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Mengenal Living Buddha Lian Sheng
Living Buddha Lian Sheng yang bernama awam Sheng-Yen Lu, lahir pada tanggal 18
bulan 5 penanggalan lunar tahun 1945 di peternakan ayam di tepi Sungai Niuchou,
Chiayi, Taiwan. Beliau alumni Fakultas Geodesi Akademi Sains Zhong-zheng (angkatan ke-28), meraih gelar Sarjana Tehnik, serta mengabdi di kemiliteran selama 10
tahun. Di kemiliteran pernah memperoleh piagam emas, piagam perak, piala emas
sastra dan seni kemiliteran negara, serta berbagai penghargaan lainnya.
Pada suatu hari di tahun 1969, Living Buddha Lian Sheng diajak ibunda sembahyang di kuil Yuhuang Gong di Taichung.
Berkat Maha Dewi Yao Chi, mata dewa dan telinga dewa
beliau terbuka. Beliau melihat dengan mata kepala sendiri bahwa tiga sosok Bodhisattva menampakkan diri dan
berseru, “Setulus hati belajar Buddhisme. Setulus hati
belajar Dharma. Setulus hati berbuat kebajikan.” Di angkasa juga muncul dua kata: ‘Kesetian’ dan ‘Kebajikan’
yang berpesan pada beliau agar membabarkan Dharma
dan memberikan kebajikan serta menyelamatkan para
makhluk.
Malam hari itu, roh Living Buddha Lian Sheng
dibawa oleh Buddha-Bodhisattva ke Sukhavatiloka untuk melihat langsung sekaligus untuk
mengenali sendiri wujud kelahiran sebelumnya (Dharmakaya), yakni “Maha-Padmakumara Putih yang berjubah putih dari
delapan belas Maha-Padmakumara Mahapadminiloka, Sukhavatiloka.” Oleh sebab itu, beliau menitis di alam fana demi
menyeberangkan para makhluk kembali
ke Mahapadminiloka.
Sejak itu, Living Buddha Lian Sheng setiap
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malam mengikuti Guru Spiritual yang tak berwujud--Guru Sanshan Jiuhou (Sebutan
kehormatan yang diberikan Living Buddha Lian Sheng untuk Dharmakaya BuddhaBodhisattva) berlatih Sadhana Tantra selama tiga tahun. Berkat petunjuk Guru Sanshan Jiuhou pula, pada tahun 1972 beliau bertolak ke gunung Jiji, Nantou, untuk berguru pada pewaris XIV Taoisme Qingcheng, Qingzhen Daozhang (Biksu 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 tata ritual 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 Biksu sekte eksoterik, antara lain Biksu Yinshun, Biksu Le-guo, Biksu Dao-an.
Tahun 1972 beliau menerima Sila Bodhisattva dari Biksu Xian-dun, Biksu Hui-san,
dan Biksu Jue-guang sebagai Guru sila, serta Biksu Shang-lin dan Biksu Shan-ci sebagai Guru Ritual di Vihara Yan, Nantou. Berkat karma baik beliau kembali memohon abhiseka silsilah dari para Guru di alam manusia, antara lain dari Biksu Liaoming dari Sekte Nyingmapa (Sekte Merah), Guru Sakya Dezhung dari Sekte Sakyapa
(Sekte Kembang), Gyalwa Karmapa XVI dari Sekte Kargyupa (Sekte Putih) dan Guru
Thubten Dhargye dari Sekte Gelugpa (Sekte Kuning).
Pada tanggal 16 Juni 1982, Living Buddha Lian Sheng sekeluarga hijrah ke Seattle,
Amerika Serikat. Beliau di Paviliun Ling Xian menekuni segala sadhana Tantra. Pada
Tanggal 27 Agustus 1982 (tanggal 10 bulan 7 Lunar) Buddha Sakyamuni memberikan
Vyakarana pada beliau lewat penjamahan kepala dengan pembentukan tangan Buddha di atas kepala.
Pada tanggal 5 Juli 1985 (tanggal 18 bulan 5 penanggalan lunar, bertepatan dengan hari ulang tahun Living Buddha Lian Sheng), beliau mencapai Siddhi ‘Cahaya
Pelangi Abadi’. Saat itu ada jutaan Dakini berseru memuji Siddhi ‘Cahaya Pelangi
Abadi’ tak lain adalah ‘Anuttara Samyaksambodhi’ (disebut pula “mencapai kebuddhaan pada tubuh sekarang”).
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Tahun 1975, Living Buddha Lian Sheng mendirikan ‘Ling Xian Zhen-Fo Zong’ di Taiwan. Tahun 1983 di Amerika Serikat secara resmi merintis ‘Zhen-Fo Zong’, dan pada
tahun 1985 mendirikan vihara cikal bakal Zhen-Fo Zong (Vihara Vajragarbha Seattle). Beliau mengabdikan diri sepenuhnya dalam pembabaran Sadhana Tantra Satya
Buddha.
Pada tanggal 19 Maret 1986 (tanggal 10 bulan 2 Lunar) di Mandalasala Satya Buddha, kota Redmond, Amerika Serikat, Living Buddha Lian Sheng secara resmi diUpasampada oleh Biksu Guo-xian. Beliau mulai menjalani misi penyeberangan
dalam wujud Biksu.
Perjalanan kehidupan sadhana Living Buddha Lian Sheng berawal dari Agama Kristen, lalu Taoisme, Buddhisme Mahayana, terakhir berlatih Sadhana Tantra sampai
mencapai Siddhi. Itulah sebabnhhya, keseluruhan sistem silsilah Zhen-Fo Zong terkandung dan terbaur ilmu Taoisme, ilmu Fu, ilmu ramalan, Ilmu Feng Shui serta
metode-metode duniawi lainnya. 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
ke alam 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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Cap Rahasia
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

“Manusia sejati sadar bahwa segala sesuatu adalah ilusi belaka.” Ini adalah sebuah ayat dari sutra “Catatan Pelita Hati”. Didalam sutra ini juga dikatakan, Manusia sejati dapat pergi ke seluruh alam. Ia dapat mengubah wujudnya kapan
saja, dimana saja, sesuai kemauannya. Ia dapat menjelma menjadi sang Buddha yang berkuasa di sepuluh penjuru. Ia dapat menjelma menjadi Sang Guru/
Nabi dari dua puluh generasi. Ia dapat menjelma menjadi seorang Bodhisattva,
seorang Pratyekabuddha, ataupun seorang Sravaka. Ia dapat menjelma menjadi
setan. Ia dapat menjelma menjadi makhluk-makhluk yang suci dari surga yang
berbeda-beda. Ia dapat menjelma menjadi binatang. Ia dapat terlahir kembali
sebagai seekor burung. Ia bahkan dapat menjelma menjadi makhluk didalam
neraka ataupun sebagai seorang setan kelaparan. Manusia seperti itu mempunyai kekuatan yang luar biasa! Tak terukur. Tak terbayangkan. Ia dapat melakukan
kejahatan, menciptakan setan-setan kelaparan, dan menciptakan berbagai bentuk binatang. Ia dapat berbuat kebaikan. Ia dapat menciptakan surga dan ke-33
alam angkasa. Ia dapat menjadi si jahat maupun si baik. Ia dapat menciptakan
kekayaan, keagungan, sukacita, penderitaan, dan segala macam manifestasi
lainnya di dunia ini. Ia dapat menekuni kebajikan tanpa menghilangkan akar
kebencian. Wujud dari iblis dan setan dapat diciptakannya. Ia dapat menjelma
menjadi seorang pertapa dan melatih batinnya sendiri. Ia dapat bersumpah menyadarkan orang-orang seperti halnya seorang Bodhisattva.
Setelah semuanya yang disebutkan diatas, ia dapat kembali ke wajah aslinya
dan duduk didalam kebuddhaannya membabarkan Dharma sampai ke titik dimana tiada lagi yang disebut Dharma. Ia dapat menyadarkan/menyeberangkan
para umat sampai ke titik dimana tidak lagi tersisa umat yang belum sadar.
Seseorang memberitahuku tentang adanya sebuah kuil kecil di sebuah gunung
di mana terdapat besar sekali hawa inti (energi) positif. Semuanya yang diminta
disana mendapat jawaban. Timbul rasa ingin tahuku dan keinginanku mengunjungi kuil tersebut. Dibelakang kuil tersebut ada sepetak tanah kuburan. Di de-
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pan kuil terdapat papan nama bertuliskan: You Ying Kung. Kuil tersebut sangat
kecil dan tak terurus, tapi asap hio memenuhi ruangan di dalam yang berarti
tempat ini sangat populer. Aku perhatikan bahwa kuil tersebut didiami oleh
banyak roh gentayangan. Aku tidak betah disana. Ketika aku ingin meninggalkan tempat tersebut, sebuah suara mengejutkanku: “Liang-sheng! Engkau mau
pergi kemana?”
“Siapakah Anda sehingga mengenali nama saya sebagai Lian-sheng?”
“Aku yang mengurus kuil ini! Sanshan Jiuhou! Lian-sheng, tidakkah Kau mengenaliku lagi?”
“Sanshan Jiuhou!” aku terperanjat. Guruku yang biasa kusebut Guru Roh. Ia
berada di alam tak terwujud. Bagaimana ia dapat mengelola kuil yang kumuh
dan penuh dengan roh-roh gentayangan? Sungguh aku tidak percaya.
Aku masuk ke dalam. Ruangan tersebut sempit dan dipenuhi asap hio. Di altar
terdapat sebuah arca dewa mengenakan jubah merah. Dua koin terpasang dipundaknya menunjukkan bahwa ia dari alam Yin (negatif).
Aku merangkapkan kedua tanganku serta bertanya, ”Yang Mulia Sanshan Jiuhou,
bila Anda berada di alam tak terwujud, bagaimana Anda bisa menjadi seorang
dewa yang bersifat hawa negatif disini?”
“Lian-sheng, tidakkah kau tahu bahwa aku dapat pergi dengan bebas ke sepuluh alam Dharma? Aku dapat menyembunyikan diriku didalam sebutir pasir!
Aku dapat menjelma menjadi 10.000 bentuk. Aku dapat menciptakan surga
dan neraka. Aku dapat menjadi sang Buddha dari masa lalu. Orang-orang awam
tidak mengenalku. Para biksu menghinaku. Makhluk-makhluk suci di alam-alam
lain menghindariku. Tapi seharusnya Engkau dapat mengenaliku. Aku adalah
Sanshan Jiuhou. Gunakanlah mata batin-Mu untuk melihat.”
Aku membuka mata batinku. Aku menjadi tercengang! Takut! Gemetar ketakutan! Kuil itu membesar dan besar, meninggi dan tinggi, bahkan terus melewati
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awan-awan. Lebarnya seperti lebar empat atau lima gunung dijadikan satu.
Dihadapanku muncul setan-setan yang berwujud sangat aneh; ada yang berwarna biru; ada yang bertanduk panjang; ada berekor panjang; ada yang berkepala tiga; ada yang berlengan empat. Semuanya berwajah buruk dan bengis.
Mereka duduk di dalam dua baris. Diatas mereka, ditengah-tengah, duduklah
seorang makhluk yang sangat aneh. Kepalanya seperti kepala Buddha; ramah
dan penuh welas asih. Diatasnya lagi terdapat 9 kepala, semuanya dengan wajah-wajah yang penuh keagungan seperti wajah Bodhisattva tapi dari leher ke
bawah tubuhnya itu merupakan tubuh ular berwarna hijau kebiru-biruan. Dari
tubuhnya keluar cakar-cakar setajam pisau. Bokong tubuhnya melingkar-lingkar.
“Guruku adalah seorang dewa dari alam tak terwujud. Beliau tidak mempunyai
wujud/tubuh. Bagaimana mungkin ia berwujud begini buruk?” kataku dengan
keras.
“Lihatlah lagi.”
Kuil itu kemudian lebih besar lagi. Diangkasa muncul 72 dewa dan 36 Bodhisattva. Semuanya memegang setangkai bunga nan wangi sambil menyembah
Sanshan Jiuhou. Kursi emasnya berubah menjadi bunga teratai. Diatas kursi
tersebut duduklah seorang Buddha yang begitu indahnya.
Kedua baris setan-setan itu menjelma menjadi Arahat-Arahat dan BodhisattvaBodhisattva. Wangi semerbak keluar dari dalam kuil; kuil itu sendiri berubah
menjadi berwarna kristal dan keemasan. Melihat pemandangan yang begitu
agung, aku tak tahan lagi harus bersujud.
Buddha itu berkata, “Yang disebut manusia sejati sadar bahwa segala sesuatu
adalah ilusi belaka. Lian-sheng, Engkau harus mengerti arti dari pernyataan ini.
Aku adalah Sanshan Jiuhou. Tidak ada yang tahu bahwa aku mempunyai kemampuan untuk pergi ke sepuluh alam Dharma. Aku dapat menciptakan segala
sesuatu. Aku dapat berbuat apapun tanpa rintangan. Aku dapat menjelma menjadi apapun.”
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“Didalam kuil ini,” lanjut-Nya, “Dibawah meja altar ini terdapat sebuah cap terbuat dari kayu. Cap ini sangatlah istimewa. Bawalah ia pulang. Suatu hari cap itu
akan menjadi cap dari kuil-Mu. Inilah alasan mengapa Engkau hari ini dibimbing
untuk datang kesini. Rawatlah cap itu dengan hati-hati. Gunakan dengan hatihati.”
“Guru, apakah kegunaan cap ini?”
“Cap ini datang dari seorang maha dewa. Orang yang berkualitas super bila
memiliki cap ini dapat terbang kelangit/surga. Orang yang berkualitas bila memiliki cap ini akan dihormati oleh para makhluk suci dan dihindari oleh para
setan kelaparan. Orang yang berkualitas rendah bila mempunyai cap ini dapat
memimpin sebuah negara.”
“Lian-sheng, hati-hatilah dalam menggunakan cap ini. Engkau tidak perlu kembali ke dalam kuil ini. Aku hanya singgah disini untuk sementara waktu hanya
untuk menyerahkan cap ini kepada-Mu.”
“Karena hadirnya cap ini disini, kuil ini mempunyai kekuatan yang besar. Banyak
dewa yang datang melindungi kuil ini. Tetapi, setelah cap itu tidak lagi berada
didalam kuil ini, energi positifnya pun akan hilang bersamaku. Kuil akan kembali
menjadi sarang-sarang setan.”
Ketika Sanshan Jiuhou selesai berbicara, penglihatan tentang kuil yang begitu
meraksasa tersebut serta wujud para Buddha dan Bodhisattva pun lenyap. Aku
kembali berada dikuil yang kecil dan kumuh itu. Aku membungkukkan badan
dan menggapai ke bawah meja altar mencari-cari. Tanganku mendapatkan sesuatu yang terbungkus. Ketika aku membuka bungkusan tersebut, ternyata isinya
adalah sebuah cap yang sudah sangat tua. Aku membungkukkan badan kepada
Sanshan Jiuhou dan pergi.
Setelah aku kembali ke rumah dan membersihkan cap tersebut, aku menaruhnya diatas altar didekat arca Yao Chi Jin Mu. Itulah kisah tentang cap suci yang
berada dialtarku.
DharmaTalk 2011
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Berlian Berkilauan
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Suatu hari sekawanan orang datang ke rumah saya, salah seorang pria separuh
baya berjas berkata pada saya, “Mahaguru Lu, tahukah Anda benda apa yang
ditaruh di dalam saku jas saya?”
Saya menekan sebentar sinar roh, meramal sebentar dengan pergerakan jari.
Saya belum buka mulut, sorot mata sekawanan orang tersebut menatap saya,
saya menjadi pusat perhatian.
Saya juga tidak langsung menjawab, mengeluarkan kertas dan pena, perlahanlahan menggambar segitiga sama sisi di atas kertas. Saya gambar dengan halus
sekali.
Segitiga ini 3 dimensi, di bawah lancip, di atas lebar, di bagian atas digambar
lagi sebuah lingkaran kecil, di keempat sisi lingkaran kecil, dibelah lagi segitiga
sama sisi yang kecil, kemudian saya gambarkan lagi sinar-sinar berkilauan.
Di pinggirnya saya tuliskan “10 karat”.
Sekawanan orang ini melihat, berseru, “Luar biasa!”
“Ini adalah berlian yang berkilauan!”
“Memang sebesar 10 karat!”
Pria berjas itu mengeluarkan sebuah kantung hitam dari dalam saku jas, kantung
dibuka, memang berlian berkilauan, 10 karat.
Orang-orang bersorak, mata pun menatap lurus.
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Pria berjas itu berkata, “Ramalan Mahaguru Lu memang tepat. Kami ingin mengandalkan kekuatan gaib Anda untuk membantu kami.”
“Ada masalah apa?” tanya saya.
Pria berjas melanjutkan, “Kami akan membiarkan Anda masuk saham, Anda
tidak perlu mengeluarkan dana, asalkan bisa mengambil harta karun, pasti ada
bagian untuk Anda.”
“Apa maksud Anda?” Saya tidak jelas apa pekerjaan mereka.
Sekawanan orang ini, belakangan baru menjelaskan pada saya:
Mereka adalah kelompok penggali harta karun.
Ketika Perang Dunia II, Orang Jepang mengubur emas dalam jumlah besar yang
tidak sempat dipulangkan di Pulau Luzon, Filipina.
Tentara Jepang yang ikut mengubur emas, menggambar peta harta karun.
Orang-orang ini bergabung, memohon eksplorasi harta karun, telah berkali-kali
mencari harta karun.
Pria berjas bertanya, “Bolehkah Mahaguru bantu mencari harta karun?”
Lanjut, “Sepuluh persen untuk Anda, atau 20 persen juga boleh, bahkan boleh berikan Anda 30 persen. Hanya mohon Anda, gali menghadap arah mana?
Berapa kedalaman di bawah tanah? Kami mau sekali saja sudah tergali.”
Mereka mengeluarkan peta harta karun, memohon saya menunjukkan lokasi,
lingkup, dan kedalaman yang sebenarnya.
Begitu saya tekan sinar roh, sinar roh malah tidak bereaksi.
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Saya berkata, “Saya tidak berhasil meramal!”
“Kurang ajar? Tadi Anda baru meramal berlian 10 karat, sekali ramal langsung
tepat. Mengapa kali ini Anda tidak berhasil meramal?”
“Saya tidak tahu.”
Pria berjas berkata, “Begini saja! Saya minta pesawat khusus untuk bawa Anda
ke lokasi, mohon Anda memberikan petunjuk di lokasi saja, bagaimana?”
Saya berkata, “Saya tidak boleh pergi. Jika emas tersebut memang ada, ramal di
sini, ramal di sana, sama saja.”
Sekawanan orang ini sangat kecewa, berkata, “Mahaguru Lu juga tidak lebih
dari ini!”
Akhirnya, pergi dengan marah.
Belakangan, saya bertanya pada dewa Dharmapala saya, dewa Dharmapala
saya menjawab saya, “Sekawanan orang ini, sebenarnya tidak memiliki berkah
untuk mendapatkan emas ini. Karena tidak memiliki berkah, sehingga tidak berhasil diramal!”
Saya menuliskan sebuah sajak:
Musim panas dan musim dingin diam-diam mendesak arus waktu.
Jangan memaksakan kehendak di dalam tumpukan sungai keuntungan.
Tulang putih akhirnya mesti dikubur dalam kuburan gelap.
Sulit membeli kejahatan dengan emas.
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Sadhana Acalanatha Mantra 9 Aksara
Mampu Mengusir Mara
~Dharmadesana Dharmaraja Lian Sheng~

Pertama-tama, sembah sujud pada guru-guru silsilah: Biksu Liao-ming, Guru
Sakya Dezhung, Gyalwa Karmapa XVI, Guru Thubten Dhargye, sembah sujud
pada Adinata abhiseka hari ini “Namo Sanmanduo. Muduonan. Warila. Lan.
Han.” Acalanatha, sembah sujud pada Kalachakra “Om. Ha. Kamala. Walaya.
Suoha.” Sembah sujud pada Triratna Mandala, Gurudhara, Para Acarya, Dharmacarya, Lhama, Pandita Dharmaduta, Pandita Lokapalasraya, ketua vihara, para
umat se-Dharma, dan umat se-Dharma di internet, salam sejahtera semuanya.
Saya pertama kali datang ke Panama, juga pertama kali datang ke Chang Hong
Temple, yang pertama kali dalam hidup manusia itu sangat penting. Tadi, kita
mempersembahkan khata, begitu banyak orang menghampiri, saya seperti melempar bola sulam satu per satu, saya berada pada posisi sangat tinggi, mereka
semua tidak muat berdiri di sini, khata pun saya lempar, tanpa ada sehelai pun
yang jatuh. Ada suatu adat yang sangat istimewa dalam Tantra, jika khata ini
dilempar, kebetulan terpasang di tangan Buddha Bodhisattva, terpasang rupangNya, terpasang di leher-Nya dan tidak jatuh, itu artinya Anda ada harapan mencapai kebuddhaan; jika Buddha Bodhisattva di sini, Anda lempar ke atas dan
khata terpeleset ke lantai, jangan menganggap akan terjadi sesuatu, lain kali
lempar lagi saja. Mahaguru pertama kali datang ke Chang Hong Temple dan
melempar khata dan khata terpasang di leher setiap orang, artinya setiap ekor
terjaring, semua bisa terlahir di alam suci Buddhaloka. Yang sakit dapat disembuhkan, yang ada bencana pun sirna, ada musuh pun menyingkir; meningkatkan berkah dan kebijaksanaan ketua dan pengawas, anggota dewan, duta tetap
dan relawan dari Chang Hong Temple. Buddha Bodhisattva di sini sangat jitu,
lihatlah, lempar khata, tidak ada satu helai pun yang jatuh ke lantai.
Hari ini saya pertama kali datang ke Chang Hong Temple, saat baru masuk,
begitu saya melihat ke luar, saya melihat banyak cerobong asap yang masih
mengebul, memang view yang sangat bagus. Pabrik bir ada di sana, terus
mengebul. Begitu saya melihat! Di sini akan muncul sekitar 4 orang jawara,
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cerobong asap yang tegak adalah pena atau mopit, di atas mopit bukankah ada
ujung mopit? Itulah asap. Menurut bentuk geograﬁ, begitu melihat Chang Hong
Temple dari luar, di belakang juga ada gedung yang sangat tinggi, di belakang
ada sandaran, kedua sisi ada rangkulan, di belakang ada cermin, cermin adalah
mopit jawara. Kelak semua umat yang keluar masuk di sini, semua anak cucu
mereka adalah orang yang berpendidikan tinggi; malah setiap orang, baik yang
berada di Panama ataupun merantau, karir mereka akan sukses. Fengshui geograﬁ vihara ini sangat bagus.
Hari ini saya naik pesawat ke sini transit lewat Houston, dari Seattle ke Houston,
saya tidak tidur sama sekali, dari Houston ke Panama hanya tidur 2 jam. Sebenarnya, saya dari dulu sudah ingin datang ke Chang Hong Temple, saya sangat
merindukan, konon di sini bicara Bahasa Kanton dan Bahasa Hakka. Di angkasa
Panama, saya melihat sehampar bukit, di atasnya diselimuti oleh pepohonan
hijau, saya pun tahu Panama sering dicurahi hujan, benar tidak? Sering hujan,
kemarin bahkan hujan deras! Apa boleh buat, (kaiguang) pasti ada halilintar.
Tempat yang sangat hijau ini, kelak akan lestari. Buddha Dharma berdiri di sini
pasti abadi, kita di sini merestui ketua, anggota dewan, segenap pengurus, pengawas, semua relawan, semua umat se-Dharma di Chang Hong Temple, Panama,
makmur selama sepuluh abad bahkan seratus abad, lebih lama dari yang sering
kita katakan: mencintaimu seratus abad. Beberapa kali ingin datang, sungguh,
setiap kali ingin datang, Lama Lianjin suatu kali diam-diam memberitahu saya,
“Lebih baik ditunda dulu.” Saya berkata, “Aneh, mengapa ditunda dulu?” Ia
berkata, maaf, jika sebab dan kondisi sudah matang, maka akan datang dengan
sendirinya. Di sini, saya juga merestui negara ini, aman sentosa, subur dan makmur, juga merestui keamanannya membaik.
Saya menetap di Seattle, keamanan Seattle boleh dibilang lumayan. Saya tahu
keamanan di New York kurang baik. Suatu kali saya pergi ke Temple Zen-Ti,
Brazil, Amerika Selatan, tempat Acarya Lianhe, sekali pergi ke sana, saya baru
menemukan bahwa keamanan di New York sangat baik. Acarya Lianhe bercerita
pada saya, ia mengatakan ada seorang malaikat sedang terbang, terbang di angkasa New York, meraba kepala Dewi Kemenangan, sehingga tahu bahwa ia
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sudah tiba di New York; terbang ke Paris, meraba ujung menara Eiffel, sehingga
tahu bahwa ia sudah tiba di Paris; lalu terbang ke suatu tempat, jam tangan
si malaikat hilang, ia pun tahu sudah tiba di Brazil. Akan tetapi, saya datang
ke Panama, melihat jendela ada teralis, saya masuk ke dalam ruang istirahat,
tangga ruang istirahat juga ada teralis, saya kira saya dikurung dalam penjara.
Inilah alasan mengapa Lama Lianjin menunda kedatangan saya. Jadi, saya juga
merestui Panama, seharusnya adalah suatu tempat yang sangat bagus, yang bergeomansi bagus, kelak setelah jurang kesenjangan sosial telah sirna, tidak perlu
teralis ini lagi, ibarat dulu, saat kita datang ke Panama, pintu pun tidak perlu
ditutup, benarkah demikian? Mau kembali ke masa dulu, tidak ada yang mengantungi barang-barang yang ditemukan di jalan, pintu tidak ditutup.
Tujuan utama Buddha Dharma di dunia manusia adalah membahagiakan semua
insan, semua orang bebas dari penderitaan, semua orang dapat menerima kepercayaan Buddha Dharma dengan sukacita, semua orang dapat mengabaikan
diri sendiri, membangkitkan Bodhicitta, selamanya membantu orang lain, inilah tujuan utama Buddha Dharma itu sendiri. Oleh karena itu, tanggung jawab
Chang Hong Temple sangat besar, setiap dari kita punya kewajiban membuat
tempat ini menjadi makmur, aman sentosa, dan bahagia.
Hari ini kita akan abhiseka “Acalanatha” dan “Mantra 9 Aksara”, sebenarnya
“Acalanatha” adalah sadhana yang sangat agung. Dulu pernah disusun kitab
sadhana, tatacara sadhana, situs TBF juga ada, kita seharusnya tahu. Saya ingat pertama kali transmisi Acalanatha di San Francisco, saat itu ada 2 tanda
yang sangat istimewa, tanda pertama, saat mulai transmisi sadhana ini, ribuan
ekor burung turun dari tengah angkasa, malah mengelilingi tepi tempat ibadah,
semua terus berkicau, bersorak, Mahaguru mengerti bahasa burung. Dulu ada
seorang Gongzhi Zhang juga mengerti bahasa burung, burung berkata padanya,
“Di Gunung Selatan ada seekor macan memangsa seekor kambing, bawalah
pulang, Anda makan daging, saya makan usus.” Ia senang sekali mendengarnya,
lalu pergi ke Gunung Selatan, bawa pulang kambing tersebut. Ia tidak hanya
memakan daging kambing, juga memakan ususnya. Ia tidak dipercaya lagi. Lain
kali, burung berkicau lagi, “Gongzhi Zhang! Gongzhi Zhang! Gunung Utara
ada macan mengigit kambing, Anda makan daging saya makan usus.” Ia senang
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sekali begitu mendengarnya, pergi ke Gunung Utara menangkap kambing itu,
kebetulan bertemu macan, lalu dimangsa oleh macan. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus memiliki “ketulusan”, penting sekali, kita belajar Buddha
juga harus belajar “ketulusan”. Dulu, saya transmisi sadhana ini, semua burung
pun terbang turun, bersorak bersama saya, bersorak bersama menyerukan, “So
good! So nice! So happy! So perfect! So wonderful!” Bagus sekali, semua burung mengucapkan Bahasa Inggris, mereka berharap saya transmisi Sadhana
Acalanatha, pada periode yang istimewa harus transmisi sadhana istimewa, inilah keajaiban saat pertama kali transmisi Sadhana Acalanatha.
Saat transmisi perdana, begitu saya japa mantra, “Namo Sanmanduo. Muduonan. Warila. Lan. Han.” Pedang Acalanatha jatuh ke lantai, pedang dilem dengan lem super dan dilakban, japa mantra, jatuh lagi, berturut-turut jatuh 3 kali,
artinya Sadhana Acalanatha akan ditransmisikan secara besar-besaran sebanyak
3 kali, transmisi ketiga adalah di Chang Hong Temple. Lain kali hanya melakukan abhiseka, tidak transmisi sadhana lagi.
Acalanatha itu sendiri adalah titisan dari Vairocana, Pancadhyani Buddha menitis menjadi 5 Mahavajra, 8 Mahabodhisattva menitis menjadi 8 Mahavidyaraja.
Acalanatha tergolong sesosok Vidyaraja yang paling dihormati di EGL, Jepang,
jika Anda pergi ke Jepang, di setiap vihara dipuja Acalanatha. Kedahsyatan
Acalanatha yang satu ini tiada tara. Mudra Acalanatha ini berarti pedang, mudra ini berarti pedang menyatu dengan sarungnya, ini adalah Acalanatha, mudra yang paling berharga. Setiap kali saya bercerita tentang Acalanatha, pasti
memperlihatkan sebuah wujud Vidyaraja, taring atasnya mencuat ke bawah, taring bawah mencuat ke atas, garang sekali, memperlihatkan sorot mata murka,
memperlihatkan wajah murka. Saya perlihatkan sekali, lihat apakah murka atau
tidak, inilah bibir atas gigit bibir bawah, satu lagi adalah bibir bawah gigit bibir
atas, ini lebih hebat. Bibir atas gigit bibir bawah dilakukan oleh wanita, bibir
bawah gigit bibir atas dilakukan oleh pria, ada bedanya. Sebenarnya siapa yang
galak, pria atau wanita? Anak bertanya pada ayah, “Bagaimana ayah dan ibu kenalan?” Ayah pun berkata, “Bertahun-tahun yang silam, ibumu jatuh ke air dan
hampir tenggelam, saya kebetulan lewat, karena saya bisa berenang, saya buruburu loncat ke air dan menolong ibumu, dua bulan kemudian, kami pun meni-
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kah.” Anak ini pun berkata, “Ayah, kamu seorang pemberani.” Si ayah berkata
pada si anak, “Nak, kamu jangan pernah belajar berenang seumur hidupmu.”
Siapa yang hebat, si pria atau si wanita?
Ada lagi, seorang wisatawan, ia berwisata ke Amerika dan mengobrol dengan
seorang kulit hitam yang sudah lanjut usia, wisatawan bertanya pada si kulit
hitam ini, “Apakah Anda pernah menjadi budak?” Si manula berkata, “Benar,
dulu saya pernah menjadi budak.” Wisatawan pun berkata, “Namun, setelah
perang sipil, bukankah kalian telah bebas?” Si manula kulit hitam berkata, “Bukan, saya tidak mendapatkan kebebasan penuh, karena setelah perang usai, saya
menikah.” Amitabha!
Sebenarnya, siapa yang hebat, pria atau wanita? Saya melihat rupang ukiran
Acalanatha sekarang, tidak hanya mengukir rupang pria, juga harus mengukir
rupang wanita, malah mengukir tangannya bukan pegang pedang, melainkan
pegang pisau dapur. Hidup ini pasti banyak penyesalan. Dulu, saat pacaran, ada
sebuah cerita tentang pacaran, si wanita berkata, “Apa syarat pacaran?” Si pria
berkata, “Syarat pacaran adalah ada seorang pria dan seorang wanita.” Si wanita
berkata, “Bukankah ini omong kosong?” Si pria berkata, “Memang benar, selain
itu juga butuh setumpuk omong kosong.” Pacaran adalah seorang pria bersama
seorang wanita, keduanya setiap hari beromong kosong. Itu sebelum menikah,
setelah menikah beda lagi. Dulu saya pernah menceritakan sebuah cerita lucu,
ada seorang pria berdiri di atas gedung mau loncat gedung bunuh diri, polisi
pun mencari anggota keluarganya untuk menasihati si suami agar jangan loncat
gedung. Istrinya pun datang, berkata pada suaminya, “Suami! Perjalanan kita
masih panjang, hidup kita masih panjang.” Begitu pria ini dengar, ia langsung
loncat, polisi berkata padanya, “Anda jangan menakutinya lagi.”
Acalanatha memiliki mantra 9 aksara, yaitu “Lin, Bin, Dou, Zhe, Jie, Zhen, Lie,
Zai, Qian”, ini disebut rumus aksara “Qie”, “Lin Bin Dou Zhe Jie Zhen Lie
Zai Qian”, mudra ini disebut “Mudra 4 vertikal 5 horisontal”, penting sekali
di dalam Tantra, “Lin Bin Dou Zhe Jie Zhen Lie Zai Qian”, 4 garis vertikal, 5
garis horisontal, menjadi sebuah jaring, dibentangkan, jika Anda setiap hari usai
menekuni Acalanatha, kedua tangan rumus pedang di pintu utama Anda, “Lin
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Bin Dou Zhe Jie Zhen Lie Zai Qian”, timur-selatan-barat-utara, timur-selatanbarat-utara rumah Anda telah dibuatkan 9 rumus aksara, itu disebut simabandhana, semua setan jahat, semua hawa mara tidak dapat masuk ke rumah Anda,
ibarat teralis jendela Chang Hong Temple, semua adalah rumus 9 Aksara, semua
dikepung, pencuri pun tidak dapat masuk, maling pun tidak dapat masuk. Inilah simabandhana kasat mata dalam Tantra, disebut rumus aksara “Qie”; Anda
membuat rumus aksara “Qie” pada diri Anda, hawa negatif apapun akan sirna.
Jadi, ingatlah mudra ini, “Lin Bin Dou Zhe Jie Zhen Lie Zai Qian”, yakni sebuah
jaring terbentang keluar, undang Acalanatha, japa mantra Acalanatha, melakukan rumus 9 aksara “Qie”, bisa menghancurkan semua kesesatan. Ini adalah
sebuah sadhana, paling baik Anda japa mantra Acalanatha hingga Ia kontak batin dengan Anda, Acalanatha datang. Anda melakukan sadhana rumus 9 aksara,
Anda tidak hanya mampu menekan hawa negatif, bahkan mengusir Mara. Tahukah Anda, yang dipertunjukkan oleh “Mahabiksu” adalah mengusir Mara? Ia
tidak lebih hanya ambil air suci Katolik, lalu percik seperti ini, Mara pun teriak.
Anda menggunakan rumus aksara “Qie”, “Lin Bin Dou Zhe Jie Zhen Lie Zai
Qian”, mara itu pun dibekap oleh jaring pedang Acalanatha, tidak bisa keluar
lagi, atau kalau ia kabur, tidak akan berani datang lagi. Hari ini mengajarkan
ini pada Anda semua, kalian belajar Sadhana Mantra 9 Aksara, harus mengerti
untuk mengusir hal-hal negatif, dan mendatangkan hal-hal positif.
Rumus aksara “Qie” dari Acalanatha sangat dahsyat, ada satu kata yang terpenting yaitu “ketulusan”, Anda dengan tulus menjapa mantra Acalanatha, visualisasi Acalanatha di depan Anda, tangan Anda membentuk mudra Acalanatha,
memperlihatkan wujud Acalanatha, membuat rumus aksara “Qie”, “Lin Bin
Dou Zhe Jie Zhen Lie Zai Qian”, setelah rumus aksara “Qie” berhasil, anak-anak
tidak akan menangis malam-malam, anak-anak sedang diganggu oleh orang
lain, ia pun menangis, Anda tidak melihat saja! Anak ini tanpa sebab menangis
sehebat ini, benda yang tak berwujud mengganggunya, ia tidak bisa tidur sehingga menangis! Jadi, penting sekali, pada diri si anak, Anda membuat rumus
aksara “Qie”, memohon Acalanatha membuat tangis si anak berhenti. Di bagian
batang hidung si anak kehijau-hijauan, berarti ditakuti, Anda mampu menghilangkan ketakutan, kalian semua wanita yang di sini, begitu keluar, semua
menjadi nenek penghilang ketakutan, “Anak-anak di keluarga Anda jika ada
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masalah, saya bantu Anda menghilangkan ketakutan.”, japa mantra Acalanatha,
buat rumus aksara “Qie”, ketakutan anak pun hilang. Ada lagi hawa negatif,
orang ini ada hawa negatif, Anda dengan berani menghampirinya, “Saya punya
rumus aksara Qie dari mantra 9 Aksara Acalanatha”, undang Acalanatha, Anda
buat rumus aksara “Qie”, hawa negatif ini langsung menyingkir. Ketahuilah!
Yang ditempeli Mara, ditempeli hantu, Anda buat rumus aksara “Qie” dari
Acalanatha, setan ini langsung pergi, sangat manjur. Anda sendiri tidak nyenyak
tidur, Anda buat rumus aksara “Qie” di depan tempat tidur, “Lin Bin Dou Zhe
Jie Zhen Lie Zai Qian”, malam ini Anda pun akan tidur sampai pagi. Ini sangat
hebat! Kalian wanita, malam ini usai mendengarkan Dharma, begitu keluar, setiap orang adalah nenek penghilang ketakutan, bahkan mampu menghilangkan
hawa negatif, ada Acalanatha, menerima abhiseka Acalanatha, tulus menjapa
mantra-Nya, terus japa, japa hingga kontak yoga, maka akan luar biasa.
Selain itu, ada satu lagi, Anda tidak terlalu fasih berbicara, sering kalah berdebat
dengan orang lain, ada caranya. Visualisasi pangkal pedang Acalanatha, aksara
“Han” ada di ujung lidah, kemudian aksara “Lan” berada di pangkal pedang,
satu demi satu kata disusun, visualisasi lidah Anda hingga cakra dasar, berubah
menjadi sebilah pedang Acalanatha, lidah dibolak-balik beberapa kali, digulung beberapa kali, diputar beberapa kali, “Lan”, “Han”, kelak Anda berdebat
dengan orang lain pasti akan menang, menjadi ahli pidato, ini juga sebuah cara.
Tentu saja, wanita bicara pasti juara satu, pria jika bicara selalu kagok, wanita
lebih pintar bicara.
Ada seorang pria, istrinya sedang masak, ia pun berdiri di sampingnya dan
berkata padanya, “Ikan sudah hampir matang, kamu harus masukkan garam”,
istrinya pun masukkan garam, “Kamu harus taruh kecap”, istrinya pun taruh
kecap, “Kamu mau apa, cepat, sudah hampir gosong, cepat dibalik”, istrinya
ambil penggorengan dan ketuk kepala suaminya, “Memasak adalah keahlian
saya, kamu jangan cerewet.” Suaminya pun berkata, “Saya mau memberitahu
kamu, ketika saya menyetir, saya adalah ahlinya, namun, kamu di samping terusmenerus mengatakan belok kiri belok kanan, perhatikan samping, terus-menerus
bicara, bicara tanpa henti.” Jadi, lidah wanita lebih hebat daripada pria, kalian
wanita jika melatih ini, luar biasa, semua pria pun mendengarkan Anda; jika
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pria melatih ini, seri.
Ini juga sebuah sadhana, disebut “Sadhana Ahli Pidato”, lidah Anda berubah
menjadi ujung pedang Acalanatha, buka mulut, maka orang lain akan ditaklukkan, bukan ditaklukkan olehnya, melainkan Anda menaklukkannya. Manfaat dari mantra 9 aksara Acalanatha, tak terhitung, coba kalian pikirkan,
kelak bagaimana memanfaatkannya, bagaimana menghancurkan kesesatan,
bagaimana mengikat Mara, Anda ubah menjadi sebuah jaring, Anda pun
mampu menjaring; ubah menjadi tembok Vajra, menjadi tangan Vajra. Acalanatha memiliki sebelah tangan memegang pedang pusaka, tangan yang satu ini
memegang tali, Ia adalah penguasa dari dua alam yaitu Vajradhatu dan Garbhadhatu, Ia adalah penguasa, Vairocana, kedahsyatan-Nya tak terhingga, semua
mara sesat serentak ditaklukkan.
Hari ini transmisi sadhana ini pada Anda semua, satu adalah “Sadhana Mantra
9 Aksara Menghilangkan Ketakutan, Menghilangkan Hawa Negatif, Mengusir
Kesesatan, dan Mengikat Mara”, satu lagi adalah “Rumus Pedang Acalanatha
Vidyaraja”, ujung pedang-Nya mampu membuat Anda mendapatkan ilmu menjadi ahli pidato, hari ini mengajarkan Anda semua kedua sadhana ini, yang
penting, Anda harus “tulus”, “ketulusan” ini maksudnya, Anda tidak boleh menipu Acalanatha, Anda harus menghormati Acalanatha, selain itu, Anda juga
harus menghormati Guru yang mentransmisikan Acalanatha. Anda harus menghormati Guru, menghargai Dharma Acalanatha, kemudian, Anda menekuni
Sadhana Acalanatha dengan tulus secara nyata. Jika Anda menjadikan Acalanatha sebagai Vajra Anda, Anda tidak terkalahkan! Japa mantra dengan sebaikbaiknya, visualisasi Acalanatha dengan sebaik-baiknya, memasuki samadhi
Acalanatha dengan sebaik-baiknya, kelak Anda akan berhasil.
Om Ma Ni Padme Hum.
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Fo Shuo A Mi Tuo Jing
~Sutra~

Demikianlah telah ku dengar: Pada suatu ketika Sang Buddha berdiam di
Sravasti pertapaan Jeta Taman Anthapindaka. Bersama serombongan Biksu yang
berjumlah 1.250 semuanya Arahat.
Yang namanya telah dikenal semua orang seperti :
Arahat Sariputra, Arahat Mahamaudgalyayana, Arahat Mahakasyapa, Arahat
Mahakatyayana, Arahat mahakausthila, Arahat Revata, Arahat Suddhipanthaka,
Arahat Nanda, Arahat Ananda, Arahat Rahula, Arahat Gavampati, Arahat Pindolabharadvaja, Arahat Kalodayin, Arahat Mahakaphina, Arahat Vakula, Arahat
Aniruddha. Dan beserta Siswa-siswa terkemuka lainnya, dan para Bodhisattva
Mahasattva, Sang Pangeran Dharma Manjusri Bodhisattva Mahasattva, Ajita
Bodhisattva Mahasattva, Gandhastin Bodhisattva Mahasattva, Nityodyukta Bodhisattva Mahasattva. Dengan para Bodhisattva Mahasattva lainnya, dan hadir
pula Sakra Devanam Indra atau raja para dewata yang tak terhingga jumlahnya.
Saat itu Sang Buddha bersabda kepada sesepuh Sariputra :
Sebelah Barat dari wilayah ini melewati ratusan ribu koti negeri Buddha, Terdapat sebuah alam yang bernama Sukhavati. Ada seorang Tathagata yang bernama Amitabha, kini Beliau sedang mengajarkan Dharma.
Sariputra, apakah sebabnya alam itu disebut Sukhavati ?
Makhluk di dunia ini tidak mengalami penderitaan, hanya mengalami kebahagiaan, sehingga namanya Sukhavati (alam kebahagiaan).
Dan lagi, oh, Sariputra !
Di surga Sukhavati terdapat tujuh tingkat Veranda dengan tujuh tirai rajutan, tujuh baris jajaran pohon. Semuanya terbentuk dari empat macam mustika, karenanya negeri itu disebut kebahagiaan sempurna.
Lagi pula Sariputra, di alam Sukhavati terdapat tujuh kolam permata berisi air
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yang memiliki delapan sifat kebaikan, dasar kolam penuh dengan hamparan
pasir emas. Keempat sisinya terdapat tangga yang terbuat dari: emas, perak, batu
lazuardi dan batu kristal. Diatas terdapat pagoda-pagoda yang terhias emas,
perak, beryl, kristal, Musaragarbha batu-batu akik, indung mutiara.
Di kolam-kolam terdapat bunga teratai sebesar roda pedati, Berwarna hijau
dengan kemilau hijaunya, berwarna kuning dengan kemilau kuningnya, berwarna merah dengan kemilau merahnya dan berwarna putih dengan kemilau
putihnya, lembut, menakjubkan, indah dan murni.
O Sariputra, demikianlah negeri Buddha itu dihiasi dengan pahala dan kebajikan yang indah, megah dan agung.
Lagi pula Sariputra, di negeri Buddha ini senantiasa terdengar musik surga
dan tanahnya kuning emas. Dalam enam periode sehari semalam, turun hujan
bunga-bunga Mandarawa. Tiap makhluk di negeri ini sepanjang pagi yang cerah
dengan jubahnya mengumpulkan bunga dan mempersembahkannya kepada
beratus ribu koti Buddha dari penjuru lain. Pada waktu makan, mereka kembali
ke negerinya masing-masing dan selesai makan, mereka istirahat.
O Sariputra, di negeri kebahagiaan sempurna dengan pahala dan kebajikan terhias indah megah dan agung.
Lagi pula Sariputra, di negeri ini selalu ada burung-burung beraneka warna nan
indah dan langka. Burung seriap putih, merak, kakatua, bangau putih kecil, kalavinka dan burung berkepala dua. Kumpulan burung ini bernyanyi dalam enam
periode sehari semalam dengan suara merdu dan harmonis. Suara mereka yang
jernih dan riang membabarkan lima akar kebajikan, tujuh bagian Bodhi, delapan jalan suci dan Dharma-Dharma lain. Bila makhluk di negeri itu mendengar
suara-suara ini, mereka bersama-sama ingat akan Buddha, ingat akan Dharma
dan ingat akan Sangha.
O Sariputra, jangan mengira bahwa burung-burung ini lahir akibat pelanggaran
karma mereka, Karena alasan apakah? Di negeri ini tidak ada tiga jenis kelahi-
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ran sesat.
O Sariputra, di negeri Buddha ini bahkan nama-nama tiga jenis kelahiran sesat
tidak ada. Bagaimana mungkin adanya? Kumpulan burung ini semuanya diciptakan melalui penjelmaan oleh Amitabha Buddha agar suara Dharma tersiar
luas.
Sariputra, di negeri Buddha itu, Ketika semilir angin berhembus, barisan pohonpohon permata dan tirai-tirai permata menimbulkan suara-suara lembut dan
indah laksana seratus ribu jenis musik dialunkan pada saat yang sama. Mereka
yang mendengar suara ini dengan sendirinya ingat akan Buddha, ingat akan
Dharma, ingat akan Sangha.
O Sariputra, negeri Buddha itu dihiasi dengan pahala dan kebajikan terhias indah, megah dan agung.
O Sariputra, apa yang kau pikirkan ? Mengapa Buddha ini disebut Amitabha?
O Sariputra, kemilau cahaya Buddha ini tak terhingga menerangi alam sepuluh
penjuru tanpa halangan, oleh karenanya disebut Amitabha.
Lagi pula O Sariputra, kehidupan Buddha ini dan rakyatnya mencapai kalpa
Asankhyeya tiada terbatas tiada terhingga. Oleh karenanya disebut Amitabha.
O Sariputra, sejak Amitabha mencapai tingkat kebuddhaan, sepuluh kalpa telah
berlalu. Lagi pula Sariputra, Buddha Amitabha memiliki murid tataran Sravaka
sampai Arahat yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Begitu pula dengan murid
yang mencapai tataran Bodhisattva.
O Sariputra, negeri Buddha itu dihiasi dengan pahala dan kebajikan terhias indah, megah dan agung. Dan lagi Sariputra! makhluk di Sukhavati semuanya
adalah Avaivartika. Semuanya memiliki 1 kelebihan (akan segera dilahirkan
sebagai Buddha), Tak terhitung jumlahnya, Tapi dapat disebut dalam kalpa
Asankhyeya yang tiada terbatas, tiada terhingga.
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O Sariputra, makhluk hidup yang mendengar ini seyogyanya berikrar agar dilahirkan di negeri itu. Mengapa demikian? mereka adalah orang suci dan baik
semua berkumpul bersama-sama di satu tempat.
O Sariputra, seorang tidak boleh kurang dalam perbuatan-perbuatan baik,
berkah, kebajikan dan hubungan penyebab untuk mencapai kelahiran di negeri
itu. Sariputra, kalau ada seorang lelaki berbudi dan wanita berbudi mendengar
nama Amitabha Buddha, Dan memanjatkan nama itu baik selama satu hari, dua
hari, tiga hari, empat hari, lima hari, enam hari, tujuh hari, dengan sepenuh hati
dan tanpa gangguan. Bila orang itu mendekati akhir hayatnya, Amitabha Buddha beserta para orang suci akan muncul dihadapannya. Ketika akhir hayatnya
tiba, hatinya tidak goyah. Ia akan terlahir di negeri kebahagiaan sempurna Amitabha Buddha.
Sariputra, karena Aku melihat manfaatnya, maka Ku-ucapkan kata-kata ini.
Jika makhluk hidup mendengar ucapan ini, mereka seharusnya berikrar untuk
lahir di negeri itu.
O Sariputra, sebagaimana Aku sekarang memuji manfaat yang tak terkira dari
jasa dan kebajikan Amitabha Buddha. Demikian juga di Timur ada Aksobhya
Buddha, Merudhvaja Buddha, Mahameru Buddha, Meruprabhasa Buddha,
Sughosa Buddha. Dan Buddha-Buddha lainnya yang tak terhingga seperti butiran pasir di sungai Gangga. Setiap Buddha di tanah-Nya mengemukakan dan
menyebarkan kepada semua di Trisuhasra Mahasahasra loka datu kata-kata tulus dan nyata ini: “Semua makhluk hidup patut percaya, memuji, dan mengingat
dengan teguh akan jasa dan kebajikan tak terkira dari sutta yang dikaruniai dan
dilindungi oleh semua Buddha ini.”
O Sariputra, di dunia sebelah Selatan ada Candrasuryapradipa Buddha, Yasahprabha Buddha, Maharciskamdha Buddha, Merupradipa Buddha, Arantavirya
Buddha. Dan Buddha-Buddha lainnya yang tak terhingga seperti butiran pasir di
sungai Gangga. Setiap Buddha di tanah-Nya mengemukakan dan menyebarkan
kepada semua di Trisuhasra Mahasahasra loka datu kata-kata tulus dan nyata ini:
“Semua makhluk hidup patut percaya, memuji, dan mengingat dengan teguh
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akan jasa dan kebajikan tak terkira dari sutta yang dikaruniai dan dilindungi oleh
semua Buddha ini.”
O Sariputra, di dunia sebelah Barat ada Amitayus Buddha, Amitaskamdha Buddha, Amitadhavaja Buddha, Mahaprabha Buddha, Maharasmiprabha Buddha,
Maharatnaketu Buddha, Suddharasmi Buddha. Dan Buddha-Buddha lainnya
yang tak terhingga seperti butiran pasir di sungai Gangga. Setiap Buddha di
tanah-Nya mengemukakan dan menyebarkan kepada semua di Trisuhasra Mahasahasra loka datu kata-kata tulus dan nyata ini: “Semua makhluk hidup patut
percaya, memuji, dan mengingat dengan teguh akan jasa dan kebajikan tak terkira dari sutta yang dikaruniai dan dilindungi oleh semua Buddha ini.”
O Sariputra, di dunia sebelah Utara ada Maharciskamdha Buddha, Dumdubhisvaranirghosa Buddha, Duspradharsa Buddha, Adityasambhava Buddha,
Jalemiprabha Buddha. Dan Buddha-Buddha lainnya yang tak terhingga seperti
butiran pasir di sungai Gangga. Setiap Buddha di tanah-Nya mengemukakan
dan menyebarkan kepada semua di Trisuhasra Mahasahasra loka datu kata-kata
tulus dan nyata ini: “Semua makhluk hidup patut percaya, memuji, dan mengingat dengan teguh akan jasa dan kebajikan tak terkira dari sutta yang dikaruniai
dan dilindungi oleh semua Buddha ini.”
Sariputra di dunia sebelah Bawah ada Simha Buddha, Yasas Buddha, Yasahprabha Buddha, Dharma Buddha, Dharmadhvaja Buddha, Dharmadhara Buddha. Dan Buddha-Buddha lainnya yang tak terhingga seperti butiran pasir di
sungai Gangga. Setiap Buddha di tanah-Nya mengemukakan dan menyebarkan
kepada semua di Trisuhasra Mahasahasra loka datu kata-kata tulus dan nyata ini:
“Semua makhluk hidup patut percaya, memuji, dan mengingat dengan teguh
akan jasa dan kebajikan tak terkira dari sutta yang dikaruniai dan dilindungi oleh
semua Buddha ini.”
O Sariputra, di dunia sebelah Atas ada Brahmaghosa Buddha, Naksatraraja
Buddha, Gamdhottama Buddha, Gamdhaprabhasa Buddha, Maharciskamdha,
Ratnakusumasampuspitagatra Buddha, Salendraraja Buddha, Ratnotpalasri
Buddha, Sarvarthadarsa Buddha, Sumerukalpa Buddha. Dan Buddha-Buddha
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lainnya yang tak terhingga seperti butiran pasir di sungai Gangga. Setiap Buddha
di tanah-Nya mengemukakan dan menyebarkan kepada semua di Trisuhasra
Mahasahasra loka datu kata-kata tulus dan nyata ini: “Semua makhluk hidup
patut percaya, memuji, dan mengingat dengan teguh akan jasa dan kebajikan
tak terkira dari sutta yang dikaruniai dan dilindungi oleh semua Buddha ini.”
O Sariputra, apa yang kau pikirkan? Mengapa sutta ini disebut sutta yang dikaruniai dan dilindungi oleh semua Buddha?
O Sariputra, kalau seorang lelaki berbudi dan wanita berbudi mendengar sutta
ini dan mengucapkan nama-nama semua Buddha ini. Lelaki berbudi dan wanita
berbudi akan menjadi orang yang ingat akan Buddha dan dilindungi oleh semua
Buddha. Dan tidak akan gagal mencapai Anuttara Samyak Sambodhi.
Sebab itu Sariputra, kalian semua patut percaya dan menerima kata-kata-Ku dan
ucapan semua Buddha. Sariputra, kalau ada orang yang telah berikrar yang sedang berikrar atau yang akan berikrar. “Aku berhasrat lahir di negeri Amitabha”.
Orang-orang ini semua tidak akan gagal mencapai Anuttara Samyak Sambodhi.
Apakah dia lahir pada masa lampau, sekarang atau pada masa mendatang.
Sebab itu Sariputra, semua laki-laki berbudi dan wanita berbudi. Jika mereka
orang-orang yang memiliki keyakinan, seyogyanya berikrar untuk lahir di negeri
ini.
O Sariputra, sebagaimana sekarang Aku memuji jasa dan kebajikan semua Buddha. Semua Buddha juga memuji jasa dan kebajikan-Ku yang tak terkirakan,
Dengan mengucapkan kata-kata : “Sakyamuni Buddha dapat melaksanakan secara luar biasa perbuatan-perbuatan yang sulit di dunia Saha, dikurun kejahatan
dari lima kekeruhan, yaitu: Kekeruhan kalpa, kekeruhan pandangan, kekeruhan
penderitaan, kekeruhan makhluk hidup dan kekeruhan kehidupan. Mencapai
Anuttara Samyak Sambodhi demi makhluk hidup membabarkan Dharma ini
yang sulit dipercaya disemua zaman.
Sariputra, kamu seharusnya mengerti bahwa Aku, dikurun kejahatan dari lima
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kekeruhan, mempraktekkan perbuatan yang sulit ini. Mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Demi semua makhluk Ku-ucapkan Dharma yang sulit dipercaya ini, benar-benar sulit dipercaya. Setelah Sang Buddha mengucapkan sutta
ini, Sariputra dan semua Biksu, semua dewa dan manusia dan para asura dan
yang lain-lain dari dunia, Mendengar apa yang telah Sang Buddha sabdakan,
menyambut dengan suka cita, Menyembah dengan sujud dan mohon diri.
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Konon Anda Mau Keluar dari Zhenfo Zong
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

27 Agustus 2011, saya mentransmisi Sadhana Agung Mahabrahma, dihadiri
oleh 4 siswa dari jauh, mereka tinggal sekamar di hotel yang sama, mereka
berempat saling mengobrol,
Si A berkata, “Saya dengar ada seorang siswa keluar dari Zhenfo Zong.”
Si B bertanya, “Benarkah?”
Si C berkata, “Benar.”
Si D berkata, “Saya juga ingin keluar.”
Si A bertanya, “Mengapa?”
Si D berkata, “Mahaguru Lu tidak menghargai saya, saya telah mencerahi beberapa ko’an, Mahaguru Lu mengatakan tidak tepat, saya sungguh kecewa, saya
tidak ingin mencerahi lagi, saya ingin keluar.”
Semuanya diam......
Keesokan paginya.
Di Seattle, saya bertemu keempat siswa ini, saya berkata pada Si D, “Konon
Anda mau keluar dari Zhenfo Zong?”
Si D tercengang. Berkata, “Mahaguru Lu, bagaimana Anda tahu?”
Saya jawab, “Tadi malam, saya mendengar obrolan kalian berempat.”
“Mahaguru Lu, Anda di mana?”
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Saya jawab, “Saya sedang tidur.”
Saya melanjutkan, “Mencerahi ko’an, mencerahi dan memahami hati, sungguh
bukan persoalan yang mudah, sabda Buddha itu sangat sulit dimengerti, saya
sendiri juga menghabiskan puluhan tahun, baru mendapatkan kebenaran yang
tiada awal dan tiada akhir ini, bukan sesuatu yang dapat dibayangkan oleh orang
biasa, Anda seharusnya berusaha lebih giat lagi.”
Usai bicara, saya pergi.
Keempat siswa A, B, C, D terperanjat. Karena mereka berempat tidak menceritakan hal ini di luaran, tidak ada orang yang tahu.
Mereka berkata, “Alangkah tepatnya!”
*
Sejujurnya saya beritahu Anda semua: ada satu kurun waktu, saya setiap hari
ingin sekali tidur, malam juga tidur, pagi juga tidur, sore tidur lagi, begitu tiba
waktu tidur malam, saya ketiduran lagi......
Saya berkata, “Saya mengantuk sekali!”
Siswa berkata, “Sadhaka seharusnya sangat bersemangat baru benar, mengapa
Mahaguru Lu seharian tidur terus.”
Aduh! Bagaimana kalian bisa tahu, tidur saya beda dengan tidur orang biasa.
Tidur saya bukan tidur biasa, saya itu puncak Yin, kemudian Yang pun terlahir.
Ini disebut “Yin Ji Yi Yang Sheng”.
Tidur saya adalah “ulet”, sedang “melatih diri”, saya bukan benar-benar ketiduran.
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Saya “menjelajah spiritual” ke seluruh dunia, 28 surga, negeri Buddha, Dhatu,
juga bisa melihat-lihat para siswa.
Siang, saya berceramah Dharma.
Malam, pergi ke Surga Tusita mendengarkan Bodhisattva Maitreya berceramah
Dharma.
Tidur, adalah Yin Ji Yang Sheng, Yang Ji Yin Sheng, ingin tidur ya tidur, setelah
ketrampilan tidur telah berhasil dilatih, ada manfaat yang luar biasa.
Saya berkata: siswa itu ibarat air mengalir, ini juga fenomena alami, saya tidak
heran. Berjodoh maka berkumpul, tidak berjodoh maka berpisah, sedikit pun
tidak dapat dipaksakan, prinsip langit itu alami, bukankah demikian?
Saya sering dapat mengungkapkan suara hati para siswa, membuat siswa teriak,
“Alangkah tepatnya!”
Sebenarnya, apa yang Anda pikirkan? Saya tahu. Hanya saja, jika tidak bermanfaat, saya tidak akan mengutarakannya saja.
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Kliping Wawancara dengan Vajra Acarya Lian Yuan
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Kliping Upacara di Vihara Samantabhadra, Pontianak
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1 Maret 2011
Dharmaraja Lian Sheng dalam kunjungan-Nya ke Palembang
secara khusus memberikan pemberkatan pada Light Lotus Gallery

Light Lotus Gallery menyediakan berbagai peralatan Buddhis
Mulai dari Dupa, Buku, Pratima/Rupang, DVD,VCD,CD,MP3,
Kertas Sembahyang, Liontin, Japamala, dll

Jl. Jend. Sudirman No. 382 Palembang - Indonesia |telp. (0711) 320-379
(di seberang Bank Mandiri cab. Cinde)
email : lotus@jingen.org
web : http://www.shenlun.org/vihara/light-lotus-buddhism-gallery-center/
facebook : http://www.facebook.com/LightLotusGallery.Palembang
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Mantra Pengembangan Bodhicitta

Mantra Hati Yao Chi Jin Mu

嗡·波地支達·別炸·
沙痲牙·阿吽

嗡·金母·悉地·吽
Om Jin Mu Xi Di Hum

Om Bo Di Zhi Da. Bie Zha. Sa Ma Ya. A Hum
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大吉大利·身體健康
合家平安
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Mantra Hati Jambhala Kuning

Mantra Hati Amitabha Buddha

嗡·針巴拉·
查冷查那耶·梭哈

嗡·阿彌爹哇·些
Om A Mi Te Wa Xie

Om Zhen Ba La Cha Leng Cha Na Ye Suo Ha
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Kirab Sriwijaya 2011

Rangkaian acara Kirab Sriwijaya 2011

Kirab Sriwijaya 2011

Rangkaian acara Kirab Sriwijaya 2011

Kegiatan VVBS

Pertobatan 3000 Buddha dan Upacara Api Homa Amitabha 4-11 November 2011

Kegiatan Vajra Acarya Lian Yuan

Pertobatan 3000 Buddha dan Upacara Api Homa Amitabha 4-11 November 2011
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Mantra Hati Padmakumara
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Mantra Hati Bhaisajyaguru Buddha

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
Die Ya Ta Om Bie Ka Zi Ya Bie Ka Zi Ya
Maha Bie Ka Zi Ya La Zha Sa Mo De Hei Svaha
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嗡·別炸薩多沙嘛耶·嘛奴巴拉耶·
別炸薩多爹奴巴的叉·遮左咩巴哇·
蘇多卡欲咩巴哇·蘇浦卡玉咩巴哇·
晏奴囉多咩巴哇·沙爾哇·司地·
咩不囉也叉·沙爾哇·加爾麻·
蘇渣咩·即打木·司哩任咕嚕吽·
哈哈·哈哈·呵·巴加問·沙爾哇·
打他架打·別炸嘛咩門渣·別至巴哇·
嘛哈沙媽耶·薩多啊·吽呸·

Mantra Sataksara
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Melihat lebih dekat Mahaguru Dharmaraja Lian Sheng
dalam kunjungan bersejarah-Nya ke Bumi Sriwijaya, Palembang
Dapatkan segera Paket Eksklusif
"DharmaTalk Spesial Edisi Photo Story" Limited Edition.
Merupakan edisi yang sayang dilewatkan sebagai koleksi dan
bagian dari sejarah kehadiran sang Maha Arya di Indonesia.
Jangan sampai tidak memiliki kenangan dari momen bersejarah ini.

-Salah satu bagian dari Dharma Talk Spesial Edition-

1 SET
1 buah Majalah
DharmaTalk
Photo Story Edition
+

3 DVD

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

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

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

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

GOLDEN WORD
Setiap hari Senin & Rabu
Pukul 18.00 di Radio El-Jhon 95.9 FM
Palembang
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Kliping Pertobatan 3000 Buddha
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Kliping Pertobatan 3000 Buddha
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Persembahan Tertinggi:
Persembahan Dharma
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Dalam hidup ini, saya mempelajari Buddha Dharma dan melatih diri, dari
badan jasmaniah sendiri selalu mempersembahkan “jasmani bersih”, “ucapan
bersih”, “pikiran bersih”.
Kemudian, merasa bahwa karma buruk diri ini banyak dan berat, besar-kecilnya
tidak terhingga, sehingga beberapa tahun terakhir ini saya menitikberatkan mencoba mengubah karma melalui mempraktekkan Jalan Mulia Berunsur Delapan.
Saya juga mengembangkan Bodhicitta yang besar, mencontoh Avalokitesvara
Bodhisattva, Ksitigarbha Bodhisattva yang menggunakan seluruh raganya dalam
menyeberangkan arwah di enam alam samsara.
Sepanjang hidup ini, saya diberi persembahan yang tak terhingga jumlahnya
dari murid-murid saya. Jika tidak bersadhana dengan sungguh-sungguh dan
sepenuh hati, atau ada sedikit ketidakseriusan, atau tidak memuaskan, maka
sungguh telah mengecewakan murid saya sendiri.
Kembali ke permasalahan awal, di dalam Vimalakirtinirdesasutra《維摩結經》
ada disebutkan bahwa, dalam seluruh jenis persembahan, yang nomor wahid
adalah persembahan Dharma.
Makna persembahan sangatlah dalam; ada persembahan barang yang berkualitas, atau yang juga mengandung makna tertentu, yang tentunya memiliki bentuk
dan bernilai tinggi. Sadhaka memberikan persembahan pada Buddha, Dharma,
dan Sangha dengan persembahan barang bermutu, atau dengan persembahan
puji-pujian, atau persembahan empat perbuatan, atau sepuluh macam persembahan, termasuk di dalamnya bersadhana, atau hanya satu kali saja melakukan
pujabakti di depan altar, pada saat tubuh-ucapan-pikiran disucikan, maka itulah
yang disebut dengan “persembahan Dharma”.
Ternyata, hanya dengan melakukan pujabakti dengan khidmat, tenang, dan
DharmaTalk 2011

57

sungguh-sungguh mengerahkan jasmani dan jiwa di depan altar, sudah merupakan “mempersembahkan Dharma”!
Ini adalah persembahan tubuh-ucapan-pikiran yang sesungguhnya kepada Guru
dan seluruh Buddha Bodhisattva-Mahasattva.
Menuliskan sebuah gatha:
Melihat bebek kecil berenang di kolam
Melihat bunga yangliu bergoyang dalam tiupan angin
Kamu haruslah memiliki mata Dharma
Persembahan apakah yang tertinggi
Pintu hati haruslah lapang dan luas
Harus sering menjalankan seluruh ajaran Buddha
Jangan sampai menyia-nyiakan usia muda
Persembahan seperti ini, bisakah kamu melakukannya
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Peluncuran Buku ke-224,
MISTERI DIALOG: Dansa Bersama Pencerahan
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Minggu, 20 November 2011 pukul 3 sore, Y.A. Living Buddha Lian Sheng dan
Gurudhara Acarya Lianxiang hadir di galeri karya Living Buddha Lian Sheng di
Wufeng, Taiwan. Daden, Dashing, dan Dapin Art Co. Ltd. menyelenggarakan
peluncuran buku baru ke-224 Misteri Dialog karya Living Buddha Lian Sheng,
sekawanan pembaca dari berbagai negara di dunia turut meramaikan tempat
acara, semuanya sangat gembira menunggu antrian penandatanganan buku.
Selanjutnya, diadakan acara ramah tamah peluncuran buku baru Dansa Bersama Pencerahan, acara dibawakan oleh Zhang Jia-qi dari CTI TV, mengundang
dengan hormat Living Buddha Lian Sheng dan Acarya Lianye, Biksu Lianyao,
Sdr. Chen Peng-ren, Sdr. Chen Ren-he untuk berbincang bersama.
“MISTERI DIALOG” adalah buku ke-12 dari Serial Membaca Ulang “WU DENG
HUI YUAN”, apa misteri dari buku ini? Living Buddha Lian Sheng menjelaskan
sebagian besar dari WU DENG HUI YUAN adalah dialog antara guru dan murid, dan kita mesti mengungkapkan sesuatu dari dalamnya, jika lawan bicara
bisa mengerti, saling mengerti satu sama lain, inilah kontak yoga, maka ada
petunjuk muskil. Zen tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, namun, juga
tidak terlepas dari kata-kata, dari dalam kata-kata atau dialog, kita harus mengetahui misteri yang paling penting ini, yaitu Zen.
Living Buddha Lian Sheng menyatakan bahwa Beliau mampu menulis serial
“WU DENG HUI YUAN” hingga 24 buku, sekarang adalah buku ke-12, kebetulan baru setengahnya, kelak masih ada buku ke-13, 14,.....ini benar-benar
kabar yang paling menggembirakan. Pemula sama sekali tidak mengerti membaca “WU DENG HUI YUAN”, umat Indonesia berkata pada Mahaguru bahwa
buku ini sudah dibaca, karena ada banyak cerita lucu, lewat penjelasan dari
Sang Guru, akhirnya mengerti sedikit. Mahaguru menyampaikan secara dangkal, yang terpenting adalah supaya Anda tahu, ternyata Buddha Sakyamuni
mengajarkan kita untuk menghubungkan dari “Akuisisi” hingga “vvv”, serta
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mengetahui tampang asli kita sendiri.
Oleh karena itu, cerita lucu di dalam buku juga sarat dengan makna Zen, agar
kesan kita menjadi lebih dalam. Di dalam “WU DENG HUI YUAN”, Guru Zen
menggunakan bermacam cara untuk merangsang kebijaksanaan kita, bahkan
mendesak kita. Living Buddha Lian Sheng berkata: saat menemui jalan buntu,
masih harus mencari jalan keluar. Misalnya ada Guru Zen bertanya, seseorang
jatuh ke dalam sumur yang sangat dalam, bagaimana menolongnya keluar?
Bagaimana dirinya keluar sendiri? Alhasil sudah keluar. Mengapa bisa keluar
dari dalam sumur?
Mahaguru menjawab, justru karena ia telah mencerahi baru bisa keluar, namun, tidak boleh diungkapkan, inilah misteri dialog. Anda sendiri yang harus
mencerahinya, jika berhasil mencerahi berarti telah mencapai pencerahan,
di dalamnya sangat dalam. Apa itu pencerahan? Jika Anda telah mencapai
pencerahan, maka Anda pun memiliki kebijaksanaan yang tak terhingga, merespon kehidupan dengan kebijaksanaan pun sangat mudah.
Pembawa acara bertanya pada Mahaguru, apa manfaat dari pencerahan? Apa
dampak dari pencerahan?
Mahaguru menjawab, manfaat dari pencerahan, pada prinsipnya adalah semua
keserakahan, kemarahan, dan kebodohan sudah tidak ada lagi, sehingga hati
pun tenteram, para insan adalah setara. Yang namanya pencerahan, ada di
mana-mana, setiap manusia memiliki kemampuan untuk mencapai pencerahan, semua memiliki Buddhata, asalkan rintangan karma disingkirkan, Buddhata pun tersingkap, dunia pun dibalut keharmonisan, alam suci dunia pun
akan terwujud.
Mahaguru mengajarkan kita semua, sebenarnya untuk mencapai pencerahan,
ada satu cara yang sangat sederhana, Y.M. Atisa (Guru Besar Jinzhou) suka menggunakan Tonglen, pertukaran antara diri sendiri dan orang lain, maka hati pun
akan tenteram. Sebelum mencapai pencerahan, lebih dulu melakukan Tonglen,
selangkah lebih dalam lagi, jika tidak ada orang lain, juga tidak ada Anda, maka

60

DharmaTalk 2011

loba-dosa-moha pun tidak akan timbul, itulah tingkatan anutpattika-dharmaksanti.
Pembawa acara bertanya: bagaimana mengetahui apakah pencerahan yang kita
capai adalah pencerahan sejati atau bukan?
Mahaguru menjawab, Jika masih melekat pada banyak hal, memiliki kemelekatan yang sangat besar, maka bisa diketahui bahwa ia belum mencapai pencerahan. Orang yang benar-benar mencapai pencerahan, bahkan tingkatan pun
tidak ada lagi, pencerahan sangat alami, terhadap apapun tidak apa-apa, tidak menetap di mana-mana, tidak menetap pada wujud, tidak menetap pada
perilaku, hanya berbuat kebajikan, namun, tidak menetap pada Bodhi, hambar
terhadap segala sesuatu di dunia, membiarkan segala sesuatu berjalan alami
adalah guru besar dari pencerahan.
Di tempat acara dibuka kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, ada umat
bertanya, “Bagaimana mencerahi ko’an Zen?”
Mahaguru menjawab: sulit sekali, pencerahan adalah hal yang tidak terpikirkan oleh orang awam, pencerahan itu absolut, bukan relatif, hanya ada satu
jawaban, yang tidak terpikirkan oleh manusia biasa, harus melewati waktu yang
sangat panjang, belakangan, saya mencapai pencerahan, saya baru tahu ini.
Namun, jika pencerahan diungkapkan, sebaliknya akan diﬁtnah, karena orang
awam anggap ada, Anda anggap tidak ada; Anda anggap ada, orang awam anggap tidak ada, di sinilah letak kesulitannya. Kalian sering-seringlah membaca,
mendengar apa yang saya tulis di dalam 12 buku “WU DENG HUI YUAN”,
mendengar sampai akhirnya, suatu hari tiba-tiba mencapai pencerahan, Anda
ceritakan pada saya, saya membuktikan Anda mencapai pencerahan. “MISTERI
DIALOG” adalah saya mengatakan pada Anda, melihat Anda, apakah bisa mencapai pencerahan atau tidak, tergantung kebijaksanaan Anda sendiri. Dialog
hari itu, masih banyak isi yang menarik yang membuat semua orang tidak sabar
lagi untuk membuka karya tulis Mahaguru “MISTERI DIALOG”, menyingkap
dialog spiritual dengan Living Buddha Lian Sheng, benar-benar sebuah buku
yang sangat bermanfaat.
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Transmisi Perdana Sadhana Cakra Candra
dan Cakra Surya Kalachakra
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Sembah sujud pada guru silsilah Biksu Liaoming, Guru Sakya Dezhung, Gyalwa
Karmapa XVI, Guru Thubten Dhargye, sembah sujud pada Triratna Mandala,
sembah sujud pada Adinata upacara Kalachakra Mahavidyaraja.
Gurudhara, Para Acarya, Dharmacarya, Lhama, Pandita Dharmaduta, Pandita
Lokapalasraya, ketua vihara, para umat se-Dharma, dan umat se-Dharma di internet, tamu agung kita hari ini adalah pemimpin Katolik Wilayah Republic of
Panama, Walikota Kota Panama dari Ibukota Republic of Panama, Ketua Umum
Markas Besar Kepolisian Republic of Panama, Ketua Asosiasi China Panama
Bpk. Mai Ji-jia, selain itu, TETO Seattle kita Dubes Liao Dong-zhou dan istri.
Selamat siang semuanya, apa kabar semuanya.
Hari ini menerangkan Sadhana terbaru Kalachakra -- “Sadhana Cakra Surya
dan Candra Kalachakra”, The sun and moon Dharma. Pernahkah sadhana ini
dijelaskan di dalam upacara Kalachakra? Tidak, tidak pernah disebut. Jadi, jodoh
Dharma hari ini sangat luar biasa, transmisi Sadhana Cakra Surya dan Candra
Kalachakra di Chan Fat Chun Chang Hong Temple.
Kita lebih dulu jelaskan tentang silsilah, asal muasal Dharma, asal mula Dharma,
dan silsilah. Dulu, Panchan Lama ke-9 dari Beijing mau kembali ke Trashilhünpo di Belakang Tibet, saat itu, usianya sudah agak lanjut, setelah lelah di
perjalanan, ia berjalan ke Yushu, Qinghai. Saat itu, tubuhnya kurang sehat, di
Yushu, Qinghai, ia pun menerangkan Sadhana Kalachakra. Saat itu, guru silsilah
kita Guru Sakya Dezhung kebetulan berada di Yushu, Qinghai, ia memperoleh
abhiseka dan transmisi sadhana dari Panchan ke-9; belakangan, antara tahun
1982 hingga 1985, Guru Sakya Dezhung membangun sebuah Vihara Sakya di
Ballard, Seattle. Ballard adalah tempat tinggal saya, saat itu, Guru Sakya Dezhung baru transmisi abhiseka Sadhana Kalachakra kepada saya. Silsilah Sadhana ini adalah Panchan ke-9, Guru Sakya Dezhung, sampai ke Living Buddha
Lian Sheng Sheng-yen Lu adalah silsilah pendek.
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Silsilah panjang adalah Kangjurwa Rinpoche transmisi Sadhana Kalachakra
kepada Thubten Nima, Thubten Nima transmisi sadhana kepada Thubten Dali,
Thubten Dali transmisi sadhana kepada Thubten Dhargye, Thubten Dhargye
transmisi sadhana kepada Thubten Qimo, saya adalah Thubten Qimo. Jadi, Sadhana Kalachakra dalam Zhenfo Zong ada 2 silsilah, satu silsilah pendek, ditransmisikan oleh Guru Sakya Dezhung, satu lagi lebih panjang, berasal dari
transmisi Guru Thubten Dhargye, ada 2 macam abhiseka. Mahaguru pernah
menerima abhiseka dari kedua Sadhana Kalachakra. Sadhana Cakra Surya dan
Candra Kalachakra yang dijelaskan hari ini tidak pernah dijelaskan sebelumnya,
saya juga tidak publikasikan, sampai di sini saya baru jelaskan, di kemudian
hari, saya tidak akan jelaskan lagi.
Saya jelaskan dulu gambar rupang thangka Kalachakra ini, kita lihat ada 3 warna
utama yang istimewa, satu adalah biru, seluruh kepala dan tubuh berwarna biru,
kaki dan tangan kanan berwarna merah, tangan dan kaki kiri berwarna putih,
di sini dicetak agak kuning, di tangka itu putih. Tiga macam warna dari biru,
merah, dan putih. Melambangkan apakah ketiga warna ini? Biru melambangkan
prana, merah melambangkan Bodhi Merah, putih melambangkan Bodhi Putih.
Sebenarnya, Bodhi Merah dan Bodhi Putih masih ada 2 arti lagi di dalamnya,
saat alam semesta ini baru terbentuk, seharusnya hanya ada prana, jadi, kita
sering sebut “Xian Tian Yi Qi”, apakah prana ini? -- sumber terciptanya seluruh
alam semesta.
Bagaimana kita lahir? Semua orang tahu, manusia adalah perkawinan cacing
panjang dengan cacing bulat, maka terbentuklah sebuah janin, setelah janin
ini membesar menjadi manusia, saat itu masih disebut “Apriori”, sebenarnya
adalah ﬁsik, sperma ayah dan ovum ibu, keduanya menyatu. Jadi, bagaimana
manusia itu terjadi? Manusia adalah cacing, cacing adalah manusia. Jadi, ada
orang pergi ke China Daratan, tidak sengaja dicap, dicap “yinchong”, orang ini
mengatakan ini tidak bagus, seharusnya diganti, sekalian di depannya ditambah
satu kata menjadi “feiyinchong”. Ini juga tidak bagus, sepulangnya orang juga
akan tahu, pejabat China berkata, sekalian diganti menjadi “yinghuochong”
(kunang-kunang), tetap cacing, hanya berubah menjadi kunang-kunang, ini sebuah cerita lucu.
DharmaTalk 2011

63

Manusia itu sendiri tercipta dari cacing. Ketika kita lahir, penutup langit masih
terbuka, saat bayi baru lahir, di atas tulang tengkorak masih ada sebuah lubang,
ia akan berdenyut, benda apakah itu, itulah “Xian Tian Yi Qi” masuk ke dalam
tubuh. Pada dasarnya Anda terbentuk dari “Xian Tian Yi Qi”, kemudian, perlahan-lahan Anda makan, minum susu, setelah tumbuh beberapa bulan, tulang
tengkorak pun tertutup, maka menjadi “Akuisisi”, ini disebut “Xian Tian Yi Qi”
yang berubah menjadi pernafasan tubuh “Akuisisi” Anda.
Di dalam Yijing Bagua (8 Trigrams), apa yang disebut “Trigrams Apriori”? Semua
trigrams dari kehidupan lampau yang tersusun disebut “Trigrams Apriori”; apa
itu “Trigrams Akuisisi”? Sejak Anda dilahirkan, penutup langit ini tertutup, Anda
pun menjadi “Akuisisi”, ini disebut “Trigrams Akuisisi”. Apa yang dimaksud “Xian
Tian Yi Qi”? “Xian Tian Yi Qi” adalah Buddhata, melebur dengan semua sel di
dalam tubuh kita, kita tidak akan menemukannya. Melatih diri justru mengubah
“Akuisisi” menjadi “Apriori”, ketika kita mengenal “Apriori” yang sesungguhnya,
kita menyaksikan “Xian Tian Yi Qi” yang sesungguhnya, itulah memahami hati
dan menyaksikan Buddhata, Anda pun dapat mengatasi hidup dan mati, menyaksikan “Xian Tian Yi Qi” sendiri, sehingga dapat kembali ke Mahapadminiloka, Sukhavatiloka, atau Buddhaloka manapun, semua lewat “Xian Tian Yi Qi”.
Anda pun mengembalikan wajah asli sendiri, mengembalikan “Xian Tian Yi Qi”
sendiri yang sesungguhnya.
Ada satu pepatah bagi sadhaka, “Maha-marga terbalik-balik, ada manusia berputar terbalik, itulah Maha Dewa”, kita harus mengerti teori ini, tadinya kita dari
“Apriori” berubah menjadi “Akuisisi”, sekarang, kita harus putar balik kembali
ke “Apriori”, maka kita pun bisa mencapai kebuddhaan, ilmu Tao mirip sekali
dengan Tantra.
Saya menjelaskan ini adalah dasar yang penting, setelah prana masuk ke dalam
tubuh, sekujur tubuh berwarna biru, mengapa Kalachakra berwarna merah,
merah juga melambangkan banyak hal, api merah melambangkan matahari,
putih melambangkan bulan, ini disebut “Cakra Surya dan Candra”. Matahari
dan bulan, mengapa warna merah? Di dalam Bagua disebut “Li Huo”. Mengapa
warna putih? Air adalah “Kan Shui”, kedua trigrams dari Li dan Kan, satu adalah
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Li Huo, satu lagi adalah Kan Shui.
Di dalam Tantra, penjelasan tentang prana di dalam Lamrim Chenmo, tentang
Kalachakra, dijelaskan sangat terperinci, sekujur tubuh adalah prana: prana
atas, prana bawah, prana merata, prana hati dan prana api, lima jenis prana.
Sekujur tubuh adalah prana, yang terpenting adalah prana harus bisa penuh.
Apa maksudnya prana bisa penuh, prana tidak boleh sembarangan dihabiskan,
semua prana Anda habiskan, maka akan mati. Tidak ada prana lagi, habislah, tidak bernapas selama 3 atau 5 menit, Anda pun mati. Saya mendengar sutradara
Wu dari Chan Fat Chun Chang Hong Temple mengatakan, orang di sini dapat
menyelam 9 menit ke dasar laut untuk menangkap udang galah, tahan napas
9 menit untuk menangkap seekor udang galah, ini hebat sekali. Sembilan menit baru naik ke permukaan tentu saja masih dalam keadaan hidup, 12 menit,
mungkin tidak sanggup lagi. Banyak penyelam di dasar laut, baru beberapa menit saja sudah meninggal dunia. Perenang pun tahu, tidak sanggup tahan napas,
sebentar saja sudah meninggal dunia, napas adalah sumber kehidupan.
Tantra mengatakan “Cakra Surya dan Candra”, “Cakra Surya” dan “Cakra Candra”, melambangkan perputaran. Planet mana di alam semesta ini tidak berputar,
sun matahari, moon bulan, and star, semua bintang, semua berputar, termasuk
bumi juga berputar, kita manusia juga sama, benda apapun sedang berputar,
ada pagi, ada malam, pagi adalah matahari, malam adalah bulan, di dalam Sadhana Kalachakra dikatakan “Ri Yue He Bi”, fondasinya adalah tidak menghamburkan prana Anda. Anda berkhayal berarti menghamburkan prana, saat Anda
muda, masa muda cinta membara juga sedang menghamburkan prana Anda,
Anda terus menggunakan kekuatan otak bicara tidak henti-hentinya, semuanya
adalah penghamburan. Tantrika mengerti menyimpan prana. Setiap hari, saya
mengajari Anda semua melakukan “9 langkah pernapasan Buddha”, melatih
perputaran prana Anda; mengajari Anda “Pernapasan Botol”, “Pernapasan
Botol” adalah upaya menghimpun prana di dalam tubuh Anda. “Pernapasan
Botol” sama dengan “Kalachakra”, dari kepala hingga tangan, hingga tubuh,
semua adalah “Pernapasan Botol”, menjadi sebuah botol pusaka, inilah prana,
prana bisa penuh, baru dapat berputar.
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Semua prana di dalam tubuh kita sebut “prana kemudahan”, setelah masuk
ke dalam nadi tengah, baru disebut “prana kebijaksanaan”, Pernapasan Botol
adalah metode Tantra untuk memasukkan prana ke dalam nadi tengah. Nadi
tengah ini terhubung dari lubang ubun-ubun hingga ke cakra dasar Anda, nadi
yang berada di tengah dan tidak berwujud ini, di dalam Tantra disebut nadi tengah. Anda mesti memasukkan prana Anda ke dalam nadi tengah dengan cara
bernapas dari posisi 4 jari di bawah pusar, dari nadi kiri dan kanan, dari nadi kiri
kanan masuk ke nadi tengah Anda, berubah menjadi “prana kebijaksanaan”,
ketika nadi ini penuh dengan “prana kebijaksanaan”, maka bisa disebut “nadi
tengah terbuka”.
“Nadi tengah terbuka” harus membuka penutup langit, yaitu “Sadhana Powa”
(phowa). Pusat tulang tengkorak Anda, lubang ubun-ubun yang tadinya tertutup,
dibuka semua, begitu tengkorak terbuka, menghasilkan sebuah lubang, lubang
ini bisa tembus ke “Apriori”. Pertama-tama harus melatih “Pernapasan Botol”,
supaya semua prana masuk ke nadi tengah, sekujur tubuh berubah menjadi
warna biru, selanjutnya, setelah nadi tengah lurus, buka pintu langit, pintu langit ini terhubung ke “Apriori”, di masa yang akan datang, Anda mau keluar
masuk, justru lewat lubang ubun-ubun ini, sehingga “Akuisisi” bisa terhubung
ke “Apriori”, “Akuisisi” Anda terus menuju “Apriori”, maka bisa kembali ke
Sukhavatiloka Barat, Mahapadminiloka, mencapai kebuddhaan. Ini disebut dari
“Akuisisi” berubah menjadi “Apriori”, ini merupakan suatu cara melatih diri. Di
dalam Tantra disebut sirkulasi, dari nadi kanan berputar ke nadi kiri, masuk ke
nadi tengah, terus hingga “Apriori”, ini adalah cara melatih diri dalam Tantra.
Dalam Taoisme ada sebuah pepatah, “Ri Yue He Bi, Xuan Ji Ting Lun”, apa yang
dimaksud “Ri Yue He Bi”, yakni perpaduan matahari dan bulan. Kita melihat
matahari dan bulan, matahari terbit, kemudian matahari tenggelam, bulan pun
muncul. Bulan berputar mengikut rute matahari, matahari dan bulan berputar
seperti ini, tidak pernah bersatu, matahari dan bulan, keduanya memang tidak
bersama. Namun, sadhaka menggabungkan matahari dan bulan di dalam tubuhnya, Taoisme melatih seperti demikian, disebut “Xiao Diao Tian Yun Zhuan”,
perputaran prana, dari tulang belakang, prana dari cakra dasar terus naik ke
lubang ubun-ubun, kemudian dari tengah turun ke cakra dasar, sirkulasi sema-
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cam ini di dalam Taoisme disebut “Zhuan He Che”.
Tantra justru bicara tentang kelancaran aliran prana dalam tubuh, setelah aliran
prana lancar, di dalam Tantra menghasilkan “Api Tummo” (api kundalini), yang
merah disebut “Api Tummo”, yang putih disebut “Bindu”, secara sederhana
disebut “Bindu”, yang lebih dalam disebut “Cairan Bulan Bodhicitta”; apa yang
dimaksud “Bindu”, hormon di sekujur tubuh disebut “Bindu”. Posisi terpenting
dari “Cairan Bulan Bodhicitta” berada di tengah-tengah antara otak besar dan
otak kecil, di tengah otak ada “Cairan Bulan Bodhicitta”. “Cairan Bulan Bodhicitta” melambangkan bulan, “Api Tummo” adalah matahari, Anda menyalakan
“Api Tummo”, “Cairan Bulan Bodhicitta” turun, saat keduanya menyatu, Anda
pun bisa dapat memutar cakra rahasia, ini disebut membuka 3 nadi dan 7 cakra,
kemudian membuka ratusan pembuluh nadi. Semuanya terbuka. Selain itu, masih ada 365 sendi tulang, semuanya pun terbuka, 84 ribu pori-pori, semuanya
terbuka.
“Zhuan He Che” dalam Taoisme harus berputar sampai kapan baru berhenti, ia
menyuruh Anda memutar putaran kecil, perputaran pertama, perputaran kedua,
perputaran ketiga, perputaran keempat, perputaran kelima, perputaran keenam,
terus berputar, berputar sampai akhirnya Anda berhenti, disebut “Xuan Ji Ting
Lun”. Saat Ting Lun (cakra berhenti), dari sana lah muncul setitik terang, setitik
terang yang dihasilkan ini disebut sebagai “Xian Tian Yi Qi”, di dalam Agama
Buddha disebut Buddhata.
Taoisme bicara tentang Bagua (8 Trigrams), satu putih, satu hitam. Yang putih di
dalam Bagua dianggap matahari, yang hitam melambangkan malam, satu Yang,
yang dilambangkan dengan warna putih, bulan melambangkan Yin, digabungkan menjadi sebuah Taiji Bagua, ia terus berputar, satu titik di tengah menghasilkan cahaya, inilah “Xian Tian Yi Qi”, dengan kata lain, lubang ubun-ubun
terbuka, “Xian Tian Yi Qi” keluar, ini disebut keberhasilan dalam Taoisme.
Kita Agama Buddha mengatakan, Anda mesti menyalakan “Api Tummo”, “Cairan Bulan Bodhicitta” turun, keduanya bergabung, disebut “Ri Yue He Bi”.
Setelah “Ri Yue He Bi”, maka menghasilkan sebuah titik cahaya, titik cahaya
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tersebut adalah Buddhata, Buddhata menyelusuri nadi tengah hingga lubang
ubun-ubun kemudian terbang keluar, maka kembali ke “Apriori”, yakni bisa ke
alam suci Buddha, mencapai tingkat Raja Buddha. Ketika terang Anda muncul,
saat cahaya tiba-tiba muncul, Buddhata Anda pun keluar. Saat ini, Anda bisa
benar-benar menyaksikan Buddhata.
Mahaguru sempat menjelaskan tentang memahami hati dan menyaksikan Buddhata, Sekte Zen pada umumnya tidak bicara tentang melatih diri, ia tidak bicara
tentang pembinaan diri dalam Taoisme, juga tidak bicara tentang pembinaan
“Api Tummo” dan “Bindu” dalam Agama Buddha, semua tidak. Namun, mengapa mereka dapat memahami hati dan menyaksikan Buddhata, karena mereka
memahami hati lewat teori, menyaksikan Buddhata tetap butuh ketrampilan;
jadi, setelah Anda memahami Buddhata, masih harus melatih diri dengan menggunakan “Dharma Berkondisi”, melatih diri hingga “Dharma Tak Berkondisi”.
Sekte Zen bicara tentang “Dharma Tak Berkondisi”, dari “Dharma Berkondisi”
melatih diri hingga “Dharma Tak Berkondisi”, dari “Dharma Tak Berkondisi”
hingga “Tidak Melatih Diri”, Sekte Zen tidak melatih diri, namun, ia menjaga
satu prana tersebut, setelah lama, nadi tengahnya terbuka dengan sendirinya,
setelah nadi tengah terbuka, ia mengerti “Ri Yue He Bi”, suhu badan dan semua
hormon tubuh, yaitu “Bindu” menyatu, menjadi “Ri Yue He Bi”, ketika “Ri Yue
He Bi”, ia tetap bisa berputar. Jadi, Sekte Zen bukan tidak memiliki ketrampilan,
Sekte Zen juga memiliki ketrampilan, ia juga “Ri Yue He Bi”, juga prana penuh,
nadi tengah terbuka, kemudian “Ri Yue He Bi”. Ia tidak menjelaskan sejelas
ini, namun, ia masih menggunakan ketrampilan tersebut, masih duduk meditasi. Duduk meditasi kadang-kadang sangat efektif, mengapa efektif? Karena itu
diam. Anda menenangkan diri, apapun tidak dipikirkan, tiada pikiran, apapun
tidak bergerak, duduk diam, duduk lama, prana akan penuh, karena prana Anda
tidak bocor; penekun Zen pun tidak bicara sama sekali dengan orang lain di
dalam gunung, prananya tidak akan bocor. Kekurangan manusia adalah bicara
terlalu banyak, prana pun bocor; berpikir terlalu banyak, kerisauan terlalu banyak, mulut terlalu banyak bicara, tubuh terlalu banyak bergerak, mata terlalu
banyak melihat, telinga terlalu banyak mendengar, apapun dihamburkan sembarangan, prana pun habis. Ban kempis, prana Anda mana bisa penuh, Anda
adalah sebuah ban kempis, ban bocor, Anda mana bisa melatih diri, tubuh Anda
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sudah tidak sanggup lagi; jika Anda seorang yang memiliki prana yang sangat
penuh, energi vital yang sangat berkobar-kobar dalam tubuh Anda, kerisauan
Anda tidak banyak, tidak banyak berpikir, tidak banyak bicara, tidak banyak melihat, tidak banyak mendengar. Di dalam Agama Buddha dikatakan, bagaimana
Arahat melatih diri? Lebih dulu membunuh 6 pencuri - mata, telinga, hidung,
lidah, tubuh, pikiran, semua terisolasi dari dunia luar, keenamnya ditutup, membina kecukupan prana sendiri, nadi tengah pun terbuka, ia dapat menembus
ubun-ubun, dapat kembali ke langit, dari “Akuisisi” berubah menjadi “Apriori”,
begitulah teorinya.
Mengapa manusia bisa menghamburkan prana sendiri? Ada seorang wartawan
bertanya pada seorang bintang berapa umurnya; umur wanita itu rahasia, ia
tidak akan mengatakannya. Dulu saya pernah mengatakan, ada seorang pria
bertanya pada pacarnya, “Kapan ulang tahunmu?” Ia mengatakan, “Ulang tahun saya adalah 28 September.” “Tahun berapa?” Ia menjawab, “Setiap tahun.”
Ia justru tidak mau menyebut berapa umurnya. Bintang wanita ditanya sampai
kesal, lalu berkata, “Saya tidak ingat lagi tahun berapa saya lahir.” Wartawan
ini sangat kaget, “Memangnya Anda tidak tahu Anda umur berapa?” Bintang
wanita menjawab, “Apa anehnya, menurut saya, saya seharusnya ingat berapa
uang saya, berapa perhiasan saya, karena uang dan perhiasan bisa dicuri orang,
umur tidak bisa dicuri oleh siapapun.” Jawaban ini benar juga, namun, kerisauan juga banyak. Anda berpikir terlalu banyak, kerisauan pun banyak, terlalu
banyak pertimbangan, prana pun terlalu banyak dihamburkan.
Saya ajukan satu pertanyaan pada Anda semua, apa perbedaaan delusi dan sakit
jiwa? Jawaban yang tepat, delusi bisa membayangkan sebuah benteng di tengah angkasa, sakit jiwa akan tinggal di dalam benteng tersebut. Delusi itu tidak
ada prana, sakit jiwa prana apapun tidak ada lagi, delusi masih bisa berpikir,
membayangkan sesuatu, sakit jiwa justru menetap di dalam fantasi tersebut,
keduanya tidak ada prana, jangan katakan melatih diri, prana pun tidak ada
sama sekali.
Melatih diri tidak boleh sering berfantasi, berpikir terlalu banyak, kerisauan pun
banyak, kerisauan banyak, prana Anda pun berkurang, terlau banyak bicara pun
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bisa mengurangi prana, melatih diri pertama-tama harus menjaga prana Anda.
Prana apa yang dapat dijaga? Anda jangan setiap malam melihat topless, dulu
ada seorang Rinpoche, saya sering menyebutnya topless Rinpoche, namanya
topless, bukan benar-benar menonton topless. Sering menonton topless, mata
Anda akan merah, sakit mata merah, prana Anda juga tidak terjaga! Prana keluar
dari mata.
Ada lagi, Anda tidak boleh cemburu jealous, kecemburuan akan menimbulkan kebencian, kemarahan. menyebabkan Anda banyak pikiran, saat ini, darah Anda mendidih, Anda pun tidak mampu menjaga prana Anda yang diam.
Karena prana yang semakin dalam akan semakin padat, saat diam sampai sangat diam, ia dengan sendirinya bisa mulai menghasilkan setitik cahaya. Apa
manfaat dari meditasi, yakni diam sampai paling diam, Yin sampai paling Yin,
saat bulan diam sampai paling diam, akan menghasilkan setitik cahaya, begitu
cahaya muncul, maka Buddha pun muncul. Anda melihat cahaya, jika Anda
tidak diam, terus bergerak, tubuh terus bergerak, Anda tidak dapat menenangkan prana Anda, Anda selamanya tidak dapat menghasilkan terang. Anda seharusnya sudah lebih mengerti! Mengapa harus meditasi, karena Anda bergerak
tanpa henti, tidak bisa diam, bagaimana prana Anda penuh, prana bisa padat,
prana bisa mantap, mampu dari dalam Yin menghasilkan sedikit Yang, ketika
cakra candra Anda mencapai kondisi paling diam, menghasilkan sedikit terang,
inilah matahari, “Ri Yue He Bi”.
Mengapa Lhama itu selalu pria? Jarang terlihat Lhama wanita, semua biksu Thailand, yang kita lihat adalah pria, jarang terlihat wanita. Di antara para sadhaka,
pria lebih banyak dari wanita, namun, sekarang dikatakan pria dan wanita sederajat, pria dan wanita itu setara. Wanita lebih suka bicara, pria kadang-kadang
lebih pendiam. Di sini ada sebuah bukti, seorang pria yang tubuhnya agak lemah
melamar menjadi satpam, bos mempertimbangkan sejenak lalu berkata, “Kami
butuh seorang pria yang berpikiran sempit, ia harus memiliki kecurigaan yang
kuat, bermata jeli, tingkat kewaspadaan yang sangat tinggi, indera pendengaran
yang lebih jeli dari pada orang lain, serta memiliki seporsi tubuh yang gagah,
berdarah dingin, gampang marah, sangat galak, siapa yang mengganggunya, ia
langsung berubah menjadi tokoh monster jahat.” Si pria pun berkata, “Kalau be-
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gitu, coba rekrut istri saya saja!” Pokoknya, kecurigaan, bermata jeli, waspada,
lebih jeli dari pada orang lain, berdarah dingin, gampang marah, galak, pria
juga ada lah! Wanita juga ada. Ketahuilah, prana ini tidak dapat dijaga.
Benar-benar mau menjaga prana, tentu harus seorang sadhaka, ia setiap hari
melatih prana. Bagaimana melatih prana, yakni Kalachakra, Anda harus melatih “9 Langkah Pernapasan”, melatih “Pernapasan Botol”, kuasai “Pernapasan
Botol”, prana Anda harus masuk ke nadi tengah, gunakan prana Anda untuk
menghasilkan “Api Tummo”, gunakan prana Anda untuk menyalakan “Api
Tummo”, “Bindu” diturunkan, semua ini mengandalkan prana, tanpa prana,
Anda bukan melatih diri, hanya pranalah dapat menyatukan “Api Tummo”
Anda, surya dan candra Anda, ketika surya dan candra menyatu, saat itu baru
akan memancarkan cahaya, ini disebut “Ri Yue He Bi”. Di dalam Bagua, satu
matahari, satu bulan. Satu Yang satu Yin, satu titik di tengah adalah Buddhata,
itulah cahaya, itulah “Apriori”. Jadi, Sadhana Kalachakra sudah jelas, prana, matahari, dan bulan bersatu, baru dapat membuka cakra, memancarkan cahaya,
inilah pelatihan diri dalam Tantra.
Penekunan Zen, diam sampai titik ekstrim, berubah menjadi bulan, tenggelam,
prana penuh, Anda pun tidak melihat maupun mendengar, Anda terus mengamati prana Anda, memperhatikan prana Anda, memperhatikan napas Anda,
prana Anda yang telah penuh, diolah, ia dengan sendirinya menjadi berat, suatu
hari akan memancarkan cahaya, Anda pun menyaksikan Buddhata. Penekunan
Taoisme disebut “Zhuan He Che”, prana Anda ini naik dari cakra dasar, mengikuti tulang belakang ke nadi depan, kemudian berputar ke cakra dasar, berputar
seperti ini, setiap hari sedang “Zhuan He Che”, Anda terus menggunakan prana
memutar He Che, supaya prana memenuhi tubuh Anda, suatu hari tiba-tiba “Ri
Yue He Bi, Xuan Ji Ting Lun”, yakni tidak berputar lagi, saat ini, setitik cahaya
pun muncul, Buddhata pun muncul, “Xian Tian Yi Qi” pun muncul, demikianlah
Taoisme.
Oleh karena itu, Taoisme mengatakan, “大道顛倒顛，有人顛得轉就是大羅仙”
(Maha-marga terbalik-balik, ada manusia berputar terbalik, itulah Maha Dewa),
apa artinya berputar terbalik, yakni “Zhuan He Che”, Anda terus memperDharmaTalk 2011
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hatikan perputaran prana Anda, terus-menerus “Zhuan He Che”, Anda tidak
mempedulikan segalanya, penekun prana! Putar dan putar, putar sampai suatu
hari berhenti dan tidak berputar lagi, seberkas cahaya memancar, cahaya ini
adalah Buddhata Anda sendiri. Tahukah Anda Kun-Gua, yakni 3 garis putus,
Kun melambangkan bulan, Qian tiga garis sambung melambangkan ayah, yakni
melambangkan matahari, Kun enam garis putus melambangkan bulan, melambangkan Yin, melambangkan ibu, suatu hari Anda mencapai Kun 6 garis putus,
selanjutnya, bawah sambung ke atas, “Yi Yang Chu Sheng”, tiba-tiba muncul
sebuah hawa Yang, hawa Yang ini dihasilkan dari “Xian Tian Yi Qi”, dihubungkan, inilah Buddhata yang sejati, disebut juga “Yi Yang Chu Sheng”. Anda melatih “Zhuan He Che” sampai akhirnya, saat “Xuan Ji Ting Lun”, sampai paling
bawah, paling dalam, hawa Yang pun mulai muncul, hawa Yang yang paling
awal muncul disebut “Xian Tian Yi Qi”.
Orang yang belajar Buddha tidak boleh terlalu banyak hasrat, hasrat semakin sedikit semakin bagus, karena hasrat semakin sedikit maka prana semakin dalam,
semakin banyak hasrat, prana tidak akan dalam, inilah yang dikatakan oleh
Sang Buddha “Mengendalikan Hati pada Satu Tempat”, segala sesuatu pun tercapai. Mengapa Sang Buddha bisa bersabda demikian? Maksudnya supaya kita
tenang, kita harus menjaga hati kita, menjaga satu hati jangan berpikiran yang
bukan-bukan, jangan berkhayal, apapun bisa terlaksana.
Ada seorang rekan pria memuji rekan wanita “Anda memiliki rupa yang mendukung kemakmuran suami”. Rekan wanita sangat senang mendengarnya, rekan
wanita pun bertanya, “Benarkah, Anda lihat dari mana?” Rekan pria berkata,
“Karena rupa Anda membuat suami Anda tidak berhasrat, sehingga, suami Anda
hanya bisa fokus menjalankan usahanya, inilah rupa yang mendukung kemakmuran suami.” Ini cerita lucu.
Semakin banyak hasrat Anda, semakin rendah pelatihan diri, semakin tinggi
hasrat, pelatihan diri pasti makin rendah. Anda terlalu banyak masalah, Anda
makin jarang melatih diri; Anda banyak melatih diri, masalah makin sedikit. Mahaguru tidak menghiraukan masalah, lain kali masalah diserahkan pada Acarya
Lianning. Mahaguru hanya mengutamakan 3 hal, satu bersadhana, satu menulis
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artikel, satu melukis. Di Seattle, saya hanya mengerjakan 3 hal, satu bersadhana,
satu menulis artikel, satu melukis, kelak, juga melakukan 3 hal ini, menulis artikel, melukis, bersadhana, selebihnya tidak dipikirkan. Karena Anda tidak memikirkan apa-apa, bersadhana pun bisa berhasil, apapun Anda pikirkan, apapun
dihiraukan, apapun dikejar, Anda tidak akan berhasil dalam melatih diri, inilah
prinsipnya. Mahaguru memang tidak menghiraukan apapun, sekarang maupun
di masa yang akan datang, saya hanya menghiraukan melatih diri, menulis, dan
menulis, ada waktu lebih, saya olahraga sebentar. Menurut Anda, apa yang saya
hiraukan, saya tidak pernah hiraukan, hasrat juga tidak tinggi, dengan demikian,
melatih diri baru bisa berhasil. Anda belajar Buddha kelak harus terlahir di Buddhaloka, terlahir di Mahapadminiloka, kita harus belajar, tentu harus begitu,
usahakan kurangi menghiraukan hal-hal sepele, kurangi talk, kurangi bergosip,
tidak bergosip.
Kita cukup melatih diri saja, kemudian, kehidupan dasar harus diperhatikan,
ada waktu lebih, datang ke Chang Hong Temple, menjadi relawan juga menghimpun bekal, melatih diri juga menghimpun bekal, meditasi dan memasuki
samadhi juga menghimpun bekal, bekal langit, bekal bumi, bekal dunia, kita
cukup memperhatikan ketiga hal ini saja. Menjalankan usaha, mencari nafkah
untuk menghidupi diri sendiri, hasrat jangan terlalu tinggi, jangan menjadi
orang terkaya di dunia, menjadi orang terkaya di dunia sangat merepotkan, uang
terlalu banyak ia tidak dapat urus, tetap harus diurus orang lain.
Seorang gadis masuk ke sebuah kantor, ia berkata, “Apakah kalian ingin merekrut sekretaris wanita?” Manajer berkata, “Kami bersedia merekrut Anda, namun,
saat ini badai ﬁnansial, krisis ekonomi, semua orang tidak ada pekerjaan.” Gadis
berkata, “Saya tidak mempermasalahkan tidak ada pekerjaan, yang penting ada
gaji.” Sadhaka juga sama, mampu menghidupi diri sendiri, menghidupi keluarga, ada waktu lebih, digunakan untuk melatih diri, digunakan untuk menjadi
relawan, digunakan untuk berdana, digunakan untuk melatih prana sendiri, berbuat kebajikan, menghimpun bekal surgawi, membangkitkan Bodhicitta membantu orang lain, semua ini adalah melatih diri. Selain itu, Anda sendiri dengan
tenang melatih prana, jangan menghiraukan hal-hal sepele, semua susah payah
serahkan pada orang lain saja. Jadi, Mahaguru selalu mengatakan, Zhenfo Zong
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bukan dirintis oleh Mahaguru, saya bukan perintis Zhenfo Zong, saya tidak pernah merintis Zhenfo Zong, mengapa Mahaguru tidak merintis Zhenfo Zong,
di dalam kebenaran pertama dikatakan tidak merintis Zhenfo Zong. Dalam
pengertian lain dikatakan, saya sudah menyerahkan Zhenfo Zong kepada semua
Acarya, saya tidak perlu melakukan apa-apa lagi.
Suatu hari, saya juga akan “Xuan Ji Ting Lun”, apa itu “Xuan Ji Ting Lun”, tidak
menulis lagi, tidak melukis lagi, juga tidak melatih prana lagi, tidak melatih
diri lagi. Mengapa? Karena, saya telah menyaksikan Buddhata sendiri, buat apa
melakukan semua ini, Laozi mengatakan, “Wu you da huan, ji wu you wu shen.”
Tubuh ini adalah semua bencana saya, jika saya tidak ada tubuh ini, dari mana
datangnya bencana, itu kata-kata Laozi. Buddha juga bersabda tentang tiada
aku, tiada pamrih, apa itu tiada pamrih, bukan tidak melakukan apapun, saya
melakukan bukan demi apa-apa, saya justru terang-terangan hidup di dunia
ini, saya hanya melakukan tanpa pamrih, menjadi seorang yang baik dan jujur, berdana dan berbuat kebajikan, keserakahan-kemarahan-kebodohan saya
tidak timbul, saya juga tidak perlu mengobati. Tidak perlu melawan keserakahan-kemarahan-kebodohan saya, setelah Anda berhasil dalam “Dharma Tak
Berkondisi”, dengan sendirinya prana Anda memenuhi seluruh alam semesta,
“Ri Yue He Bi”, “Xuan Ji Ting Lun”, Anda pun tiada pamrih lagi, melakukan
tanpa mengharapkan pamrih, membangkitkan Bodhicitta hanya demi membantu insan, kalau tidak, apa daya, apa daya kita hidup di dunia ini.
Saat umur setahun “terlahir cantik”, saat umur 10 tahun “prestasi sekolah meningkat “, saat umur 20 tahun “masa remaja bergejolak”, saat umur 40 tahun “agak
gemuk”, saat umur 50 tahun “tua perkasa”, umur 60 tahun “tekanan darah meningkat”, saat umur 70 tahun “agak pikun”, saat umur 80 tahun “terhuyunghuyung”, saat umur 90 tahun “kehilangan arah”, Anda keluar rumah tidak bisa
pulang lagi, apapun lupa, namun, prana Anda sudah habis digunakan, saat
umur 100 tahun “digantung di tembok” supaya anak cucu Anda mengenang
Anda, Anda sudah digantung di tembok, anak cucu mengenang Anda, semua
orang menempuh jalan yang sama, tidak ada seorang pun terkecuali, hanya ada
semacam orang dapat keluar dari jalan ini, orang demikian adalah sadhaka.
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Ketrampilan melatih diri bisa terlihat di dalam Kalachakra, semua prana
memenuhi sekujur tubuh, “Api Tummo” menyala, “Bindu” turun, melebur bersama, menyaksikan Buddhata, disebut “Ri Yue He Bi, Xuan Ji Ting Lun”, cakra ini
dihentikan, dibuka, terang memancar, keluar dari lubang ubun-ubun, berubah
menjadi Buddhata “Apriori”, prana penuh bisa awet muda, Anda tidak melatih
seperti ini, prana Anda buyar maka gampang sakit, gampang mati muda.
Apakah Anda mau seperti insan, dari muda sampai tua, kemudian mati, lalu lenyap? Atau Anda mau benar-benar terlahir di alam suci Buddhaloka, Anda sendiri dapat berhasil mencapai kebuddhaan, dapat memahami hati dan menyaksikan Buddhata? Ada dua jalan untuk kita pilih, ada orang satu kaki menginjak
dua perahu, saya juga mau mati-matian mencari nafkah, saya juga mau melatih
diri, memang sangat sulit, sejujurnya sangat sulit, harus pilih, mana lebih penting, melatih diri atau mencari nafkah? Saya merasa umat Chang Hong Temple
lebih mementingkan melatih diri, karena saya perhatikan, semuanya hanya
donatur kecil, tidak bisa menjadi donatur besar. Apakah ada donatur besar di
Chang Hong Temple? Ada, suruh dia cepat berdana! Cukup jadi donatur kecil
saja, jangan jadi donatur besar, donatur besar sangat susah, donatur kecil cukup jaga sedikit saja, kemudian menghidupi diri sendiri, melatih diri sungguhsungguh. Saya melihat lebih banyak donatur kecil, cukup jaga sedikit saja, ada
waktu melatih diri sungguh-sungguh, mencapai keberhasilan sebaik-baiknya.
Hari ini ada sebuah kunci yang sangat penting, kita harus mengubah “Akuisisi”
menjadi “Apriori”, yang satu ini sangat penting, bagaimana mengubah “Akuisisi“ menjadi “Apriori”? Nadi tengah Anda telah terbuka, sering berputar di sana,
Taoisme sebut sebagai “Zhuan He Che”, terus berputar di sana, melatih “Zhuan
He Che”, Anda putar hingga “Akuisisi” menjadi “Apriori”, prana tenggelam
sampai paling dasar, cahaya pun akan memancar, berubah menjadi “Apriori”.
Om Ma Ni Padme Hum.
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我今天繼續再講「摩訶般若波羅蜜多心經」。我們上個禮拜談到「無苦
集滅道」，講的是「無苦」兩個字。那麼今天晚上我們談「無集」兩個字
。在這本經中談到這 個「集」字的意義，就是招感的意思。如何來解釋
這兩個字呢？其實這兩個字應該是在苦的前面。因為有了集這個字以後
，有這個「集」為它的因，那麼才有苦變成 它的果。其實招感這兩個字，
集這個字，完全就是意念上的問題。
我們講這意念，其實世界上很多事情，完全是因為你的意念，先有
了意念以後，你才會產生很多這些以後所發生的事情。像我本人幫人家
問事情，好像幫人家到 我這邊來問一些他自己本身的一切的財、子、壽
、延……等種種的問題。我們本身在問事情的人，是用一種很特殊的感
覺去幫你解決這些困難。事實上也就是等於我 們在觀察你本身的意念
，知道你心中的一些問題，再幫你解決你心中的這些疑問。在一個擁有
第三眼的講起來，他本身所擁有的這一種透視的能力是非常高的。
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像今天我就學幾個例子，今天的幾個例子裏面，像有一個弟子進來
，他一坐下來，那麼我就馬上就知道他本身是搞偏門的。偏門，什麼是
偏門呢？他是靠賭博賺 錢的。我們就很簡單就可以跟他講，你現在有
官司，所以必須要離開你現在的國家，你要到香港去躲一陣子。我想他
現在應該不在這裡吧？在這裡請站起來一下。他 不在這裡！因為他是
靠賭博發財的，他對於這個聽法是沒有什麼興趣的。
也有一個弟子一來，他一坐下來，我就跟他講，你是來問婚姻的，
為什麼呢？因為他一進來的時候我眼睛一看呀，他這個太陽穴附近就
出現一個小姐的影子。為 什麼我敢斷他是來問婚姻的呢？因為他假如
已經跟這位小姐結婚了，他不可能再想她。就因為本身還沒有結婚，祇
是她的朋友的身分，他的經常的想念，聚集起來就 是一個影子在他太
陽穴的旁邊。我想他今天晚上應該在這邊聽法，因為想結婚的人也是
很喜歡佛法的嘛！
有一個東西我希望大家能夠發明，我相信這個東西發明出來，那也
是震驚全世界的。這個東西就是意念的攝影機。意念攝影機也可以講
為召感的攝影機。這個攝 影機祇要對準了你的太陽穴，這兩個太陽穴
是通你的腦部的，你現在腦袋在想什麼，馬上鉲嚓！你想的東西，馬上
出現在照片上面。所以到時候，你老婆買一個意念 攝影機，她就可以偵
察你的行動。你老婆問你老公的時候說你想誰啊？老公就請說我當然
是想老婆啊！這個小的意念攝影機一拿出來，在太陽穴這邊一個，鉲嚓
！這 個就是証據了。一照起來，結果不是自己的老婆，而是別人，因為
妳想別人想得很多，想自己老婆想得太少。
我想意念攝影機這個東西，一定可以幫好像是說科學辦案，這等
於是科學辦案的再造一步的更高科技的產品。佛法裡面有講到這個大
大神通，其中的一個他心 通，就是說我能夠知道別人的思想在想什麼。
那麼也可以這麼講這個人本身他的心中，這位有神通的這個行者，他本
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身的心中就是有一個意念攝影機是一樣的。所以 找相信科學也能夠達
到這樣子一種神通的境界，創造出一種意念的攝影機出來。那個時候，
科學可以講是進入一種完全等於是一種神通的境界。
我在問事情的當中，好像我本人在家裡問事情，有很多弟子一走進來，
他周圍啊，有護法神跟著的。有很多的護法神跟著他，那我們就知道了
，這個人的修行修得非 常的清淨，所以很多的神跟著他，守護著他。其
實護法神為什麼要跟著我們呢？其實是你本身清淨的修行去感應到護
法神，就是護法神他本身知道你是修清淨的梵 行，所以他要來跟你。他
主動啊！因為看到你身上的光，他要來護持你。
以前有一個弟子，一進到我問事的房間，我就跟他講，你這個念頭不可
以的。那個人就問我：
「法師，你知道我想幹什麼嗎」。我說：
「你想殺
人！」。他又問我：
「你知道我要殺什麼人嗎？」他要殺他老婆。因為他
老婆要跟他離婚，那麼他他去準備了槍，他說師尊假如沒有幫他解決了
這件事情的話，他就做了。我就跟他講，人生啊，人跟人在一起是一種
緣份，人眼人分開也是一種緣份。
這個緣份，就跟流水一樣的，一下子他順著那個地勢這樣流來流去
，也就是順著你的命運，這種緣份是這樣子流來流去的。很多事是不能
勉強的，勉強的話就會造了大禍。所以對每一件的緣份的事情你必須要
看清跟看淡，甚至於轉移。
這個人就問我，你為什麼知道我有這個念頭，我說你進來的時候
你背後就已經出現了一個凶神惡煞，就是很憤怒得要殺人的那種凶神
惡煞跟在你背後的。你知道 很多這個－－我現在講武俠小說 好了，講一
下武俠小說。很多學過武功、有功力的那種，他到了某一個地方，甚至
一個空曠的地方，甚至一間房子裡面，什麼都沒有 人，他什麼都沒有看
到，但是他感應到殺機重重。其實你到一個地方，看不到一個人的，但
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是你在那裡就感覺到全身不舒服，好像有一種壓力壓過來。咦，這裡有
一 股殺氣啊，這個就是第六感。這幾天我在真佛密苑那邊，就感應到
一股幽靈的氣。那我一向對感應到幽靈的氣我都是知道的，我一看，打
開窗子一看，哇，來了十幾 個小孩子在那邊玩。那麼那些小孩子跟誰玩
呢？是跟狗在玩。就是跟John Chua n家裡面那條狗在玩。狗是有這個
意念攝影機的，所以它可以感應到一些幽靈、無形之間的氣，它可以感
應到的。所以John Chua n家的狗，它叫得很淒慘，那個聲音好像空襲警
報那種聲音，已經連續叫兩天了。我說我今天問事情，那它昨天就來了，
昨天也來了，那麼今天當然也在 了，那今天問事情的人就來了。
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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 Mahaguru. Semua orang ingin mengetahuinya. Ceramah Mahaguru merupakan ucapan seorang Buddha, Jadi orang yang
menyumbang atau mencetak buku DharmaTalk sama dengan mencetak sebuah
kitab suci. Di karenakan Majalah DharmaTalk isinya adalah cermah dari Mahaguru yang perlu disebarluaskan.
Kebanyakan orang hanya mencetak kitab suci dan dibagikan ke orang lain atau
ditaruh di vihara secara gratis. Mereka tidak tahu bahwa orang yang menerima
kitab suci ter-sebut kebanyakan telah memiliki kitab suci itu, sehingga terkadang tertumpuk-tumpuk di vihara tidak ada yang mengambilnya, bahkan ada yang sudah
mengambil malah disimpan di gudang. Karena terlalu banyak, bahkan vihara pun
menyimpan di gudang sehingga menjadi rusak lalu dibakar. Alangkah sayangnya.
Jika orang tersebut menyumbang atau mencetak majalah DharmaTalk yang berisi
ceramah Mahaguru, hal ini sungguh bermanfaat bagi semua umat manusia. Sehingga me-reka bisa mengenal Buddha Dharma lebih dalam. Itu baru pahala yang
besar / Gong De Wu Liang (Anumodana)!
Marilah kita bersama-sama mendukung majalah DharmaTalk dengan membantu
sebagai donatur DharmaTalk, demi majunya Buddha Dharma Zhen Fo Zong.”

Dana Paramitha dapat di kirimkam melalui:
Rekening BCA
a/n: Mei Yin
a/c: 045 063 5324
*Rekening diatas khusus untuk keperluan Majalah DharmaTalk—Untuk keperluan yang berhubungan dengan vihara diharapkan menggunakan rekening
khusus vihara. (rekening VVBS —BCA, A/N: Herlina Rudi, A/C: 0450589641)

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. (•) Rusmawaty
2. (•) 唐明伙
3. Vihara Dharma Agung
(本願雷藏寺)
4. Vihara SamantaBhadra
(Bao Yin Thang)
5. Vihara Vajra Bumi
Silampari (圓務堂)
6. Vihara Vajra Bumi
Kertayuga (真德雷藏寺)
7. Yayasan Vidya Dharma
Purnama Cirebon
(聞道堂)
8. Cetya Dharma Vira
9. PT KOTAISAN PRIMA JAYA
10. PT KOTAISAN PRIMA
TRANSINDO

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Toko Acun
Toko Silver cell
Abeng
Acun
Ari Sarjono
Ani Safalas
Cahyadi
Chuping
Darming Aldito
Dicky setiawan
Dragono
Eko Susanto
Endang Mariani
Feliciana Sofian
Fung Ing
Fung Lie

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
Suryanto Halim (蓮花國光) 84.
Susanti Rosani
85.
Susilawaty
86.
Tan Giok Kong
87.
Irawati Tamsil
88.
Tara Richie L.S
89.
Theresia
90.
Thomas Dragono
91.
Tjhe Kuang Hie
92.
Jansen Tjong
93.
Vanessa A.B
94.
Wahyudi
95.
Yanto Arifin Bengkulu
96.
Yenli
97.
蓮花敬皓
98.
N.N
99.
Hanli
Henny Tania
Imelda Dewi Wijaya
Jesslyn SO
Junaidi Yasin
Jusman Ryanto
Michelle A.B
Nina Surgiyah
Rosdiana
Ruslie
Sharon A.B
Shella Tjendana
Shinse Akin Sanjaya
Sik Che
Silvi O.D
SIRIWADHAKO T
Suhendry E.S
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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 :
• 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 0898-2409-700

Menghubungi Vihara Vajra Bhumi Sriwijaya untuk keperluan:
◉ Permohonan Abhiseka Mahaguru :
Dapat menghubungi Pandita Herlina di nomor 0819-2779-2586

◉ Lotus Light Charity Society (華光功德會) :
Dapat menghubungi Saudari Catherine di nomor 0852-7344-9508

◉ Pemberkatan Pernikahan :
Dapat menghubungi Pandita Herlina di nomor 0819-2779-2586

◉ Duka (Sung Cing):
Dapat menghubungi Saudara Sik Che di nomor (0711) 311-645

◉ Informasi DharmaTalk (法音集) :

Dapat menghubungi Saudari Mei Yin di nomor 0819-2774-1901
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Tatacara Bersarana
Untuk bersarana pada Maha Arya Acarya Lian Sheng dapat langsung berkunjung ke
Vihara atau Cetya yang ada di kota atau wilayah anda.
Bagi Anda yang ingin bersarana namun di kota atau wilayah Anda tidak terdapat
Vihara atau Cetya Satya Buddha (Zhenfo Zong) dapat melakukan cara seperti
dibawah ini.
Menulis surat permohonan Abhiseka dengan format sebagai berikut:

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

:
:
:
:

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

Juga dapat dikirimkan melalui Vihara Vajra Bhumi Sriwijaya atau melalui website
yang dikelola Vihara Vajra Bhumi Sriwijaya, www.shenlun.org
Setelah mengirimkan surat, Pada tanggal 1 (che it) atau tanggal 15 (cap go) Lunar/
imlek Pukul 07.00 pagi bersujud dalam sikap anjali dan menghadap kearah matahari terbit menjapa (membaca) Mantra Catur Sarana sebagai berikut:
“NAMO GURUPHE. NAMO BUDDHAYA. NAMO DHARMAYA. NAMO SANGHAYA”
Diulang sebanyak tiga kali. Kemudian memohon Maha Arya Acarya Lian Sheng berkenan menuntun bersarana pada Satya Buddha.
Setelah melakukan tata cara diatas disarankan untuk mencari petunjuk kepada
seorang Bhikku Lhama (Fa Shi) atau Vajra Acarya (Shang Shi) Satya Buddha (Zhenfo
Zong) agar dalam bersadhana tidak terjerumus informasi yang tidak benar.
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*Bulatan besar melambangkan hari, Bulatan kecil melambangkan Ɵga waktu
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