, baru merasakan musim
panas dan berkeringat”. Ada yang berkata, mungkin Washington telah membuat beberapa tempat bom. Tempat bom ini mengeluarkan uadara yang dahsyat, dari 4 penjuru
bom yang bersamaan mengeluarkan udara, sehingga menggeser bumi. Inilah kekuatan dari bom, sehingga memperpanjang musim panas di Seattle, yang udaranya agak
panas. Tentunya ini tidak menguntungkan bagi Maha Guru, karena Maha Guru takut
panas.
Setelah dengan tenang menggunakan kekuatan batin, maka “Semua bunga harum dan
mekar bersamaan”, dikemudian hari tentunya akan diajarkan metode agar dapat memanfaatkan kekuatan batin, sehingga membuat semua bunga mekar bersamaan.
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Mengundang Dharmapala dan Dakini
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Banyak siswa menulis surat bertanya kepada Mahaguru, ketika ada masalah yang
mendesak bagaimana kita harus memohon bantuan? Mau mengundang kehadiran
Buddha Bodhisattva serta Dharmapala di altar mandala, bagaimana kita tahu kehadiran Buddha Bodhisattva serta Dharmapala tersebut? Masalah ini sangatlah banyak
menjadi pertanyaan para siswa. Apakah ada suatu cara yang khusus dalam mengundang kehadiran Dharmapala dan Dakini.
Sebagian besar ketika memohon kehadiran yaitu kita beranjali. Lalu memohon kehadiran Buddha Bodhisattva di altar mandala, tetapi perlu diperhatikan di setiap altar mandala pasti ada yidam utamanya. Maka itu kita cukup beranjali dengan tulus lalu membaca mantra pengundang dan dengan demikian akan memberikan suatu kontak yoga.
Cara yang khusus yaitu menyalakan dupa di pendupaan horizontal, dimana dupa dinyalakan dikedua sisinya. pada umumnya kita menyalakan dupa hanya satu sisi saja yaitu
arah kiri ke arah kanan. Ketika kita dalam keadaan darurat maka kita boleh menyalakan
dupa di ke dua sisinya. Dupa ini disebut dupa darurat, dengan demikian para Buddha
Bodhisattva dan Dharmapala pasti hadir.
Selain itu ada cara lain dalam ajaran Tantrayana yaitu menggunakan mudra kait. Pada
waktu membentuk mudra kait ini harus disertai visualisasi. caranya yaitu kita memvisualisasikan para Buddha-Bodhisattva. Serta Dharmapala menaiki awan atau teratai
muncul di angkasa lalu kita membentuk mudra kait untuk mengait awan / teratai yang
diduduki oleh Buddha Bodhisattva Dharmapala tadi dan kita visualisasikan hadir di altar mandala dan ini adalah salah satu keistimewaan dalam Tantrayana.
Di Tantra Tibet, di katakan bahwa dalam tubuh setiap orang pada bagian paha kanan
bersemayam 300 Daka , pada paha kiri bersemayam 300 Dakini. untuk mengundang
kehadiran, kita memukul bagian paha kita dan membaca mantra. memukul paha kanan
baca mantra Zha (雜) lalu paha kiri baca mantra Hum (吘) lalu paha kanan lagi baca
mantra pan (班) terakhir paha kiri baca mantra Huo (霍) lalu membentuk mudra kait,
dengan begini para Dharmapala dan dakini akan hadir. ini adalah ajaran dari tantra
tibet, jadi tidak perlu menyalahkan dupa dua arah. Ketika ada masalah darurat kita cukup beranjali dan melakukan seperti yang dijelaskan diatas. Para Dharmapala dan dakini pasti akan hadir. Om Mani Padme Hum.
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Jangan Meremehkan Bhikku yang
Melanggar Sila
DharmaTalk edisi Januari 2010

Di jaman sekarang, banyak umat perumah tangga yang begitu melihat seorang bhikku
melanggar sila langsung heboh dan merendahkan mereka, memaki bhikku. Bahkan
karena beberapa bhikku yang telah melanggar sila, menyebabkan banyak orang kehilangan keyakinannya pada Buddha Dharma.
Saat di Danau Daun saya membaca sutra, yaitu Samayasagara Sutra (catatan Shian :
Tripitaka No 643 ~ Sanmei Hai Jing) , menemukan bahwa Sakyamuni Buddha memperingatkan kepada kita bahwa itu tidak boleh dilakukan! Benar-benar dilarang !
Buddha mengatakan :
“Bila orang telah menerima sila Buddha, berarti telah memasuki kedudukan Para Buddha. Asalkan orang awam menerima sila Buddha, maka bagaikan telah mengenakan
mutiara sila rembulan yang terang, simbol perhiasan yang paling berharga, bagaikan
Triratna, harus dihormati.”
Dalam Samayasamudra Sutra dikatakan, dulu ada empat orang bhikku, mereka semua
telah melanggar sila, akhirnya sadar dan merasa malu, mengira bahwa mereka tidak
akan bisa berlindung kembali pada Buddha.
Tiba-tiba di angkasa ada suara :
“Wahai empat bhikku yang melanggar sila, tidak boleh memandang diri sendiri sebagai
orang yang tidak tertolong lagi, tidak perlu demikian. Walau Sakyamuni Buddha telah
Parinirvana, namun Dharmakaya Nya meliputi segalanya, kalian boleh memasuki
stupa, visualisasikan keagungan rupa Buddha dan urna putih di dahi Nya.”
Keempat bhikku pelanggar sila memasuki stupa, rupang Buddha bagaikan rupa sejati,
bertobat atas segala kesalahan, bagaikan gunung besar yang runtuh.
Keempat bhikku ini kelak mencapai Anuttara Samyaksamboddhi dengan gelar :
Aksobhya Buddha sebelah Timur
Ratnarupa Buddha sebelah Selatan
Amitayus Buddha sebelah Barat
Buddha Suara Indah di sebelah Utara
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Maka Tathagata menamakannya sebagai samadhi perenungan Buddha, merupakan
samudera Maharatna Raja Sila, mampu menyucikan noda pelanggaran sila, memperoleh Sifat Dharma yang suci.
Mahasamghata Sutra (Tripitaka 397) :
“Bila para raja dan menteri memaki seorang sangha yang benar-benar menjalankan sila
sebagai pelanggar sila, karmanya berat bagaikan meneteskan darah dari tubuh ratusan
juta Buddha. Maka bila bertemu dengan orang yang mengenakan kasaya, tidak peduli
itu menjalankan atau melanggar sila, bangkitkanlah perenungan akan Buddha. Memahami petuah mulia Sang Buddha, jangan meremehkan, tenangkanlah dirimu dan
jangan melontarkan makian.”
Maknanya adalah :
Ketenangan sebagai Guru batin
Tidak berguru pada kerisauan batinnya.
Melihat orang serakah, renungkan akan dana.
Melihat orang melanggar sila, renungkan penjagaan sila.
Surangama Sutra (Tripitaka 945) :
“Buddha mengajarkan mengenai empat macam saat yang diingat : Saat belum membangkitkan tekad, saat baru membangkitkan tekad, vyakarana dan terwujudnya vyakarana.”
Kasyapa berkata kepada Sang Buddha : “Kami semua mulai saat ini sampai seterusnya
, saat melihat para insan akan membangkitkan perenungan akan Baghavan (melihatnya sebagai Buddha), bila timbul rasa merendahkan maka berarti telah melukai diri
sendiri.”
Buddha mengatakan :
“Sadhu ! Sadhu ! Manusia hendaknya tidak menghakimi para insan, hanya Tathagata
yang mampu mengetahui (Shian : kualitas insan tersebut) dengan jelas. Oleh karena itulah Aku berpesan pada para Sravaka dan Bodhisattva supaya memandang Para insan
bagaikan seorang Buddha.”
Dalam Avatamsaka Sutra (shian : Tripitaka 278) Bab Tekad Samantabhadra :
Gunakanlah perenungan ini untuk menghancurkan jutaan pintu rintangan.
Gatha berbunyi :
Para Buddha ditengah bunga yang layu, emas diantara kotoran
Muttumanikam di dalam bumi, tunas diantara buah
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Baju butut yang dekil, membungkus rupang emas di dalamnya
Wanita miskin dan buruk rupa, merindukan Raja Cakravartin
Ditengah lumpur kotor, terdapat rupang mutu manikam
lobha-dosa-moha , serta kilesha para insan
Di seluruh penjuru dunia, terdapat Tathagatagarbha
kebawah sampai neraka avici, juga ada tubuh Tathagata
Dharma sunyata parisuddhi, dinamakan Tathagatakaya.
Teringat saat saya masih muda, sangat membenci para sadhaka yang melanggar sila,
ada sadhaka yang melanggar sila perbuatan asusila, ada sadhaka yang memperebutkan
harta vihara, ada sadhaka yang memperebutkan pengikut, ada sadhaka yang egonya
besar, ada sadhaka yang haus kedudukan, ada sadhaka yang mata duitan, ada sadhaka
penipu dan lain sebagainya.
Terhadap pelanggar sila, saya pasti tidak ada kata-kata yang baik.
Namun, sekarang tidak boleh.
Buddha mengatakan :
“Sekalipun hantu penghuni neraka, merupakan insan yang belum membangkitkan
Bodhicitta, Buddha memberi vyakarana kelak pasti membangkitkan Bodhicitta Agung,
bertemu dengan kalyanamitra, menjalankan karya Bodhisattva, mencapai Anuttarasamyaksamboddhi, oleh karena itu janganlah merendahkan !”
Ada satu perumpamaan yang bagus :
Di Danau Daun, saya memasuki samadhi menuju ke Gunung Yin, bertemu dengan Raja
Gunung Yin, di dalam gua, semua adalah siswa Tantrayana, hanya karena dalam membina diri melakukan penyimpangan, atau mempraktekkan kejahatan, atau suatu di luar
Dharma, maka berubah menjadi makhluk bukan manusia.
Saya memberikan abhiseka sarana dan sila kembali, dan kembali duduk di Dharmasana membabarkan Dharma pada mereka. Siswa Tantrayana yang melanggar sila ini,
kelak pasti membangkitkan Bodhicitta Agung, menekuni jalan pembebasan, Bodhicitta, kemudian merealisasikan Tathagatagarbha, sampai Anuttarasamyaksamboddhi.
Siswa tantra yang melanggar sila ini, dimana-mana akan bertemu dengan Tathagata,
bagaimana boleh merendahkan mereka!
Aniruddha yang dulu pernah menjadi perampok dan kelak akan menjadi Buddha dengan nama Samathavidya Tathagata , adalah contohnya !
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Kepunahan Suku Sakya
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Kita semua tahu bahwa Sang Buddha lahir di suku Sakya, arti dari Sakya adalah
“mampu” maka kita menyebut Sakyamuni sebagai : “Yang mampu mengasihani”
Setelah mencapai pencerahan, Sakyamuni kembali ke Suku Sakya membimbing delapan pangeran dan lima ratus penduduk untuk meninggalkan keduniawian, Upali
adalah salah satu dari delapan pangeran yang menjadi bhikku.
Kemudian ~~
Raja Virudhaka menyerang Suku Sakya.
Buddha telah menampakkan diri beberapa kali untuk mencegah para prajurit, Namun
tetap saja tidak dapat menghentikan malapetaka besar ini, Suku Sakya tetap binasa.
Sebab akibatnya adalah :
Pada kehidupan yang lampau Raja Virudhaka adalah seekor ikan besar yang ditangkap
dan dibunuh oleh suku Sakya. Saat itu , Buddha adalah seorang anak kecil yang memukul kepala ikan tersebut. Oleh sebab itulah Sakyamuni Buddha punya sakit migrain.
Sedangkan Raja Virudhaka yang merupakan penjelmaan dari ikan besar yang memiliki dendam masa lampau terhadap suku Sakya, mengerahkan bala tentara untuk membinasakan suku Sakya.
Ini adalah nidana dari punahnya suku Sakya.
Kepunahan suku Sakya tentu saja ada nidananya, namun tentu saja dalam hati Sakyamuni Buddha merasa sedih atas binasanya negeri leluhur. Ini merupakan salah satu
kerisauan batin Buddha.
Disini juga berhubungan dengan kisah abhijna dari “Mahamaudgalyana” sang siswa
utama.
Raja Virudhaka menyerang suku Sakya, Buddha bersedih
Mahamaudgalyana yang memiliki abhijna (kekuatan gaib) ingin memberikan pertolongan.
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Dalam {Ekottaragamasutra}tertulis :
“Rddhividhijnana mampu terbang ke sepuluh penjuru, adalah bhikku Mahamaudgalyana.”
Dalam {Mahaprajnaparamita Sastra}tertulis:
“Seperti halnya Sariputra yang nomor satu dalam kebijaksanaan, Mahamaudgalyana
adalah yang terhebat dalam Rddhividhijnana.”
----------Buddha melarang Mahamaudgalyana turun tangan,
Dengan Rddhividhijnananya, Mahmaudgalyana terbang sampai ke tempat suku Sakya,
memasukkan lima ratus penduduk suku Sakya ke dalam patra supaya mereka terhindar
dari petaka.
Maudgalyana mengatakan kepada Buddha :
“Telah menyelamatkan lima ratus orang.”
Buddha menjawab :
“Mana ?”
Maudgalyana mengeluarkan patra , begitu melihat kagetlah dia.
Karena lima ratus penduduk telah berubah menjadi darah.
(Abhijna tidak sanggup mengalahkan kekuatan karma)
Dan lagi, Mahamaudgalyana adalah nomor satu dalam hal abhijna, namun meninggal
dicincang oleh para pengikut aliran sesat.
Timbul pertanyaan dalam benak para bhikku, mereka semua datang bertanya pada
Buddha.
Buddha menjawab :
“Pada kehidupan lampaunya, Maudgalyana adalah putra Brahmana yang merendahkan isterinya dan tidak berbakti kepada ibunya.”
Sampai pada suatu hari ibunya murka dan mengutuknya :
“Anak tidak bermoral dan tidak berbakti, semoga dalam setiap kehidupan tubuhnya dihancurkan oleh para perampok.”
Oleh karena kutukan sang ibunda, maka dalam limaratus kehidupan, tubuhnya dihancurkan.
Walaupun Maudgalyana memiliki abhijna dan telah merealisasikan kesucian, namun
tetap saja menerima akibat karma.
Dalam Sutra mengenai Gangguan Mara dikatakan :
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“Maudgalyana pernah berada dalam jalan mara, sering mengganggu Arya Bilou siswa
utama Buddha Krakucchanda , berubah menjadi anak kecil yang memukuli tubuhnya
sampai berdarah.”
-----------------Oleh karena karma masa lampau ini,
Meskipun saat ini merupakan siswa utama Sang Buddha dan telah merelaisasikan kesucian, namun tetap saja mati terbunuh.
Siswa bertanya kepada saya mengenai dua hal ini.
Saya menjawab :
“Kekuatan karma sungguh tak terperikan.”
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釋經（七）

『紅蓮花童子現出行願光。紫蓮花童子現出端嚴光。藍蓮花童
子現出果得光。黃蓮花童子現出福足光。橙蓮花童子現出童真
光。』
上回講到降伏光，這一回講「紅蓮花童子現出行願光。」
師尊以前講過，每一個善人，每一個好人（就是心地好的人）
，行善的人，發大願力的人， 布施的人，完全把自己的時間、
金錢、行為都貢獻給眾生的人，他的頭頂就放出一種紅色的「
行願光」。
師尊常常想，聖經裡面有一句話﹕「施比受更有福分」。
為什麼呢？確實是這樣的。我發覺，好象師尊以 前很少做善事
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，最近做的善事，比以前稍微 多了一點點。我發覺，好象我們
給別人東西，或者布施，或者做善事，心里會覺得非常的快樂
、平安。尤其呢，你把自己最喜歡的東西，自己認為最寶 貴的
東西，最不肯施舍給別人的東西，把它拿出來施舍，那個快樂
，就是比較高級的一種快樂。
我們要打破「這是我的」、「這是你的」這種觀念。你假
如要打破這種觀念，你就要做出「行」、「願」。這是你的行
為和你的願力互相配合，然後你才能夠打破「這是我的」、「
這是你的」這種觀念。
諸位想一想﹕將來你假如想到「我的就是眾生的」的時候
，你的頭頂，就會 現出紅色的行願光。假如你每天仍然在想﹕
我的就是我的、你的也是我的，大家的都是我的，那你的頭上
就會有黑光。要成佛、要成菩薩、要修行，就是要沒有「我的
」這兩個字。
所以，事實上，這天底下的東西，也沒有一樣是你的。所
以當你能夠想到「天底下的東西沒有一樣是你的」的時候，你
頭頂上就會現出紅色的行願光。你的心胸會擴大，廣大如天地
，你有無量的善心去幫助人。這樣的人，未來就是紅蓮花童子
。
「紫蓮花童子現出端嚴光。」端就是端正，嚴就是莊嚴，
這個顏色是紫色的。端莊跟莊嚴這種光芒，也是顯現在一個人
本身的行為之上，這種光明也是由心 所發出來的。所謂「端」
就是不顛倒，不顛倒就好象不動一樣。我們已經學習到我們的
心沒有妄念，也不顛倒，就是行為非常的端正。「嚴」就是沒
有漏洞，這光顯 現出來一片的紫色，是沒有缺點，而且沒有漏
洞。
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「藍蓮花童子現出果得光。」為什麼藍色的蓮花童子會現
出果得光呢？「藍色」它本身是幫助別人，而且獲得了非常好
的結果。就象水果一樣，開花，然後結成 果實，再從果實顯現
出來的，一個一個很圓滿的果實，就是一種果啦！那麼，這個
果是由什麼來的呢？果就是由德行，由完全德行而結成的一種
果。好象蓮花一樣， 它開起來
很漂亮，它放出來的光是藍色的，非常圓滿就是一個圓圓，圓
圓的一種果。
「黃蓮花童子現出福足光。」師尊講 過，為什麼黃蓮花童
子會是福足光？而且黃色為什麼是福足呢？因為黃色接近黃金
的原故啦！天下之間，什麼顏色是最貴的？黃金的顏色最貴。
雖然鑽石也很貴，但 是鑽石並不一定大家承認。目前可以比價
，可以真正的做為價值標準的，也是以黃金的重量來做為一種
基價，做為標價。鑽石是不能做為標準的。
為什麼黃色的光叫做福足光呢？要知道，「福」是由「德
」而來的；「福」也是由「智慧」而來的。我們修行的人，也
要修福，這叫做「福慧雙修」。只有福而 沒有慧，只有修福而
沒有修慧，就會變成世俗；只有修慧而沒有修福，他只能夠度
自己，不能幫助別人，不能度眾生。所以福跟慧是要配合一起
修行。黃蓮花童子他 現出福足光，就是把一切的福分他通通修
齊了。
「橙蓮花童子現出童真光。」什麼叫做「童真」呢？剛才
過去的都是童真（注﹕有一群小孩在走來走去）。這個童真啊
，講的就是童子，就是他們本身很純潔， 只有赤子之心，沒有
好惡、沒有善惡、也不會做壞事，他們也根本就沒有去想怎麼
去做壞事，這個就是「童」，就是赤子之心。他們也不害怕什
麼，象我們人坐這麼 多，很多上師坐在前面啦！他們是不管三
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七、二十一就走過去了。他們也不懂得說，我們小孩子講話，
聲音要小一點，否則會影響到大人講經。他們是不管這一套 的
。主要的原因呢，他們就是一個「童」字嘛！你要叫樹上的小
鳥不叫，這怎麼可能呢？
所謂的「真」字，這個真就是他們本身做的都是很真實的
事情，他們不會虛偽的。高興的時候，他們就笑，被打的時候
，他們就哭。喜歡你，就跟你KISS一 下，不喜歡你，就送你衛
生丸（白眼）。因為他們不懂得虛偽的，你知道嗎？我發覺我
們大人，人 長得年紀越大，越會虛偽。明明不高興，會跟你說
﹕「多謝你的指教。」明明很討厭你，就說﹕「久仰！久仰啦
！」明明不歡迎你來，嘴巴還是說﹕「再來啊！有空 請來玩啊
！」這個就是丑陋的大人。修行人要恢復「童真」，不要「虛
偽」。
橙蓮花童子他現出來的這個光，就是完全真實的、赤子之
心的「童真光」。這種光是沒有受過污染的，我們都是受過污
染的。所以這些光，大家看﹕有大智慧的 光，有法界貫通的光
，有萬種寶物現出來的光，有降伏邪魔的光，有紅色的行願圓
滿的光，有端莊莊嚴的光，有由德生出的果實的光，有福分完
全俱足的光，有小孩 子一樣非常真實的童真光。大家想一想，
摩訶雙蓮池有這麼多的光在互相交換、互相的映照、光光相照
。你想想看，那個世界多麼光明和美妙！
所以，將來摩訶雙蓮池這個淨土，將要轟動全世界，整個
地球都會震動。最近，這一本「真佛經」已經轟動全世界各國
，包括所有的佛教徒，和所有的宗教的教徒，都已經在放鞭炮
慶賀。這個鞭炮就是有意見的鞭炮啊！
今天就講到這裡。 嗡嘛呢唄彌吽。
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Pahala Mencetak Majalah
DharmaTalk
~Dikutip dari Ceramah Vajra Acarya Lian Yuan~

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

Bank
A/C
A/N

BCA
045 063 5324
Mei Yin

MANDIRI
112 000 564 1365
Joni

*Nama dan bukti transfer mohon di fax ke no. 0711-320 124
atau dapat disampaikan langsung ke Pandita Herlina di Vihara VVBS

Semoga kebajikan yang diperbuat akan menuai pahala yang luar biasa.
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GATHA PENYALURAN JASA
Semoga pahala ini memperindah tanah suci Buddha
Semoga Pahala ini dapat menghilangkan malapetaka dan bencana
Semoga Pahala ini dapat menyebarkan benih kebajikan bagi semua makhluk
Semoga Pahala ini dilimpahkan ke semua makhluk kelak mencapai kebuddhaan
Semoga Pahala ini mengikis karma buruk dan menambah berkah serta cahaya prajna

1. Bihun Cap Matahari
2. Cahaya Listrik
3. Jaya Raya Elektronik
4. Percetakan Karya Utama
5. Selebriti
6. Kenny Watch
7. Masterpiece Watch
8. Worldtime Watch
9. Worldtime Watch(BL)
10. Abeng
11. Acun
12. Agus Kurniawan
13. Billy
14. Cahyadi
15. Chu Ping
16. Denny Ho
17. Dewi Sutanto
18. Dragono
19. Feliciana Sofian
20. Fidelia A. W.
21. Fung Ing
22. Fung Lie
23. Hadi yanto
24. Hanli

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

Harve Yanto
Herniwati
Imelda Dewi Wijaya
Irwan
Jesslyn So
Johni Ho
Joni Yaparto
Kunardi
Li Khiong Jan
Li Tanju
Li Jit Fam
Li Kaju
Li Thinju
Lim Khung Hiong
Lydia Sutioso
Marcello W.
Melianty The
Michelle A. Bunawan
Ofani
Riadi
Ruslie
Sharon A. Bunawan
Sik Che
Silvi O. Dragono

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

Suhendri Eddy Sofian
Susilawaty
Sutanto
Theresia
Thjin Sin Han
Thomas Dragono
Vanessa A. Bunawan
Wahyudi
Yenli
NN
楊能虎
洪進丁
蓮花志強

Nama-nama donatur di susun berdasarkan urutan abjad.
Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan nama para donatur.

Bagi Para donatur pelimpahan jasa dilakukan oleh

Vajra Acarya Lian-Yuan
(釋蓮元金剛上師)
Melalui Api Homa
Februari’11
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Vihara Vajra Bhumi Sriwijaya
Jl. Sayangan lrg. RK. Lama No. 619 RT. 09, 16 ilir
Telp. 0711-350798 Fax. 0711-320124
email. contactus@shenlun.org
website. www.shenlun.org
Palembang - Indonesia

Jadwal Kebaktian
Kebaktian Umum :
• Kamis, Pukul 19.30 WIB
• Minggu, Pukul 16.00 WIB
• Tanggal 1, 15 dan 18 Lunar, Pukul 19.30 WIB
Kebaktian Muda-Mudi :
• Sabtu, Pukul 19.00 WIB
• Minggu, Pukul 09.30 WIB

Sekolah Minggu :
• Kelas Dharma Pukul 08.00 WIB
• Kelas Mandarin Pukul 11.00 WIB

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

Menghubungi Vihara Vajra Bhumi Sriwijaya untuk keperluan:
• Permohonan Abhiseka Mahaguru :
Dapat menghubungi Pandita Herlina di nomor 0819-2779-2586
• Lotus Light Charity Society (華光功德會) :
Dapat menghubungi Saudari Catherine di nomor 0853-7344-9508
• Pemberkatan Pernikahan :
Dapat menghubungi Pandita Herlina di nomor 0819-2779-2586
• Duka (Sung Cing):
Dapat menghubungi Saudara Sik Che di nomor (0711) 311-645
• Informasi DharmaTalk (法音集) :
Dapat menghubungi Saudari Mei Yin di nomor 0819-2774-1901
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Tatacara Bersarana
Untuk bersarana pada Maha Arya Acarya Lian Sheng dapat langsung berkunjung ke
Vihara atau Cetya yang ada di kota atau wilayah anda.
Bagi Anda yang ingin bersarana namun di kota atau wilayah Anda tidak terdapat
Vihara atau Cetya Satya Buddha (Zhen-Fo Zong) dapat melakukan cara seperti
dibawah ini.
Menulis surat permohonan Abhiseka dengan format sebagai berikut:
• Nama
• Tempat, tanggal lahir
• Alamat sekarang
• Umur

:
:
:
:

Kirimkan ke: Zhen Fo Mi Yuan (Mandalasala Satya Buddha)
Master Sheng-Yen Lu
17102 NE 40th Ct.
Redmond, WA 98052
U.S.A
Juga dapat dikirimkan melalui Vihara Vajra Bhumi Sriwijaya atau juga dapat
melalui website yang dikelola Vihara Vajra Bhumi Sriwijaya www.shenlun.org
Setelah mengirimkan surat, Pada tanggal 1 (che it) atau tanggal 15 (cap go) Lunar/
imlek Pukul 07.00 pagi bersujud dalam sikap anjali dan menghadap kearah matahari
terbit menjapa (membaca) Mantra Catur Sarana sebagai berikut:
“NAMO GURUPHE. NAMO BUDDHAYA. NAMO DHARMAYA. NAMO SANGHAYA”

diulang sebanyak tiga kali. Kemudian memohon Maha Arya Acarya Lian Sheng berkenan menuntun bersarana pada Satya Buddha.
Setelah melakukan tata cara diatas disarankan untuk mencari petunjuk kepada seorang
Bhikku Lhama (Fa Shi) atau Vajra Acarya (Shang Shi) Satya Buddha (Zhen-Fo Zong)
agar dalam bersadhana tidak terjerumus informasi yang tidak benar.
Februari’11
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*Bulatan besar melambangkan hari, Bulatan kecil melambangkan Ɵga waktu

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

www.shenlun.org

