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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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HOMA (Bagian I):
Manfaat Ritual Puja Api Homa
~Maha Arya Acarya Lian Sheng, 20 September 1996~

Hari ini saya akan membahas tentang ritual homa yang memegang peranan
penting dalam Tantrayana.
Ada tiga keberhasilan dalam Tantrayana yaitu keberhasilan dalam menjapa mantra, keberhasilan dalam meditasi, keberhasilan melaksanakan puja api homa.
Dengan melaksanakan homa, kita dapat mengubah nasib. Bila homa dilakukan
dalam skala besar, bahkan nasib sebuah bangsa pun bisa diubah. Jadi, homa
bukanlah upacara persembahan yang biasa-biasa saja. Homa sangat mendalam
sehingga orang yang tidak mengerti bisa memandang remeh manfaatnya.
Sering terdengar kisah-kisah tentang berubahnya nasib seseorang setelah mereka melaksanakan ritual puja api homa. Saya berikan contoh.
Sewaktu diberikan kepercayaan untuk membangun sebuah bendungan untuk
mencegah banjir, biksu Konghai (biksu jepang yang tersohor, inkarnasi Maha
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Acarya Lian Sheng di abad 8 Masehi) segera melaksanakan puja api homa dan
terus menjapa mantra selama berhari-hari. Sebagai hasilnya, ia dapat melaksanakan tugas sesuai jadwal waktu yaitu sebelum tibanya musim hujan. Karena
puja api homa dapat mengubah nasib orang dan bahkan nasib bangsa, homa
bukanlah sekedar upacara keagamaan biasa. Kita harus membedakannya dengan jenis-jenis persembahan lainnya.
Homa terbagi menjadi dua yaitu Homa Luar dan Homa Dalam. Disebut Homa
Luar sewaktu kita menaruh makanan dan berbagai persembahan lainnya ke
dalam tungku dan membakar bahan-bahan itu sebagai persembahan kepada
para Buddha dan Bodhisattva.
Sewaktu kita menggunakan api untuk membakar semua kilesa dan karma buruk
kita, itu disebut Homa Dalam. Homa Dalam adalah sebuah ilmu yang sangat
mendalam karena bisa membawa kita pada tingkat Arahat dan Bodhisattva.
Pendek kata, Homa Luar adalah upacara persembahan api. Sedangkan Homa
Dalam adalah proses penyucian untuk membuang karma buruk kita. Kebanyakan siswa Sakyamuni Buddha melatih diri dengan Samadhi Nyala Api yaitu
menggunakan api kundalini untuk membakar semua kilesa dan karma buruk.
Yoga ini disebut sebagai Homa Dalam di Tantrayana.
Dikisahkan bahwa banyak sadhaka suci di zaman Sakyamuni dulu adalah ahli
dalam yoga api kundalini. Jadi, homa adalah sebuah ilmu yang penting yang
tidak dapat diabaikan.
Secara umum, altar Tantra yang kita siapkan untuk ritual homa harus terlihat
megah, meskipun puja api homa yang dilaksanakan oleh aliran Tantra Jepang
sangat berbeda dengan puja api homa di aliran Tantra Tibet.
Tantra jepang menekankan keindahan altar, sedangkan Tantra Tibet menekankan
makna internal dari ritual homa. Jadi, altar homa bisa sederhana dan bisa pula
sekedar tembok batu bata.
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Puja api homa dari aliran Satya Buddha menggunakan cara Jepang maupun cara
Tibet. Dekorasi altar harus agung. Ritual harus dilakukan dengan keseriusan
karena kemanjuran homa sangat cepat dan kuat.
Kita telah melihat banyak mukjizat setelah acara puja api homa. Adakalanya,
yang terjadi sungguh tidak masuk diakal. Apa yang sepertinya mustahil ternyata
terjadi. Saya selalu mengingatkan para siswa untuk melaksanakan puja api
homa untuk menolak malapetaka.
Menurut pendapat saya, cara aliran Sutrayana dalam memberikan persembahan
yaitu sekedar “Menaruh bahan-bahan di meja altar, bernamaskara kepada para
makhluk suci, dan menyalakan dupa hio” terlalu sederhana untuk manjur.
Dalam Tantrayana, semua bahan persembahan itu harus disertai dengan ritual,
penjapaan mantra, visualisasi, dan mudra. Jadi, pengundangan yang dilakukan
akan lebih efektif. Semua makhluk suci akan hadir untuk memeriahkan acara.
Akibatnya, ritual homa menjadi efektif dan kuat. Demikian untuk hari ini.
Om Ma Ni Pad Me Hum
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Rahula
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Saya setiap melakukan puja homa, saya pasti memberi persembahan kepada
Dharmapala. Ada suatu saat dari angkasa turun seorang Dharmapala yang sangat menyeramkan.
DharmaTalk 2012
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Bentuknya seperti demikian: tubuh bagian bawah adalah tubuh naga, seluruh
tubuhnya berwarna hitam. Memiliki 9 kepala, 3 kepala yang atas, tengah berwarna putih. Kanan berwarna biru dan kiri berwarna merah.
3 kepala yang ditengah, bagian tengah berwarna biru, kanan hitam, kiri merah,
3 kepala yang dibawah bagian tengah berwarna hitam dan kiri kanannya berwarna biru. Memiliki 4 lengan 2 tangan bagian depan memegang panah dan
busur dalam posisi memanah, tangan kanan memegang tongkat, tangan kiri memegang tali pengikat seluruh tubuhnya memiliki mata.
Saya bertanya siapa nama Dharmapala ini?
Dijawab: Rahula
Setahu saya, Dharmapala Rahula ini diberikan Vyakarana oleh Vajrapani, dan
juga diberikan Vyakarana oleh Padmasambhava. Rahula juga merupakan Dharmapala utama dari aliran Tantra Merah (Nyingmapa).
Rahula terhadap setiap sadhaka yang mendukung ajaran dharma sangat membantu, dan sebaliknya terhadap yang merusak ajaran dharma dia bisa memusnahkannya, dan merupakan Dharmapala yang sangat berdharmabala. Dan sekarang merupakan salah satu Dharmapala saya.
Saya mengetahui asal muasal dari Rahula ini, dia merupakan seorang suciwan
yang melatih diri di dalam pegunungan dan sudah mencapai tingkat jhana ke4.
Ketika itu seorang raja memohon kepadanya masuk ke istana untuk berdharmadesana. Raja dan 4 orang selirnya berguru kepadanya, dan juga memohon
abhiseka.
Raja beserta selir dan Rahula ini sudah dekat satu sama lain. Dan ketika itu juga
Perdana Menteri membuat omongan kosong dan melapor kepada raja bahwa
Rahula berselingkuh dengan 4 selir Raja. Raja merasa tidak terima maka ke-4
selir dan Rahula di asingkan di dalam pegunungan dan dibakar.
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Rahula mengetahui ke-4 selir meninggal dan seketika timbul pikiran yang emosi.
Dan tubuh rohnya menjadi suatu bentuk yang aneh.
Dharmapala Rahula merupakan Dharmapala yang sangat berwibawa.
Dengan mengetahui asal usul dari Rahula, saya berpendapat sebagai berikut:
Seandainya Rahula berdiam diri di dalam gunung dan melatih diri maka pada
akhirnya bisa mencapai kebudhaan, tetapi dia masuk ke istana. Sesungguhnya
istana tampak luarnya sangat bagus tetapi di dalamnya semua hanya menginginkan nama dan kedudukan.
Rahula tidak menolak diri terhadap para wanita, itu juga merupakan suatu kesalahan besar. Seorang sadhaka jika tidak menghindarkan diri dari wanita maka
pada akhirnya pasti tidak bisa mencapai keberhasilan.
Kematian ke-4 selir membuat Rahula berputus asa dan merasa bersalah dari
hal inilah timbul pikiran emosi dan berubah wujud menjadi Dharmapala yang
sangat bengis.
Sesungguhnya ada 3 hal yang tidak boleh dilakukan oleh Rahula agar dia bisa
mencapai kebudhaan.
1. Seharusnya tidak masuk ke istana.
2. Seharusnya menghindarkan diri dari wanita.
3. Seharusnya bisa menahan emosi.
Dengan kisah Rahula tadi saya jadi berpikir sendiri bahwa tidak secara khusus
menyelamatkan para siswa wanita. Dan saya tetap berusaha mengarahkan para
siswa wanita untuk belajar Buddha Dharma.
Saya juga tidak pernah timbul emosi terhadap siswa wanita karena saya telah
melatih diri, saya sampai tingkat tidak ada masalah.
Sumber: 蝴蝶的風采(Hu Die De Feng Cai) [101,21]
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Pertemuan Pertama Antara Perintis Zhenfo Zong
Dharmaraja Liansheng dan Gyalwa Karmapa ke-17

30 April 2012, Gyalwa Karmapa ke-17 “Trinley Thaye Dorje” mengadakan jadwal pembabaran Dharma dunia, tempat pemberhentian pertama adalah Taiwan, ini juga merupakan kunjungan ketiga dari Gyalwa Karmapa ke Taiwan,
jadwal pembabaran Dharma selama 18 hari ini digelar upacara berskala besar
di selatan Taipei, dalam rangka memohon pemberkatan untuk Taiwan.
10 Mei siang adalah jadwal kunjungan Gyalwa Karmapa ke Taichung, serta digelar kegiatan pidato di Splendor Hotel Taichung; sementara Perintis Zhenfo
Zong Dharmaraja Liansheng kebetulan pada hari itu, juga memenuhi undangan
perjamuan makan siang di Splendor Hotel Taichung dari Acarya Lian-yuan dan
umat-umat “Vihara Vajra Bumi Sriwijaya” (Sheng Lun Leizangsi) Indonesia.
Jodoh karma antara dua Dharmaraja dunia ini terjadi sangat kebetulan, pada
saat bersamaan, di Splendor Hotel ada kegiatan, ruangan makan siang juga
hanya disekat oleh sebidang tembok; jodoh Dharma yang luar biasa kebetulan
ini, di bawah pengaturan dan koordinasi bersama antara V.A. Lianxiang, Sdr.
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Wang Zizhu, Ketua Karma Kagyu Buddhis Association, ROC Bpk. Qiu Yongtang,
dan GM Splendor Hotel Ibu Chen Yuehong, segera dijadikan pertemuan yang
langka dan luar biasa antara dua sosok Dharmaraja.
Pertama-tama, Ketua Qiu memperkenalkan pada Gyalwa Karmapa bahwa Dharmaraja Liansheng membabarkan Buddhadharma di Taiwan dan seluruh dunia,
di berbagai pelosok dunia pun dibangun banyak Leizangsi, saat ini murid yang
bersarana telah mencapai 6 juta orang.....
Selanjutnya, Dharmaraja Liansheng dan Gyalwa Karmapa saling memberi salam
dalam Bahasa Inggris.
Dharmaraja berkata: pada tahun itu, pertemuan pertama dengan Gyalwa Karmapa ke-16 terjadi pada tahun 1980 di New York, hingga hari ini telah berselang 32 tahun lamanya. Long time no see (Lama tak jumpa.)
Selanjutnya, Gyalwa Karmapa sambil tersenyum, berkata pada Dharmaraja Liansheng: We meet again. (Kita berjumpa lagi.)
Gyalwa Karmapa pun memuji Dharmaraja Liansheng tampil sangat agung, bagus sekali!
Dharmaraja Liansheng sambil tertawa, menjawab dengan jenaka: saya sudah
berumur 68 tahun, sudah tua......
Gyalwa Karmapa kembali dengan isyarat tangan menyampaikan: You look
good! (Anda kelihatan bagus, sangat agung!)
Seketika, melebur dalam suasana hangat dan penuh keharmonisan.
Selanjutnya, Acarya Shi Lian-ning memperkenalkan kepada Gyalwa Karmapa
bahwa Perintis Zhenfo Zong Dharmaraja Liansheng di berbagai pelosok dunia,
tidak hanya mendirikan lebih dari 500 tempat ibadah pembabaran Dharma,
serta lebih dari 5 juta umat yang bersarana; saat ini, karya tulis Beliau telah
DharmaTalk 2012
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mencapai 227 buku, serta banyak rekaman ceramah.....dan lain-lain; Dharmaraja Liansheng adalah orang pertama dalam Tantra yang menyeberangkan insan
dalam Bahasa Mandarin!
Selama Dharmaraja Liansheng berada di Taiwan, rutin setiap Hari Sabtu berceramah Dharma di Taiwan Lei Tsang Temple, Nantou, Dharma Tantra yang diajarkan sangat banyak; antara lain “Sadhana Yamantaka”, “Sadhana Kalacakra”....
dan lain-lain; dan pada periode ini berceramah tentang Sadhana Hevajra.
Jumlah peserta setiap kali upacara mencapai lebih dari 10 ribu orang, kadangkadang bahkan lebih dari 30 ribu orang.
Saat ini, Dharmaraja Liansheng menyampaikan selamat datang pada Gyalwa
Karmapa, serta mengundang Gyalwa Karmapa kelak ada kesempatan untuk
mengunjungi Taiwan Lei Tsang Temple dan Seattle Ling Shen Ching Tze Temple.
Selanjutnya, kedua Dharmaraja saling menghadiahi khata dan cendermata, saling menyampaikan restu yang tulus antara satu sama lain.
Gyalwa Karmapa menghadiahi Dharmaraja Liansheng pratima Buddha Sakyamuni yang agung; sedangkan Dharmaraja Liansheng juga balas menghadiahi
dua buah buku Berjalan Melawan Angin dan Pedang Mustika Yogi. V.A. Lianx-
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iang juga mewakili seluruh umat Zhenfo Zong mempersembahkan bunga kepada Gyalwa Karmapa, sebagai simbol restu. Terakhir, semua orang berfoto bersama, meninggalkan foto bersejarah yang sangat langka dan berharga.
Selama berbincang-bincang, kedua Dharmaraja berkelas dunia ini berbicara
dalam Bahasa Inggris, walaupun hanya merupakan pertemuan selama 20 menit saja, namun, selama interaksi satu sama lain, sarat dengan kebijaksanaan
dan kepedulian tanpa batas. Kali ini jadwal kunjungan pembabaran Dharma
Gyalwa Karmapa ke Taiwan sangat padat, namun, kedua belah pihak menanti
pertemuan berikutnya. Saat Dharmaraja Liansheng bersiap-siap beranjak, sepatah kalimat yang sangat tulus dari Gyalwa Karmapa, sempat mengharukan
semua orang ada di tempat.
Gyalwa Karmapa merangkapkan kedua tangannya, dengan ramah berkata pada
Dharmaraja Liansheng, “Hari ini senang sekali bisa bertemu Anda.....; dalam
kehidupan sekarang, kita telah berjumpa lagi......”
Dharmaraja Liansheng juga merangkapkan kedua tangan dan berkata, “Selamat
datang ke Seattle......selamat datang ke Seattle......”
Di tengah ucapan restu satu sama lain, telah menyempurnakan pertemuan indah pada hari ini.
Namun, pertemuan yang terjadi secara kebetulan kali ini, kembang api yang
bagaimana kah yang akan dipertunjukkan di kemudian hari?! Inilah yang ditunggu-tunggu oleh semua orang..............
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Sadhana Pemurnian Dari Sakyamuni Buddha
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Sakyamuni Buddha, pendiri agama Buddha, lahir di hari ke 8 dari bulan ke
4, dibawah pohon Asoka di daerah timur laut dari India. “Sakyamuni” berarti
orang suci yang terlahir di suku Sakya.
Nama asal dari Sakyamuni Buddha adalah Siddhartha. Beliau berusia 35 tahun sewaktu mencapai Pencerahan. Diantara orang-orang pertama yang mengikuti sang Buddha adalah 5 pertapa keras Ajnata-Kaundinya dan ketiga Kasyapa
bersaudara. Sakyamuni Buddha kemudian mengajarkan banyak siswa lainnya,
sebagian diantaranya adalah para raja. Beliau sering pergi mengajar di kerajaankerajaan kuno seperti Magadha, Kosala, dan Vaishali. Di usia 80 tahun, sang
Buddha berparinirvana di bawah sepasang pohon Sala di samping sungai Vati.
Dari buku Karman Yoga yang ditulis dalam bahasa Pali, saya mengetahui bahwa
Sakyamuni Buddha adalah seorang “Bhagawan Samyak Sambodhi”(Dia yang
diberkati serta memiliki pencerahan sebagai seorang Buddha yang sempurna).
Beliau adalah juga seorang pendiri agama di dunia samsara ini. Dalam aliran
esoterik (Tantra), beliau dianggap sebagai Yidam untuk pertobatan dan pemurnian (santika). Ini adalah sebuah rahasia yang jarang diketahui umat Buddha.
Banyak Biksu dan siswa Buddhisme yang tahu tentang berbagai metode untuk
membuang karma buruk, tetapi mereka tidak tahu bahwa mantra dari Sakyamuni Buddha mempunyai rahasia kekuatan yang besar untuk memurnikan
rintangan karma buruk yang paling berat sekalipun.
Kebanyakan siswa memang tahu bahwa ajaran-ajaran yang diwariskan oleh
Sang Buddha sewaktu beliau masih hidup dengan tubuh manusia telah dikumpulkan dan disusun menjadi kitab-kitab suci Theravada dan Mahayana, suatu
warisan berharga dari kebudayaan timur. Tapi mereka tidak tahu tentang rahasia
esoterik (Tantra)ini.
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Menurut skema kosmos dari aliran Esoterik, yang terbagi menjadi “Vajradhatu”
dan “Garbhadhatu”, Sakyamuni Buddha adalah Yidam Utama di Garbhadhatu
dan mempunyai posisi yang sama dengan Amoghasiddhi di alam Vajradhatu.
Ada tertulis dalam Sutra Vairocana, “Sekujur tubuh Sakyamuni menampakkan
sinar keemasan sejati dan menampakkan 32 ciri-ciri kebudhaan. Beliau duduk
di atas teratai putih sambil membabarkan Dharma”.
Dari buku Karman Yoga berbahasa Pali, saya mengetahui bahwa Sakyamuni
Buddha mengajar banyak ilmu rahasia, dari semua, ilmu memurnikan (santika)
adalah yang terhebat. Banyak orang bertanya kepada saya tentang metode santika yang terbaik. Meskipun ada banyak metode santika dan sulit untuk mengukur keunggulan masing-masing metode, saya sering memberitahu orang untuk
memilih sadhana Pahala Raja Sakyamuni.
Berikut ini adalah perincian metodenya:
Bentuklah mudra Sakyamuni Buddha dengan merapatkan kedua telapak tangan
seperti beranjali lalu memasukkan jari telunjuk dan jari manis ke dalam telapak
tangan. Jari jempol, jari tengah, dan jari kelingking tetap dalam posisi tegak
lurus.
Masuklah ke dalam mandala (ruang sembahyang), duduk dengan tenang, bentuk mudra Sakyamuni diatas, dan lakukan visualisasi berikut ini: Sakyamuni
Buddha muncul di tengah di hadapan kita. Beliau duduk diatas sebuah teratai
putih, dalam suasana meditasi, dan dibungkus oleh suatu cahaya yang damai.
Tubuhnya berwarna keemasan, tangan kanannya menyentuh bumi, tangan kirinya membentuk mudra meditasi yang memegang sebuah patra berisi amerta.
Memakai jubah biksu tiga lapis, wajah dan tubuh tembus pandang. Sakyamuni
memancarkan sinar yang agung, dan bergemerlapan.
Lalu, visualisasikan amerta dalam patra berubah menjadi sinar putih yang naik
ke angkasa dan melengkung turun ke arah kita. Sinar putih itu memasuki ubunubun kepala kita dan mengisi sekujur tubuh kita. Kita duduk dalam ruang lingkup cahaya putih tersebut.
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Sebagai hasil dari penerimaan sinar putih ini, rintangan karma buruk berwarna
hitam keluar dari tubuh kita dan hilang lenyap. Visualisasi seperti ini dapat melenyapkan dosa dan pelanggaran yang telah dilakukan sejak masa lampau yang
tak terhingga.
Setelah selesai bervisualisasi demikian, bacalah Maha Mantra Santika dari Sakyamuni Buddha sebanyak 108 kali:
Na mo. la dan na zhi ji ni. dan da ye duo ye.a la he di. san miao qi. san mo tuo
ye. dan ning ta. om la da ni. la da ni. su la da ni. la da nu na. po wei mo he. la
da na. ci la ni. la dan na. san po wei soha.
Bacalah mantra ini sebanyak 49 kali atau 108 kali dalam setiap kali bersadhana.
Sadhana ini akan membuang rintangan karma buruk yang terkumpul semenjak
masa lampau yang tak terhingga.
Banyak orang juga bertanya kepada saya tentang “kehidupan masa lampau”
mereka. Saya ingin mereka mengetahui bahwa para sadhaka dari “Sadhana Pahala Raja Sakyamuni” akan mendapatkan kemampuan untuk membaca kehidupan masa lampau mereka, yang akan muncul di depan mata mereka bagaikan
layar televisi. Dengan berlatih sadhana ini, orang akan mendapatkan kemampuan membaca tentang hubungan sebab-akibat.
Umat Buddha tahu hal berikut ini tentang Sakyamuni Buddha. Beliau juga dikenal sebagai Gautama, terlahir sebagai seorang pangeran dari kerajaan India
kuno “Kapilavastu”. Ayahnya adalah Suddhodana. Ibunya adalah Mayadewi.
Beliau meninggalkan keduniawian untuk mencari kebenaran. Lahir di tahun
623 SM, Beliau meninggalkan kehidupan rumah tangga pada usia 29 tahun,
mencapai kebudhaan pada usia 35 tahun, dan mengajar selama 45 tahun berikutnya, memberikan lebih dari 300 ceramah, dan menolong manusia dan dewa
yang tak terhitung banyaknya untuk mencapai pencerahan. Pada sekitar 543
SM, beliau berparinirvana pada usia 80 tahun.
Sewaktu umat Buddha di jaman sekarang meninggalkan kehidupan rumah
tangga dan memasuki kebiksuan, mereka juga membuang nama kelahiran mer-
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eka dan mengambil nama marga Sakya. Asal muasal dari tradisi ini dapat ditelusuri kepada Biksu Tao An dari Dinasti Chin yang menganjurkan hal tersebut.
Seperti dijelaskan dalam Sutra Agama, “Sewaktu sungai-sungai dari empat penjuru mengalir ke laut, mereka kehilangan nama mereka. Sewaktu orang-orang
dengan nama-nama yang berbeda mengambil sumpah kebiksuan, mereka menjadi benih-benih dari Sakyamuni Buddha”. Ini adalah alasan mengapa para biksu
siswa dari Sakyamuni Buddha mengubah nama marga mereka menjadi Sakya.
Kunci dari Sadhana Pahala Raja Sakyamuni adalah visualisasi dari sinar putih
amerta. Melakukan sadhana ini adalah sama seperti menerima abhiseka dari
Sakyamuni Buddha yang mengucurkan maha prajna dari sang Buddha lewat
ubun-ubun kepala ke sekujur tubuh, membawa segala kebajikan untuk mencapai kesempurnaan. Sadhana seperti ini sungguh suatu metode terbesar santika.
Saya menulis sebuah syair untuk sadhana ini:
Berapa banyak jiwa menderita karena rintangan karma buruk
Kondisi manusia yang demikian menderita menggetarkan hatiKu.
Dengan mengajarkan Sadhana Maha Esoterik Sakyamuni,
Semoga semua insan mencapai kesempurnaan dalam perjalanan reinkarnasi.
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Nidana dan Tingkat Pencapaian
Avalokitesvara Bertangan Seribu
~Maha Arya Acarya Lian Sheng, Cetya Xihu - 3 Mei 2010~

Sembah sujud pada Biksu Liaoming, Guru Sakya Dezhung, Gyalwa Karmapa
XVI, Guru Thubten Dhargye! Sembah sujud pada Triratna mandala! Gurudhara,
Para Acarya, Dharmacarya, Lhama, Pandita Dharmaduta, Pandita Lokapalasraya, ketua vihara, para umat se-Dharma, selamat siang semuanya!
Tadi Acarya Lian-chong memohon Dharma, memohon nidana dan tingkat pencapaian Sadhana Dharani Bodhisattva Avalokitesvara Sahasrabhujanetra, dan
bagaimana menguntungkan para insan; MC berkata, berceramah tentang nidana membangun Cetiya Xihu. Keduanya beda, ceramah harus dibagi menjadi
2 bagian.
Tadi lebih dulu melihat tanah, lahan pertanian seluas 400 ping (1 ping = 3,3058
m2) mau dibangun menjadi vihara kecil. Jika 400 ping bisa dibangun 200 ping
lebih, 200 ping lebih dihitung-hitung tidak kecil juga. (Tanya: nidana membangun Leizang Si atau nidana membangun Cetiya?) Mahavihara lebih besar, vihara
berukuran sedang, cetiya lebih kecil. Kalian bangun saja, setelah ditimbangtimbang, dirasa boleh menjadi Leizang Si, itu Leizang Si; jika setelah dibangun dianggap lebih kecil dari Mahavihara, maka jadi vihara, ambil nama vihara
baru. Pokoknya, jika dibangun seharusnya lebih besar dari ini, jika lebih besar
kira-kira 3 kali lipat, boleh dijadikan sebuah Leizang Si kecil! Tanah itu sangat
bagus, duduk di selatan menghadap utara, bisa menjemput dewa air di utara,
lebih makmur; menghadap utara, kebetulan di depan ada sebuah pemakaman
umum, itu paling bagus, karena semua Apiao (maksudnya hantu) juga bisa masuk mendengarkan Dharma.
Seumur hidup Mahaguru berteman baik dengan Apiao, setiap hari saya memberikan persembahan kepada Apiao. Di dunia ini, orang yang tidak takut Apiao
sangat jarang, Mahaguru termasuk salah satu yang tidak takut. Tapi, jika Anda
tiba-tiba menyamar jadi hantu mengejuti saya, saya tetap akan terkejut. Yang
lebih saya takuti seumur hidup saya adalah manusia, Apiao, saya tidak takut.
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Suatu kali, Apiao datang ke tempat saya dan berdiri di samping tempat tidur
saya, ia sengaja mengageti saya, lidahnya dijulurkan sangat panjang, seperti
tangga, saya pun tarik lidahnya, kelihatannya, bisa dimasak sup lidah hantu, ia
pun menyusutkan lidahnya kembali. Apiao dalam wujud seaneh apapun ada,
saya tidak takut.
Mahaguru melihat Dewa Vajra, seperti Yamantaka, wujud-Nya juga sangat
menakutkan, makanya Beliau adalah Yamantaka Vajra Menakutkan, kelihatan
sangat menakutkan. Saat bersadhana, saya melihat Yamantaka, wujud-Nya lebih
menakutkan daripada Apiao. Karena sudah sering melihat, tidak merasa takut
lagi.
Setiap hari memberikan persembahan kepada “Garuda, para makhluk halus gentayangan”. “Para makhluk halus gentayangan” adalah Apiao, “Raksasa dan Hariti”, juga Apiao. Selesai baca “Amerta Memenuhi Seluruhnya”, kemudian baca
mantra, menjelmakan makanan, menjelmakan air Amerta, setiap pagi memberikan persembahan kepada mereka. Saya lupa pagi ini memberikan persembahan
atau tidak. Pagi ini saya bersadhana, bersadhana maka akan memberikan persembahan, lupakah memberi persembahan, ingatan saya kurang baik! Padahal
pagi hari saya sering minum vitamin, tapi bisa lupa.
Nanti pulang saya tanya sebentar pada para makhluk halus gentayangan, apakah
kemarin saya memberikan persembahan atau tidak, jika saya tidak memberikan
persembahan, saya boleh khusus melakukan sekali lagi. Karena para makhluk
halus yang mau saya berikan persembahan itu di luar, ia tidak masuk ke dalam
kamar saya, kemudian saya buka jendela, saya lempar benda yang dipersembahkan ke luar balkon, memercikkan air Dharma. Umat Zhenfo Zong boleh
memberikan persembahan, jika Anda takut Apiao, agak sulit, kalian jangan
lakukan, biasanya ke atas mempersembahkan kepada Buddha dan Bodhisattva,
ke bawah mempersembahkan kepada insan di 6 alam.
Vihara dekat tempat pemakaman, model taman, kelihatan sangat indah, di
samping ada sebuah Vihara Zen Fengshan, Vihara Zen Fengshan berada di
samping pemakaman, oleh karena itu, pemakaman tidak menakutkan. Anda
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sering memberikan persembahan kepadanya, berceramah Dharma di sana, bakar homa di sana, mereka pun akan senang, jika mereka senang, mereka akan
melimpahkan berkah kepada Anda.
Selama saya memberikan nilai, nilai 100 sangat jarang, nilai 90 juga tidak banyak, tanah itu diberi nilai 80 sudah sangat bagus. Semoga Anda semua bisa
bersatu padu, membangun Xihui Leizang Si. Setelah Anda bangun, mau mempersemayamkan apapun boleh, ada satu aula samping yang boleh dipersemayamkan Dewa Kota, persemayamkan Dewa Bumi, aula utama di tengah tetap
mengutamakan Yaochi Jinmu, Para Buddha, dan Para Vajra Dharmapala, juga
boleh mempersemayamkan Bodhisattva Ksitigarbha, mempersemayamkan Padmakumara juga boleh.
Kemarin di Vihara Xianghua, saya mengatakan, Bodhisattva Avalokitesvara
dan Bodhisattva Mahasthamaprapta adalah Padmakumara. Acarya Lian-chong
berharap tahu nidana dan tingkat pencapaian Sadhana Dharani Bodhisattva
Avalokitesvara Sahasrabhujanetra, dan bagaimana menguntungkan para insan.
Saya terangkan nidana Sahasrabhujanetra, ternyata Bodhisattva Avalokitesvara
adalah di China. Di India, Tibet, Jepang, dalam Agama Buddha, Bodhisattva
Avalokitesvara adalah sesosok Bodhisattva yang sangat agung, terutama Bodhicitta yang dibangkitkan-Nya sangat luar biasa, ikrar yang diucapkan-Nya paling
agung, jadi, insan yang Beliau seberangkan paling banyak, juga sangat berjodoh
dengan insan.
Ketika kami di Taiwan, setiap rumah ada Avalokitesvara, di atas adalah Avalokitesvara, di bawah adalah Matsu, Bodhisattva Avalokitesvara berada di tengah.
Ada sebuah pepatah mengatakan, “Setiap keluarga ada Amitabha, setiap rumah
ada Avalokitesvara”, nyatalah bahwa Beliau sangat berjodoh dengan insan.
Buddha Amitabha juga sangat berjodoh dengan insan. “Namo Buddha Bhaisajyaguru di Timur, Namo Buddha Amitabha di Barat, Namo Buddha Ratnasambhava di Selatan, Namo Buddha Amoghasiddhi di Utara, Namo Buddha Vairocana di Tengah”, kita harus baca, namun setiap kali yang terlontar dari mulut
adalah Amitabha, Amitayus, semua adalah Amitabha.
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Dulu, Bodhisattva Avalokitesvara menyeberangkan banyak insan, suatu hari Beliau datang lagi menghitung kepala insan, hitung-hitung, apa-apaan ini, sudah
lama menyeberangkan, insan tetap sebanyak ini, tadinya Beliau berikrar untuk menyeberangkan insan sampai habis, Bodhisattva Ksitigarbha juga sama,
“Neraka harus kosong”. Bodhisattva Avalokitesvara sangat welas asih, Beliau
mau menyeberangkan insan sampai habis, sudah lama menyeberangkan, insan
tetap insan, juga tidak habis diseberangkan, sepertinya insan tidak berkurang,
malah bertambah.
Kami pergi ke Kamboja, di sana ada sebuah Tonle Sap, banyak penghuni perahu
di atas danau, suami istri menikah seumur hidup tinggal di atas perahu, anak kecil juga hidup di atas perahu. Kamboja adalah tempat yang sangat terbelakang,
danau air tawar terbesar kedua di dunia adalah Tonle Sap. Mereka tidak punya televisi, apapun tidak punya, hidup di atas perahu. Bed adalah Boat, Boat
adalah Bed. Kami pun berpikir, tinggal di atas danau air tawar terbesar kedua di
dunia, tidak menonton televisi, apa yang dilakukan sampai malam? Tentu saja
melahirkan anak, melahirkan anak adalah hiburan mereka! Anak pun banyak
dilahirkan, makanya Bodhisattva Avalokitesvara tidak habis-habisnya menyeberangkan insan. Ini juga cerita lucu!
Dulu, angka kelahiran di rumah-rumah sekitar Bandara Taoyuan cenderung
tinggi. Karena pagi sangat berisik, pesawat mendarat, lepas landas, membuat
suami istri terbangun, setelah terbangun tidak ada hal yang bisa dilakukan,
bagaimana? Lantas melahirkan anak, jadi, angka kelahiran di sana sedikit lebih
tinggi. Seperti penghuni perahu di Tonle Sap, makin lahir makin banyak, tak
heran Bodhisattva Avalokitesvara tidak bisa habis menyeberangkannya.
Bodhisattva Avalokitesvara Sahasrabhujanetra saat itu tidak dipanggil Bodhisattva Avalokitesvara Sahasrabhujanetra, dipanggil Bodhisattva Guanyin saja. Mengapa bisa dipanggil Bodhisattva Guanyin? Karena zaman Dinasti Tang, nama
Kaisar Li Shimin ada sebuah kata “Shi”, namanya tidak boleh diganggu-gugat
oleh orang lain, bahkan Bodhisattva Avalokitesvara tidak boleh ganggu-gugat,
lantas kata “Shi” itu dibuang. Jadi, waktu itu baru diganti menjadi Bodhisattva
Guanyin. Sebenarnya, raja manusia mana bisa dibandingkan dengan Bodhisat-
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tva? Umat manusia bodoh! Avalokitesvara tetap Avalokitesvara, bagaimana boleh membuang kata “Shi” menjadi Bodhisattva Guanyin.
Kembali ke topik semula, Bodhisattva Avalokitesvara merasa para insan masih
begitu banyak, sudahlah, saya tidak mau menyeberangkan insan lagi. Pikiran ini
muncul, maka melanggar Sila Samaya. Seperti kalian menjadi biksu, tiba-tiba
suatu hari dikatakan, saya baru saja dari sana, di sana tertulis “Menikahlah”,
tertulis “Xi Bing Da Wang”.
Seperti kita biksu, tadinya bertekad kuat meninggalkan duniawi, begitu melihat “menikahlah”, lantas berpikir menjadi biksu sangat melelahkan, lepas jubah
saja! Dunia gemerlap, masih boleh menikah, alangkah bagusnya. Ini berarti
telah melanggar Samaya yang dulu saat Anda menjadi biksu.
Anda telah menjadi biksu, di atas saya bertanya, apakah kalian bersedia menaati
Sila dan tidak melanggarnya? Orang di bawah panggung menjawab “Ya” berasal
dari lubuk hati. Satu tanya dan satu jawab adalah Sila. Anda lepas jubah berarti
melanggar Samaya.
Melatih diri di dunia ini dengan sungguh-sungguh juga boleh, kadang-kadang
menjadi biksu juga belum tentu bisa mencapai keberhasilan, di rumah juga bisa
mencapai keberhasilan, setara.
Bodhisattva Avalokitesvara begitu berkata, “Saya lelah, tidak mau menyeberangkan insan lagi!” Begitu telah melanggar Samaya, kepala pun segera pecah
menjadi 7 bagian, semua bagian tubuh pun patah, menjadi berkeping-keping.
Guru-Nya, Buddha Amitabha mengasihani Bodhisatttva Avalokitesvara, lalu
membantu-Nya menyambungkan tengkorak kepala-Nya, menyambung tangan,
menyambung tubuh, menyambung seluruh tangan dan kaki. Setelah menjapa
Mahakaruna Dharani disambung menjadi 1000 tangan, 1000 mata, disambung
menjadi 11 kepala, yang paling atas adalah kepala yidam Buddha Amitabha,
saat ini Bodhisattva Avalokitesvara karena pemberkatan kekuatan Buddha dari
Buddha Amitabha sendiri, mendapatkan berkah karena bencana, Beliau menjadi Bodhisattva Avalokitesvara Sahasrabhujanetra.
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Buddha Amitabha karena menjapa Mahakaruna Dharani, lewat kekuatan mantra ini membuat-Nya menjelma menjadi Bodhisattva Avalokitevara Sahasrabhujanetra. Awalnya, Bodhisattva Avalokitesvara di dalam 10 Bhumi Bodhisattva,
hanya beberapa bhumi di depan saja, setelah menjapa Bodhisattva Avalokitesvara Sahasrabhujanetra, maka naik tingkat, seketika menjadi bhumi ke-11.
Mengapa Bodhisattva Avalokitesvara Sahasrabhujanetra adalah bhumi ke11, karena Beliau punya 11 tingkat kepala, paling atas adalah Buddha, ada
11 tingkat, sama halnya dengan Sambodha telah mencapai kebuddhaan, telah
mencapai Sambodha, Subudhi, bhumi ke-11 sama dengan Buddha, di dalam
10 Bhumi adalah Bodhisattva, Bhumi ke-11 adalah Buddha, seketika Beliau
pun mencapai Bhumi ke-11, di atas Bhumi ke-11 adalah Buddha Amitabha, di
bawahnya adalah 10 Bhumi Bodhisattva, pas Bhumi ke-11. Tingkat pencapaianNya sampai Bhumi ke-11, sama dengan Buddha. Begitulah nidana Sadhana
Dharani Bodhisattva Avalokitesvara Sahasrabhujanetra, mendapatkan berkah
karena bencana.
Sebenarnya, orang yang mencapai penerangan agung tahu, insan itu tidak
habis-habisnya diseberangkan. Nyatalah bahwa saat itu Bodhisattva Avalokitesvara masih belum cerah, Beliau kira insan bisa habis diseberangkan, sebenarnya
insan itu tidak terbayangkan, tidak habis diseberangkan. Insan karena mencapai tingkat Buddha, Bodhisatva, Arahat, Ia baru menjelma menjadi insan untuk
mencapai tingkat Buddha, Bodhisattva. Orang yang cerah pun tahu, insan itu
tidak habis-habisnya diseberangkan.
Bodhisattva Avalokitesvara Sahasrabhujanetra lewat nidana inilah mencapai
tingkat Bodhisattva Avalokitesvara Sahasrabhujanetra, tingkat pencapaian sampai Bhumi ke-11. Bhumi ke-13 adalah Vairocana, di atas Bhumi ke-11 adalah
Buddha, di bawah Bhumi ke-11 adalah Bodhisattva, dari Bodhisattva Bhumi
ke-1 hingga ke-10, Bodhisattva Bhumi ke-10 sama dengan Sambodha, Bhumi
ke-11 sama dengan Subudhi, yaitu Buddha. Guru dari Bodhisattva Avalokitesvara adalah Buddha Amitabha.
Bagaimana menguntungkan insan? Kita sering memohon kepada Bodhisattva
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Avalokitesvara Sahasrabhujanetra, “1000 mata mengamati, 1000 tangan mendukung”, inilah manfaat yang diberikan Bodhisattva Avalokitesvara Sahasrabhujanetra kepada para insan. Dulu, umumnya Bodhisattva Avalokitesvara digunakan
untuk tolak bala, insan mengalami bencana, Beliau pun datang menyelamatkan, yaitu tolak bala, Bodhisattva Avalokitesvara Sahasrabhujanetra bahkan bisa
melakukan penundukkan, karena Dharmabala dari Mahakaruna Dharani-Nya
sangat tinggi. Bisa menaklukkan, juga bisa tolak bala, juga bisa memakmurkan,
meningkatkan rejeki, meningkatkan kebijaksanaan. Selain itu, masih bisa merukunkan, asalkan menguntungkan insan, Bodhisattva Avalokitesvara Sahasrabhujanetra punya kekuatan yang bisa mewujudkannya, bahkan air Mahakaruna
Dharani dari Bodhisattva Avalokitesvara Sahasrabhujanetra bisa menyembuhkan penyakit. Bodhisattva Avalokitesvara Sahasrabhujanetra bisa seperti Buddha
Amitabha menjemput insan terlahir di Sukhavatiloka Barat. Oleh karena itu,
Bodhisattva yang satu ini adalah Bodhisattva yang paling mulia.
Kita bicara 8 Mahabodhisattva, pertama adalah Bodhisattva Avalokitesvara,
selanjutnya Bodhisattva Manjushri, Bodhisattva Samanthabradha, Bodhisattva
Ksitigarbha, Bodhisattva Maitreya, Bodhisattva Vajrapani, Bodhisattva Sarva Nivarana Viskambhin. Bodhisattva Avalokitesvara berada di urutan pertama. Bodhisattva Avalokitesvara Sahasrabhujanetra punya power paling besar, paling
kuat di antara semua Bodhisattva Avalokitesvara, Bodhisattva Avalokitesvara
mana pun, semua adalah Padmakumara.
Di antara Trini-arya, Bodhisattva Avalokitesvara menguasai pintu maitri karuna,
Bodhisattva Mahasthamaprapta menguasai pintu kebijaksanaan, Bodhisattva
Avalokitesvara menyeberangkan insan lebih ke upaya kausalya, Bodhisattva
Mahasthamaprapta -- kebijaksanaan. Anda melihat kita sering menyebutkan
Buddha Amitabha, Bodhisattva Avalokitesvara, jarang menyebutkan Bodhisattva Mahasthamaprapta, benar tidak? Nyatalah bahwa kebijaksanaan Tathagata
sulit dipahami oleh insan, upaya kausalya, menyeberangkan insan, menjadikan
Bodhisattva Avalokitesvara Sahasrabhujanetra sebagai yidam pertama.
Mahaguru juga pernah mengatakan, dulu saya di kompi geodesi Nan-menqiao, yidam pertama yang saya bawa pulang untuk dipersemayamkan di NanDharmaTalk 2012
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men-qiao adalah Bodhisattva Avalokitesvara. Setelah saya beli, waktu itu tidak
mengerti geomansi, ditaruh sembarangan, ditaruh di jendela, ada sebuah celah
lantas ditaruh di sana. Kemudian, malamnya saya menyalakan sebatang dupa.
Saat itu, asrama kompi geodesi Nan-men-qiao disekat dengan papan, di atas
kosong, sebelah sini ditempati oleh sersan, selanjutnya adalah asrama beberapa
perwira, saya tidur di kamar paling dalam. Taruh di atas jendela, menyalakan
sebatang dupa, seluruh perwira mencium wangi dupa. Mereka pun berkata,
“Satu rumah panggang daging- semua rumah tercium wanginya, Sheng-yen Lu
Amitabha, hanya makan daging babi - tidak makan wortel.” Mereka menjuluki
saya seperti itu, lucu juga.
Begitu saya menyalakan dupa, sore hari Bodhisattva Avalokitevara pun muncul, muncul sekuntum teratai, di atas teratai duduk Bodhisattva, sangat agung,
bersinar berkilauan. Jadi, “Asal manusia tulus, Buddha pun merespon.” Hari
ini menceritakan nidana dan tingkat keberhasilan Sadhana Dharani Bodhisattva
Avalokitesvara Sahasrabhujanetra kepada Anda semua, serta bagaimana menguntungkan insan.
Ada lagi, peraturan TBF, Anda mau menggalang dana harus lewat TBF. Izin
mendirikan bangunan Anda telah turun, lalu izin mendirikan bangunan, daftar nama umat, ada lagi, Anda adalah sebuah yayasan, semua barang ini Anda
serahkan kepada Acarya Lian-ning di Seattle, di sana ada TBF, setelah mereka
periksa dan memberikan izin, baru boleh. Kemudian, setelah Anda bangun,
saya baru tulis kaligraﬁ pusaka Xihu Leizang Si kepada Anda.
Hari itu saya menulis Taiping Leizang Si, saat itu ia mengatakan ia mau meletakkan batu pertama, kemudian saya minta ia harus menyerahkan barang-barang
kepada TBF baru boleh; ada lagi Shengde Leizang Si karena ia telah beli gereja,
baru boleh. Kumpulkan dulu data-data tersebut, kemudian serahkan kepada
TBF.
Mahaguru sering melanggar peraturan, umat berkata, Mahaguru tolong tulis Leizang Si apa, saya pun tulis. Saya berhati lunak, orang lain mohon apa, saya pun
berikan apa. TBF pun berkata, “Mahaguru merusak peraturan TBF kita.” Seka-
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rang saya tiba-tiba teringat, maaf! Lebih baik penggalangan dana diizinkan oleh
TBF, Anda jangan ambil barang yang saya berikan pada Anda untuk menggalang
dana. Ada orang sekali galang dana 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun pun ada, dan
masih belum bangun.
Anda punya izin mendirikan bangunan, yayasan, daftar nama umat keluarkan,
setelah TBF periksa, diizinkan boleh galang dana, saat itu baru galang dana.
Kemudian selesai Anda bangun, boleh naikkan papan merek, saya tuliskan lagi
untuk Anda.
Om Ma Ni Pad Me Hum
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Mantra Pengembangan Bodhicitta

Mantra Hati Yao Chi Jin Mu
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30

印咒功德廻向:

印咒功德廻向:

Sujadi Bunawan
&
Vicca Susindra

Hermanto Wijaya
dan
Keluarga

大吉大利·萬事如意
合家平安

大吉大利·身體健康
合家平安

DharmaTalk 2012

ཐ㚔ཟ⧁哹䋗⾔ᗹૈ

䱵ᖂ䱶֑ᗹૈ

Mantra Hati Jambhala Kuning

Mantra Hati Amitabha Buddha

嗡·針巴拉·
查冷查那耶·梭哈

嗡·阿彌爹哇·些
Om A Mi Te Wa Xie

Om Zhen Ba La Cha Leng Cha Na Ye Suo Ha

印咒功德廻向:

印咒功德廻向:

Toko
Jaya Raya Elektronik

亡者
張玉梅

大吉大利·萬事如意
合家平安

業障消除·往生淨土

DharmaTalk 2012

31

Sutra Raja Agung Avalokitesvara
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Homa Jambala Merah

Homa Jambala Merah, 3 Juni 2012

Homa Jambala Merah

Homa Jambala Merah, 3 Juni 2012
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南無喝囉怛那。哆囉夜耶。南無阿唎耶。婆盧
羯帝。爍缽囉耶。菩提薩埵婆耶。摩訶薩埵婆
耶。摩訶迦盧尼迦耶。唵。薩皤囉罰曳。數怛
那怛寫。南無悉吉栗埵。伊蒙阿唎耶。婆盧吉
帝。室佛囉楞馱婆。南無那囉謹墀。醯唎摩訶
。皤哆沙咩。薩婆阿他。豆輸朋。阿逝孕。薩
婆薩哆。那摩婆薩多。那摩婆伽摩罰特豆。怛
姪他。唵。阿婆盧醯。盧迦帝。迦羅帝。夷醯
唎。摩訶菩提薩埵。薩婆薩婆。摩囉摩囉。摩
醯摩醯唎馱孕。俱盧俱盧羯蒙。度盧度盧。罰
闍耶帝。摩訶罰闍耶帝。陀囉陀囉。地唎尼。
室佛囉耶。遮囉遮囉。麼麼罰摩囉。穆帝隸。
伊醯伊醯。室那室那。阿囉參。佛囉舍利。罰
沙罰參。佛囉舍耶。呼盧呼盧摩囉。呼盧呼盧
醯利。娑囉娑囉。悉唎悉唎。蘇嚧蘇嚧。菩提
夜。菩提夜。菩馱夜。菩馱夜。彌帝唎夜。那
囉謹墀。地利瑟尼那。婆夜摩那。娑婆訶。悉
陀夜。娑婆訶。摩訶悉陀夜。娑婆訶。悉陀喻
藝。室皤囉夜。娑婆訶。那囉謹墀。娑婆訶。
摩囉那囉。娑婆訶。悉囉僧阿穆佉耶。娑婆訶
。娑婆摩訶阿悉陀夜。娑婆訶。者吉囉阿悉陀
夜。娑婆訶。波陀摩羯悉哆夜。娑婆訶。那囉
謹墀。皤伽囉耶。娑婆訶。摩婆利勝羯囉夜。
娑婆訶。南無喝囉怛那哆囉夜耶。南無阿利耶
。婆羅吉帝。爍皤囉夜。娑婆訶。唵。悉殿都
。漫多囉。跋陀耶。娑婆訶。
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Mantra Amurwa Bhumi

Mantra Hati Yao Chi Jin Mu

南無三滿哆·母馱南·
嗡·度嚕度嚕地尾·梭哈·

嗡·金母·悉地·吽

Na Mo San Man Duo Mu Tuo Nan
Om Du Lu Du Lu Di Wei Svaha
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Om Jin Mu Xi Di Hum
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1 buah Majalah
DharmaTalk
Photo Story Edition
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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) :
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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

咖䅰ἃ℟悐

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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Mengharapkan dan Memotivasi Murid Zhenfo Zong,
Menaati 5 Sila dan Menjalankan 10 Kebajikan
~Maha Arya Acarya Lian Sheng, Guozheng Tang - Indonesia~

Demi menyambut Dharmaraja Masa Kini, Dharmaraja Liansheng hadir di Indonesia untuk transmisi Mahasadhana Rantai Vajra Kalackara, para murid di Indonesia, bersatu-padu menjapa mantra hati Kalacakra dan telah mencapai lebih
dari 250 juta kali. Ini merupakan niat menghormati Dharma serta menyambut dengan meriah kedatangan Dharmaraja Liansheng transmisi mahasadhana
yang ditunjukkan oleh umat Buddha. Pada tengah hari tanggal 23 Maret 2012,
dalam rangka memenuhi undangan yang tulus dari para umat Indonesia, Dharmaraja masa kini, Dharmaraja Liansheng terbang ke Jakarta untuk memimpin
Upacara Agung Homa Sadhana Rantai Vajra Kalacakra pada tanggal 25 Maret.
Ketika, Dharmaraja Liansheng dan rombongan tiba di Bandar Udara Soekarno
Hatta, Jakarta, Indonesia, disambut dengan meriah oleh 3000 murid Zhenfo
Zong yang menjemput dengan antusias di bandara. Dirjen Bimas Buddha Drs.
A. Joko Wuryanto, S.Sos., S.Ag., M.Pd., M.Si menjemput langsung di bandara
serta mempersembahkan khata kepada Dharmaraja Liansheng sebagai simbol
penghormatan tertinggi.
Vihara pertama tempat pembabaran Dharma Sang Dharmaraja kali ini berada di tengah-tengah kawasan pecinan yang teramai di kawasan Jakarta, yaitu
Guozheng Tang. Guozheng Tang awalnya adalah Guozheng Tongxiuhui, pada
tahun 2011, di bawah pengukuhan dari TBF, diganti menjadi Guozheng Tang.
Guozheng Tang terus membimbing umat yang lebih banyak lagi berdasarkan
Dharma Tantra Satya Buddha dan ajaran Mahaguru. Ketua Umum DPP Madhatantri Bpk. Rahmat Hartanto, Pembimbing Agama Buddha Jakarta Barat Bpk. Suratman, dan tamu kehormatan lainnya, serta jajaran Dharmaduta Zhenfo Zong,
umat, dan para simpatisan, sedari awal telah berbaris menunggu, dua barisan
antrian manusia yang sangat panjang, dari jalan utama terus memanjang ke
dalam, semua berharap dapat bertemu dengan Dharmaraja, hadirin mencapai
hampir 2000 orang.
Malam itu, sekitar pukul 9, Mahaguru, Gurudhara, dan rombongan hadir di
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Guozheng Tang, terlebih dahulu melakukan ritual kaiguang memberkati altar
mandala, setelah mempersembahkan khata, Mahaguru dalam ceramah, mengutip kata “Guozheng” dan memberikan sepenggal ceramah yang membangkitkan introspeksi dari para umat. Mahaguru mengatakan bahwa kata “Guozheng”
adalah nama yang sangat besar, dari segi pembinaan diri, merupakan semacam
tingkatan, yaitu tingkatan melatih diri dari manusia hingga mencapai kebuddhaan. Namun, tubuh manusia sulit didapatkan, hanya dengan menaati 5 Sila,
baru dapat bereinkarnasi lagi menjadi manusia; selanjutnya kita harus menjalankan 10 kebajikan, baru dapat mencapai tubuh dewa; selanjutnya, kita
sendiri mengerti cara terbebaskan dari hidup dan mati, setelah kita terbebaskan
dari hidup dan mati, 6 alam tumimbal lahir pun teratasi, tingkat pencapaian ini
disebut tingkat pencapaian Arahat; selanjutnya dengan tubuh Bodhisattva, menjalankan “Sadparamita”, baru dapat mencapai tingkat pencapaian Bodhisattva;
tingkat tertinggi, adalah ketika kita melatih tingkat Bodhisattva hingga mencapai
tingkat Samyaksambodhi, Sadparamita telah sempurna, barulah dapat mencapai tingkat pencapaian Samyaksambodhi, yakni kebuddhaan. Jadi, Buddha itu
sendiri memiliki banyak tingkat melatih diri, yang paling dasar, yang paling sulit,
adalah tubuh manusia, kita harus memiliki tubuh manusia, baru dapat melatih
diri.
Mahaguru kembali memberikan contoh untuk menjelaskan kata “Guozheng”,
dengan kata lain adalah “Zhengguo” (mencapai tingkat pencapaian), setiap sadhaka, bukan melatih diri secara teori saja, mutlak bukan sekedar teori saja, atau
membohongi diri sendiri, tubuh manusia yang paling dasar, dimulai dari menaati 5 Sila, ibarat membersihkan kertas putih kita sendiri, menaati 5 Sila, maka
bisa bereinkarnasi menjadi manusia, semua harus dilakukan satu demi satu.
Terakhir, Mahaguru lewat cara menebarkan beras menyucikan semua hadirin,
dan menganugrahi hadirin Abhiseka “Sadhana Yidam Yaochi Jinmu”, “Sadhana
Raja Agung Bodhisattva Avalokitesvara”, dan “Sadhana Yidam Bodhisattva
Avalokitesvara”, di saat bersamaan, juga berharap kita semua harus menghargai
sadhana ini, melatih diri sungguh-sungguh, dan bersadhana sungguh-sungguh.
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Pertanyaan Ke-20:

Bagaimana Baru Dianggap Bersih?
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Penanya bertanya, “Alasan ramalan dewata bisa tepat, Anda sempat menyebutkan “Manusia bisa senantiasa bersih, langit dan bumi akan berkumpul.” Seseorang dapat senantiasa bersih, hatinya seterang cermin, seluruh kekuatan langit
dan bumi akan menuju jiwa orang tersebut, meramal pada saat itu, sangat tepat,
lantas bagaimana seseorang itu baru dianggap benar-benar bersih?”
Jawaban saya:
Saya menjelaskan dengan contoh:
Seorang politikus sesudah terpilih, berkata pada istrinya, “Berilah selamat pada
saya! Sayang, saya benar-benar telah terpilih!”
Istri berkata, “Bukankah kamu bohong?”
Politikus berkata, “Tidak, sayang, setelah terpilih, tidak perlu bohong lagi.”
Hahaha!
(Saya berkata, politikus bagaimana bisa bersih? Berdusta adalah salah satu dosa)
Lebih lanjut:
Dua orang teman minum-minum, setelah mabuk, berjalan meliuk-liuk di trotoar.
Salah satunya memungut sebuah cermin, begitu dilihat, ia berkata, “Aduh!
Orang di cermin ini sangat familiar, saya yakin pernah bertemu di mana.”
Temannya merebut cerminnya, “Kamu benar-benar bodoh, sampai saya pun,
kamu tidak kenal lagi?”
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Hahaha!
(Saya berkata, “semua orang awam hidup di dalam kebutaan, setiap orang buta
dalam kebutaannya sendiri, bagaimana bisa bersih?”)
Kita melatih Tantra, yang terpenting adalah dari “tiga karma” berubah menjadi
“tiga rahasia”, juga berarti:
1. Perbuatan bersih.
2. Ucapan bersih.
3. Pikiran bersih.
Tantra dengan “membentuk mudra” sebagai simbol “perbuatan bersih”, dengan “menjapa mantra” sebagai simbol “ucapan bersih”, dengan “visualisasi”
sebagai simbol “pikiran bersih”. Tekun melatih diri seperti ini, maka bisa “kontak yoga” dengan “yidam” yang bersih.
Guru Milarepa pernah membimbing Guru Gampopa, “Taruh hati sendiri di
dalam angkasa luas, tidak melekat pada apapun, itulah sadhaka yang bersih.”
Sutra Vajra:
Tiada wujud diriku.
Tiada wujur orang lain.
Tiada wujud insan.
Tiada wujud kehidupan.
(Orang yang bisa demikian, adalah orang kebenaran tanpa penyertaan hati)
Sutra Hati mengatakan, “Semua Dharma berwujud sunya, tidak lahir dan tidak
musnah, tidak bersih maupun kotor.”
Sutra Altar mengatakan, “Orang yang benar-benar melatih kebenaran, tidak melihat kesalahan duniawi.”
Sang Buddha mengatakan, “Tiga alam diciptakan oleh hati, semua Dharma
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diciptakan oleh kesadaran; hati bersih, maka lahirlah alam Buddha.”
Lebih lanjut, “Bersih dan kotor tidak memiliki jati diri, muncul dari satu hati, jati
diri bersih, maka semuanya bersih, jati diri tidak bersih, maka semuanya tidak
bersih.”
Saya pribadi beranggapan: untuk mendapatkan “kebersihan”, lebih dulu menjadi orang jujur, buang kesombongan, buang keserakahan akan kekayaan, seks,
popularitas, makanan, dan tidur, bersadhana dengan rendah hati dan serius.
Lebih dulu melatih tubuh manusia.
Taatilah sila.
Berikan manfaat untuk insan.
Tiada penyertaan hati dan tiada pamrih.
Saya berkata: “Seorang sadhaka yang mencapai pencerahan dan menyaksikan
kebenaran, seharusnya paling mengerti apa itu bersih, karena orang yang mencapai pencerahan dan memahami hati, baru memahami tidak mendapatkan
apa-apa dan bersih, tidak melekat pada apapun dan bersih, tidak apa-apa dan
bersih. Keyakinan pada saat itu, barulah menetap dengan lega dan tenang.”
Saya mengerti, “Apa itu kebersihan mutlak, mengertikah Anda semua?”
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Sadhana “Pohon Uang” Tantrayana Zhen Fo Zong
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Sadhana “Pohon Uang” ini diajarkan kepada saya oleh Padmasambhava.
“Sebelum mulai berlatih sadhana ini, Anda harus terlebih dahulu menerima abhiseka”

Sadhana ini bermanfaat untuk mengabulkan permohonan siswa Tantrayana
Zhen Fo Zong akan kekayaan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, usia panjang,
nama baik, kebijaksanaan yang lebih tinggi, kesuksesan dalam bisnis, kemajuan karir, perdagangan yang makmur, jaminan keuangan yang berkelanjutan,
keberuntungan dalam loteri, upaya memperoleh benda-benda berharga, rumah
yang nyaman, mobil mewah, dan sebagainya.
Cara mempersiapkan meja altar:
Gunakan sebuah meja bujur sangkar yang ditutupi dengan kain kuning. Meja
harus ditempatkan dengan bagian depan menghadap barat dan bagian belakang
menghadap timur. Rupang Yidam utama di meja altar haruslah rupang Padmakumara. Posisi rupang juga harus bagian depan menghadap barat dan bagian
belakang menghadap timur. Letakkan 5 atau 8 jenis persembahan. Akan lebih
baik bila dupa hio, lilin, bunga, dan buah, semuanya berwarna kuning. Di bagian terdepan meja, letakkan sebuah pohon plastik kecil. Dalam hal posisi pohon di meja altar, pohon ini harus ditampilkan sebagai objek yang penting di
meja altar. Masukkan 7 uang kertas asli masing-masing ke dalam 7 kertas merah
(‘angpao’). 7 kertas angpao diikat dengan benang merah dan digantungkan di
ranting-ranting pohon. Ke-7 uang kertas di pohon melambangkan “kesempurnaan dan lengkap”.
Sekali lagi, 2 objek terpenting dalam sadhana ini adalah:
1. Rupang Padmakumara sebagai Yidam Utama.
2. Pohon dengan uang–uang kertas terikat di dahan-dahan pohon dengan
menggunakan kertas merah (‘angpao’) dan benang merah. Lakukan sadhana ini setiap hari sampai memperoleh keberhasilan.
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Posisi duduk sebaiknya adalah postur padmasana (teratai penuh). Kalau tidak,
posisi duduk setengah teratai dan posisi yang mudah juga boleh.
Langkah-langkah sadhana adalah sebagai berikut:
1. Mantra Pembersihan.
2. Mantra Pengundang (3 kali).
Visualisasi Mula Acarya Lian Sheng yang memakai mahkota Panca Buddha,
jubah Dharma berwarna kuning, dan duduk di atas teratai kuning, turun ke
meja altar dengan tersenyum serta memancakan sinar kuning yang cemerlang kepada sadhaka.
3. Maha Namaskara.
4. Mandala Puja.
5. Mantra Catur Sarana (3 kali).
6. Perisai Perlindungan Diri.
7. Sutra Raja Agung Avalokitesvara Bodhisattva (sebanyak 1, 3, atau banyak
kali).
8. Membentuk mudra “Pohon Uang” sebagai berikut:
Jari-jari di kedua tangan dibuka lebar-lebar.
Tangan kiri ditaruh di depan dada dalam posisi horizontal dengan telapak
tangan menghadap ke bawah.
Tangan kanan (dengan telapak menghadap ke luar) ditaruh diantara jempol
kiri dan jari telunjuk kiri. (bagaikan sebuah pohon yang tertanam di tanah).
9. Bayangkan Mula Acarya Lian Sheng memancarkan sinar emas yang cemerlang ke pohon sehingga pohon itu secara keseluruhan memancarkan sinar
keemasan. Bayangkan bahwa pohon itu bertumbuh besar berkali-kali lipat.
Bayangkan bahwa daun-daun nya bukan lagi daun namun telah berubah
menjadi uang-uang kertas baru. Setiap langkah visualisasi harus dilakukan
dengan jelas. (pada saat tersebut. Goyangkan tangan kanan secara perlahan. Ini berarti Anda menggoyang pohon uang). Bayangkan daun-daun
(uang-uang kertas) berjatuhan di sekeliling sadhaka, bertumpuk-tumpuk
setinggi gunung, mengelilingi sadhaka.
10. Menjapa mantranya “Namo Sam-man-duo, Wah-Ri-Fa, Hum” (108 kali atau
lebih). Sewaktu menjapa mantra, tidak perlu menggunakan mudra, melainkan hitunglah tasbeh.
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11. (Samadhi): lakukan 9 langkah pernapasan, tenangkan pikiran. Sinar alam
semesta memasuki tubuh sadhaka. Diri sendiri mengembang dan menjadi
satu dengan sinar alam semesta.
12. Perlimpahan jasa: sampaikan doa Anda atau pelimpahan jasa. Atau bacalah
“Semoga dengan pahala dari latihan ini, permohonan dari (nama sadhaka)
terkabulkan. Semoga semua urusan menjadi lancar. Semoga semua rintangan lenyap”.
13. Mantra Paripurna.
14. Maha Namaskara.
Pada tanggal 31 Agustus 1986, Padmasambhava mengajarkan sadhana “Pohon
Uang” ini secara langsung kepada saya. Sadhana ini sama sekali tidak dikenal
oleh para Tantrika di Tibet, Jepang, dan Cina. Jadi, sadhana ini adalah sadhana
khusus dari aliran Tantrayana Zhen Fo Zong.
Setelah upacara bardo yang dimulai pada jam 8 malam pada tanggal yang sama,
saya secara terbuka mengajarkan dan memberi abhiseka untuk sadhana ini. Itu
adalah untuk pertama kalinya sadhana ini dibuka kepada umum dalam sejarah
di alam dewa maupun alam manusia.
Yidam utama untuk sadhana ini bisa:
1. Padmasambhava di posisi pertama dan Padmakumara di posisi kedua.
2. Atau langsung Padmakumara sebagai Yidam Utama.
Cara melihat keberhasilan dari sadhana ini sungguh istimewa. Bila sang siswa
Tantra telah melihat pohon uang ini memancarkan sinar kuning keemasan atau
melihat semacam kabut sinar kuning mengambang di sekeliling pohon, maka
itu adalah tanda keberhasilan dari sadhana ini. Pada saat itu, sadhaka dapat
berdoa kepada Padmakumara, maka permohonannya dapat terkabul.
Camkan bahwa hal penting dalam sadhana ini adalah langkah-langkah visualisasinya.
Barangsiapa ingin berlatih sadhana “Pohon Uang” dari aliran Tantrayana Zhen
Fo Zong ini harus menulis surat kepada Mula Acarya Lian Sheng untuk meminta
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abhiseka jarak jauh. Setelah itu, Anda boleh mulai berlatih. Kalau tidak, Anda
tidak akan berhasil. Sadhana “Pohon Uang” ini cuma ada di aliran Tantrayana
Zhen Fo Zong.
Sumber : Gui Yi Zhi De Xin Sheng(67,221)
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Tatacara Menggambar Fu Harus Lengkap
~Maha Arya Acarya Lian Sheng, Vihara Xuanxing - 3 Mei 2010~

Sembah sujud pada Biksu Liaoming, Guru Sakya Dezhung, Gyalwa Karmapa
XVI, Guru Thubten Dhargye! Sembah sujud pada Triratna mandala! Gurudhara,
Para Acarya, Dharmacarya, Lhama, Pandita Dharmaduta, Pandita Lokapalasraya, Ketua Vihara Xuanxing dan seluruh pengurus, para umat se-Dharma, selamat siang semuanya!
Tadi memberikan pemberkatan menggambar Fu untuk 2 orang umat, banyak
umat pernah menerima abhiseka menggambar Fu. Menggambar Fu itu kelihatan
sangat gampang, sebenarnya tatacara di dalamnya, juga sangat rumit, bukan
sekedar ambil pena, lalu gambar saja.
Di Taiwan ada sebuah peribahasa berbunyi, “Tidak bisa menggambar Fu, ditertawai oleh makhluk halus.” Jika Anda tidak bisa menggambar Fu, makhluk halus
pun menertawai Anda. Sebenarnya apakah menggambar Fu itu? Sebenarnya
adalah ilmu misteri, yaitu Xuanxing dari nama Vihara Xuanxing, yang berarti
tindakan yang sangat dalam dan rahasia. Menggambar Fu itu sendiri adalah
tindakan yang sangat dalam dan rahasia. Fu yang telah digambar ini, tentu harus manjur, baru disebut menggambar Fu, jika Fu yang digambar tidak manjur, maka Fu ini tidak dianggap. Bagaimana agar Fu ini manjur? Yaitu, Buddha,
Bodhisattva, Vajra Dharmapala, Dakini, dan para dewa memancarkan cahaya
memberkati Fu ini, Fu ini baru bisa manjur.
Bagaimana membuat Fu ini manjur, ada aturannya. Kita lebih dulu harus melakukan pembersihan, seperti saat kita bersadhana, kita baca Mantra Pembersihan,
“Om Xiuli Xiuli, Mohe Xiuli, Xiuxiuli, Suoha. Om Xiuduoli Xiuduoli Xiumoli Xiumoli Suoha. Namo Sanmanduo Muduonan Om Dulu Dulu Diwei Suoha.”, kemudian Anda harus baca “Om Warilada. Hehehu”, menggambar Fu harus baca
mantra, Fu dan mantra harus dipadukan bersama.
Belajar menggambar Fu dari Mahaguru, ada tatacara tertentu. Fu sendiri ada
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yidam utama, Anda tentu harus lebih dulu mengundang. Siapa yidam utama Fu
Anda ini? Jika Yaochi Jinmu, Anda pun mengundang Yaochi Jinmu; jika Huang
Jin Li Shi, Anda pun mengundang Huang Jin Li Shi, selebihnya Anda harus undang semua. Mengundang tidak boleh sembarangan. Lantas, apa yang Anda
bersihkan? Pena yang mau Anda pakai untuk gambar Fu, tentu harus dibersihkan, kertas gambar Fu juga harus dibersihkan, tinta gambar Fu juga harus
dibersihkan, ini adalah titik berat. Selain itu, Anda sendiri harus bersih. Mantra
pengundangan dalam Tantra “Om A Hum Suoha” (3 kali), mengundang yidam
datang, Anda mesti ada mantra pembersihan, ada lagi etika. Anda mengundang
Mahaguru, Anda mesti mengundang dengan dupa dan bunga, “mengundang
dengan dupa dan bunga, menyambut dengan dupa dan bunga” adalah sebuah
ritual pengundangan, mengundang dengan bunga. Tadi Mahaguru tiba, banyak
orang mempersembahkan dupa dan bunga, inilah pengundangan.
Anda mau mengundang Buddha dan Bodhisattva, harus mempersembahkan
dupa, bunga, pelita, teh, buah, persembahan yang bersih, Anda mengundang
Vajra, harus menggunakan arak dan daging, ada aturannya. Jadi, Anda mau
mengundang-Nya, Anda tentu harus memberi-Nya persembahan, “Silahkan
Anda datang!”, Ia pun datang, tidak mempersilahkan Ia pergi, Ia tidak akan
tahu kapan pergi, lantas tinggal di sana. Jadi, mudra Tantra ada yang namanya
“mengantarkan perjalanan”, apa maksudnya “mengantarkan perjalanan”? Anda
mempersilahkan Ia naik Mercedes Benz, antar kembali ke Sukhavatiloka Barat,
ini disebut “mengantarkan perjalanan”, ini juga mudra, mempersilahkan Ia
pergi.
Seperti tepuk tangan dan memetik jari, yaitu mengundang kedatangan-Nya,
tepuk tangan dan memetik jari juga berarti mempersilahkan Ia pergi, semua
adalah tatacara. Anda gunakan mobil, awan, Dharmasana, datang dan antar,
semua ada tatacaranya. Anda tahu Ia telah datang, Anda pun ambil pena, pena
yang telah dibersihkan, kertas yang telah dibersihkan, tinta yang telah dibersihkan, kemudian mulai menggambar. Setelah digambar, Anda harus memberikan
napas, cap bagian atas dan bawah Fu, kemudian memohon Ia memberkati Fu
ini, memancarkan cahaya memberkati Fu ini, menggambar Fu seperti ini baru
akan manjur.
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Jadi, menggambar Fu tidak boleh sembarangan, malah tatacaranya sangat banyak, kadang-kadang bahkan harus menyalakan dupa, mempersiapkan altar,
mengundang Buddha dan Bodhisattva, kemudian harus membersihkan lagi,
saat menggambar Fu tidak boleh membiarkan orang hamil dan orang yang sedang berdukacita untuk masuk. Di dalam perut ada janin, ada bayi, tidak boleh
membiarkannya masuk; orang yang sedang berdukacita juga tidak boleh dibiarkan masuk; orang yang memelihara ayam, anjing, kucing, yang memelihara
hewan-hewan ini juga tidak boleh dibiarkan masuk; saat menggambar Fu, harus
bersih sepenuhnya, tidak hanya perbuatan, ucapan, dan pikiran sendiri bersih,
seluruh altar pun harus bersih semua, dengan khidmat dan sakral memohon
Buddha dan Bodhisattva datang memancarkan cahaya memberkati, dengan
sangat khidmat melakukan pekerjaan menggambar Fu. Seperti sekarang banyak
orang menggambar Fu, apapun tidak ada, lalu gambar, “Sudah boleh!” juga
tidak mengundang kehadiran Buddha dan Bodhisattva, ini tidak sesuai dengan
tatacara menggambar Fu, tidak boleh sembarangan.
(Tanya: menggambar Fu setelah kebaktian, apakah itu dianggap sesuai tatacara?)
Setelah kebaktian baru menggambar Fu itu boleh, namun, tempat Anda harus
tetap bersih, perbuatan, ucapan, dan pikiran Anda bersih, semua benda yang
digambar bersih, altar mandala Anda bersih, Ia memancarkan cahaya memberkati, begini boleh. Jadi, kita biasanya mengundang dewa, terlebih dahulu
harus membersihkan diri sendiri. Ada sebuah lagu membersihkan diri sendiri,
sebagian orang akan menyanyikan lagu ini, begitulah yang mereka lakukan saat
mengundang.
心中如冷請 。 三界如清凈 。原吾心自在 。常住三寶中。
Apa arti dua baris di depan, yaitu mengundang 36000 dewa di dalam tubuh
Anda, semuanya bersih, Anda juga sangat bebas menetap di dalam Triratna
(Buddha, Dharma, Sangha).
Sebenarnya, kita melakukan setiap hal, termasuk bersadhana, juga harus membersihkan perbuatan, ucapan, dan pikiran, juga harus membersihkan altar mandala. Sama seperti menggambar Fu, Anda bersadhana juga harus mengundang
kehadiran Buddha dan Bodhisattva, juga harus melakukan persembahan. Semua
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tatacara harus Anda lakukan, Anda baru boleh menggambar Fu.
Tatacara tidak dijalankan, maka Anda pun harus sakti mandraguna. Sakti mandraguna itu maksudnya, “Saya mempersembahkan perbuatan, ucapan, dan pikiran saya kepada Buddha dan Bodhisattva”, seperti Mahaguru biasanya memberikan abhiseka kepada orang lain, juga harus mengundang. Setiap kali Anda
melihat saya menaruh pratima Buddha dan Bodhisattva di kening saya, saya
juga mengundang-Nya dengan mantra pengundangan. Setiap kali makan saya
pun mengundang, mempersembahkan, setiap kali mempersembahkan, makhluk halus pun saya undang dan beri persembahan. Mengundang dan mempersembahkan harus sadhaka lakukan setiap hari. Jadi, Anda menggambar Fu, harus
mengundang, harus beri persembahan; kita bersadhana juga mengundang juga
beri persembahan, prinsip ini seharusnya Anda semua pun tahu, tidak boleh
sembarangan. Karena Buddha dan Bodhisattva tidak bisa asal Anda katakan
datang lantas datang, pergi lantas pergi, asal-asalan! Kadang-kadang kita mau
mengundang kehadiran sesosok Buddha atau Bodhisattva, Vajra Gantha, Vajra
Dorje, dibunyikan, yakni mengundang-Nya, saat itu baru japa mantra, yaitu
membersihkan perbuatan, ucapan, dan pikiran. Begitu diundang datang menerima persembahan, setelah Ia datang, Anda baru menceritakan segala masalah
kepada-Nya. Ada satu lagi, ketika Anda mau menggambar Fu, Fu ini diberikan
kepada siapa, alamatnya, harus lapor, sama seperti abhiseka!
Dulu ada seorang umat dari Asia Tenggara mengirim 100 Dollar Amerika, ia
minta 100 macam abhiseka, satu abhiseka 1 Dollar Amerika, ini salah. Dulu
ada seorang di Malaysia, mengirim 2 Ringgit, 1 Ringgit untuk pasang Taisui, 1
Ringgit untuk pasang pelita penerangan, selain itu, ia pikir jika ada sisa dipersembahkan kepada Mahaguru. Dua Ringgit, satu Ringgit mau pasang pelita penerangan, satu Ringgit untuk pasang Taisui, jika ada sisa, mau dipersembahkan
pada Mahaguru.
Kadang-kadang harus menilai, maksudnya, walaupun Anda tidak begitu kaya,
namun Anda menilai diri sendiri, Anda mesti tahu tatacara. Orang yang tidak
punya uang tidak apa-apa, “sebuah pelita dari si miskin”, bawa satu pelita untuk
dipersembahkan juga boleh, Buddha dan Bodhisattva melihat niat Anda, Ia tiDharmaTalk 2012
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dak benar-benar memakan persembahan Anda ini, Ia bisa mengamati niat Anda,
niat Anda sangat tulus. Sehingga muncullah kisah “sebuah pelita dari si miskin”.
Ketika Sang Buddha masih hidup di dunia, ada seorang yang sangat miskin
mengeluarkan semua uang yang ia miliki, beli sebuah pelita yang sangat kecil
untuk dipersembahkan kepada Sang Buddha, sehampar angin memadamkan seluruh pelita, hanya pelita yang paling kecil ini masih bercahaya dan memancarkan terang di sana. Ananda bertanya pada Sang Buddha, “Semua pelita padam,
mengapa pelita yang paling kecil dan paling lemah yang bercahaya dan memancarkan terang?” Sang Buddha bersabda, “Orang yang mempersembahkan pelita
ini sangat miskin, namun ia telah mempersembahkan pelita yang dibeli dengan
seluruh uangnya.” Selebihnya bukan, orang kaya mempersembahkan sebuah
pelita besar, namun, ia masih punya banyak uang, hanya orang ini membeli sebuah pelita yang terkecil dengan seluruh uangnya untuk dipersembahkan. Jadi,
pelitanya tidak padam, pelita ketulusannya.
Sebuah pelita dari si miskin, walaupun Anda tidak punya uang untuk memberikan persembahan, Anda beli sebuah pelita untuk dipersembahkan, beli sebuah
buah-buahan untuk dipersembahkan, beli sekuntum bunga untuk dipersembahkan, juga sama artinya dengan persembahan yang tulus dari Anda, ini juga boleh. Tidak terletak pada banyak atau sedikit, melainkan niat Anda apakah tulus
atau tidak.
Seperti kemarin ketika Mahaguru melakukan abhiseka Kalachakra di Xianghua
Leizang Si, secara teori, tatacara ini tidak begitu lengkap, karena Anda tidak
mengadakan puja api Kalachakra, tidak mengadakan upacara Kalachakra, tidak bersadhana Kalachakra, bahan persembahan Anda juga tidak cukup. Saya
bertanya, “Apakah ada arak?” “Ada!” Keluarkan Arak Gaoliang. Saya bertanya,
“Apakah ada daging?” “Tidak ada.” Sebenarnya waktu itu saya seharusnya berkata, “Anda harus beli sepotong daging, Vajra datang paling tidak harus ada arak
dan daging, tatacara baru lengkap.” Namun, ia pergi beli daging, saya duduk
menunggu di sana sudah kepanasan setengah mati, jadi, saya gunakan niat yang
tulus mengundang Kalachakra, mengundang dengan arak, Ia juga welas asih
hadir. Oleh karena itu, ketulusan paling penting, Anda benar-benar sangat tulus
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menggambar Fu ini, ini paling penting, karena dewa akan terharu, Buddha akan
terharu, Ia akan turun memancarkan cahaya, Fu Anda ini akan berhasil.
Jadi, hari ini saya menjelaskan tentang menggambar Fu, Buddha dan Bodhisattva
tidak sembarangan Anda undang lantas Ia pun datang, sembarangan mengusirNya Ia pun pergi, tidak boleh. Tatacara harus lengkap. Yang terpenting dibekali
niat yang tulus, ini paling penting. Terima kasih semuanya.
Om Ma Ni Pad Me Hum
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Tekun dan Fokus Bersadhana
Baru Dapat Berubah dari Miskin Menjadi Kaya
~Maha Arya Acarya Lian Sheng, Vihara Liudu - 5 Mei 2010~

Sembah sujud pada Biksu Liaoming, Guru Sakya Dezhung, Gyalwa Karmapa
XVI, Guru Thubten Dhargye! Sembah sujud pada Triratna Mandala! Gurudhara,
Para Acarya, Dharmacarya, Lhama, Pandita Dharmaduta, Pandita Lokapalasraya, ketua vihara, para umat se-Dharma, Ketua Vihara Liudu, dan seluruh hadirin, selamat siang semua!
(Umat memohon petunjuk: Mahaguru pernah mengatakan Vihara Liudu ada
jodoh karma untuk membangun Leizang Si, hari ini setelah 4 tahun berlalu,
kami kembali memohon dengan tulus Mahaguru memberkati, agar jodoh karma
membangun Liudu Leizang Si lekas sempurna.) Ini memohon pemberkatan, kalau begitu saya berkati sebentar.
Baik, urusan ini sudah selesai, sudah diberkati.
(Umat memohon: mohon Mahaguru memberikan abhiseka berikut: satu abhiseka Dewa Prhtivi, satu lagi abhiseka Ganesha). Kedua abhiseka ini berhubungan dengan rejeki, Ganesha sendiri adalah dewa rejeki; di laut, Dewa Naga
adalah dewa rejeki; di bumi, Prhtivi adalah dewa rejeki; di gunung, Dewa Gunung adalah dewa rejeki; di langit, Caturmaharajikadewa adalah dewa rejeki.
Keduanya adalah abhiseka dewa rejeki.
Dulu, saat saya ke sini, Vihara Liudu masih di tempat yang sama, nyatalah
bahwa dewa rejeki masih belum datang. Sebenarnya Mahaguru sangat sempurna dalam aspek rejeki, namun Mahaguru pun menganggap rejeki itu kosong,
belum tentu harus melekat pada uang. Makanya, seluruh dana awal pendirian
Sheng-yen Lu Foundation -- Yayasan Sosial Sheng-yen Lu berasal dari dana Mahaguru. Di dalam yayasan, jika kita berbisnis, kita sebut saham, dana yang Mahaguru keluarkan paling banyak.
Di Amerika Serikat, pendirian sebuah yayasan, dana yang sudah disetor tidak
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dapat ditarik lagi, dengan kata lain, dana disetor ke dalam yayasan, tidak bisa
berubah lagi menjadi milik pribadi, selamanya milik yayasan. Kemudian yayasan
yang menarik dan memanfaatkannya untuk keperluan berdana. Jadi, dana di
dalam yayasan tidak boleh digunakan untuk pribadi, begitu disetor, dikira masih
milik sendiri, sebenarnya tidak, hanya bisa disetor, jika disetor, hanya bisa untuk
berdana, maka disebut Sheng-yen Lu Foundation.
Tadinya maksud kami, saya setor 1 juta dolar Amerika sekaligus di Sheng-yen
Lu Foundation, namun, peraturan pemerintah Amerika Serikat tidak memperkenankan, karena jika dana yang Anda setor terlalu banyak, maka menjadi Andalah yang mengendalikan saham ini, memanipulasi dana ini. Pendirinya hanya
boleh menyetor 100 ribu, 200 ribu sekaligus, jadi setiap kali kami terus menyetor 100 ribu, 200 ribu dolar Amerika. Sepanjang hidup Mahaguru, dana yang
dipersembahkan oleh umat berarti disetor di dalam Sheng-yen Lu Foundation,
jadi Sheng-yen Lu Foundation juga berharap dukungan dana dari kalian semua,
sama halnya kelak Vajra Mahaberkah yang berdana. Di kemudian hari juga bisa
membantu menyekolahi anak-anak miskin, perawatan kesehatan. Kesehatan
adalah dasar dari segalanya, tanpa kesehatan, apapun tidak perlu dibicarakan;
Anda mau bisa berdiri di masyarakat ini, dapat menyelamatkan insan, pendidikan juga sangat penting; jadi kita bantu pelajar bersekolah, maka ada beasiswa
untuk anak miskin.
Dulu, keluarga saya juga miskin, kesan saya yang paling mendalam adalah saat
Mahaguru di SMA selalu dapat juara 1, saya dapat beasiswa untuk anak miskin
dari Perusahaan Semen Jiaxin, saya tidak pernah lupa. Nyatalah bahwa kita
bantu menyekolahi anak-anak juga sangat penting. Hatinya tetap akan mengenang, dulu saat ia masih muda, tidak mampu membiayai sekolah, jika ia pernah dapat beasiswa, setelah dewasa, ia akan berdana seperti ini juga.
Seperti Mahaguru dulu pernah dapat beasiswa untuk anak miskin dari Perusahaan Semen Jiaxin, sekarang saya pun mendirikan Sheng-yen Lu Foundation,
bantu anak-anak tidak mampu agar bisa bersekolah, ini adalah semacam balas
budi.
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Sebenarnya, Anda memohon berkah duniawi, ada beberapa hal sangat penting.
Pertama, hati Anda sendiri harus lapang. Hati seseorang lapang, berkahnya pun
besar; hati sempit, berkah pun kecil. Jadi, hati harus lapang.
Anda lihat orang ini kaya atau tidak, apakah konglomerat atau bukan, kadangkadang bisa dilihat dari wajah. Tadi, saat saya turun dari mobil, siapa yang bukakan pintu mobil saya? Apa profesinya? Properti. Saya lihat wajahnya justru lebih
“berada”. Apakah Anda berada atau tidak? Berada! Saya bilang, aneh! Leizang
Si dari Vihara Lidu mengapa tidak bisa dibangun?! Orang ini punya sedikit!
Kemudian, saya masuk lagi melihat wajah semua orang, satu per satu adalah
wajah masam.
Vihara Liudu harus lebih mengembangkan Bodhicitta lagi! Tempat ini juga dicari olehnya! Seharusnya dikatakan dia yang mengembangkan Bodhicitta, menjalankan bisnis properti, lalu digunakan untuk Vihara Liudu, itu memang benar.
Sekarang saya tanya Anda, apakah Anda berada atau tidak? (Terima kasih atas
pemberkatan Mahaguru)
Jadi, kita harus lebih mengembangkan Bodhicitta lagi, karena begitu saya
masuk, saya hanya melihat wajah Anda lumayan. Wajah orang ini lumayan,
seorang yang “berada”; kemudian saya masuk lagi dan melihat wajah Anda
semua, semua adalah orang yang “tidak berada”.
Seperti dulu ketika saya sangat miskin, saya mengatakan pada orang, miskin
sampai setan pun takut. Saya masuk Vihara Liudu dan melihat, wajah semua
orang, celaka, ada apa ini, masih mau abhiseka Dewa Prhtivi, masih mau Ganesha, semua memohon berkah. Visualisasi Dewa Rejeki menetap di atas kepala,
banyak baca Mantra Hati Ganesha penting sekali. Harus sering mengelus belalai Ganesha, karena begitu Anda mengelus belalai Ganesha, sentuh kepala-Nya
sambil pegang Vajra Dorje, belalai-Nya pun memuntahkan barang berharga. Ini
adalah satu kunci. Saat Anda visualisasi harus visualisasi demikian. Belalai Ganesha akan memuntahkan semua barang berharga yang Anda butuhkan, Anda
mau rumah ya rumah, mau Leizang Si ya Leizang Si, mau lahan ya lahan, mau
mobil ya mobil, mau perhiasan ya perhiasan.
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Kalian juga harus menekuni Sadhana Dewa Rejeki, jangan hanya abhiseka saja.
Karena Anda telah abhiseka Ganesha, Anda harus tahu bagaimana menekuni
Ganesha. Abhiseka Dewa Prhtivi, harus tahu apa itu Dewa Prhtivi. Dulu, saat
baru tiba di Amerika Serikat, saya tinggal di Ballard. Rumah itu saya beli dengan uang sendiri, 80 ribu dolar Amerika. Sekarang dikurs ke NT adalah 2,4
juta NT, selama setengah tahun tidak ada pemasukan sedikit pun. Honor yang
saya peroleh dari pertama kali menulis artikel di Amerika Serikat adalah 4 dolar
Amerika, saya senang sekali, lalu beli susu seharga 2 dolar Amerika, beli beberapa butir telur dan sebatang roti, serta bawa Fo-ching, Fo-chi, dan Gurudhara
tamasya ke gunung, menghabiskan 4 dolar Amerika tersebut.
Kami masak sup ganggang laut yang kami petik di pantai Carkeek Park; ketika
kami pergi ke Ballard, pergi beli makanan di Lucky Supermarket, di belakang
mereka ada sebuah lumbung makanan, semua buah, sayur, makanan yang
sudah habis masa berlakunya, ditumpuk di sana, kita beli itu untuk dimakan.
Setengah tahun saya sama sekali tidak ada pemasukan, hanya ada honor artikel
sebesar 4 dolar, saat mendapatkan honor 4 dolar dari artikel yang saya bawa
ke Seattle Chinese Post, saya bahkan bisa meloncat dan mengatakan akhirnya
untung 4 dolar. Begitulah kehidupan saya saat itu.
Saat itu, saya mengatakan pada Buddha Bodhisattva dan Yaochi Jinmu, bahwa
datang ke Amerika Serikat, apapun tidak punya, uang saya habis beli rumah
ini, tinggal sedikit uang, jika bukan beli makanan yang sudah habis masa berlakunya, kami masak ganggang yang dipetik untuk dimakan. Saat itu, saya juga
sangat miskin! Namun, saya sangat tulus bersadhana, sangat tekun bersadhana,
saya tinggal 3 tahun di Ballard, setiap hari bersadhana. Yang tidak menyalakan
Heater pada musim salju hanya kami, beli selimut di toko second hand, selembar selimut sekitar 1 dolar. Fo-ching, Fo-chi, dan Gurudhara berkata, “Cuaca
sangat dingin.” Saya berkata, “Tidak apa-apa! Kamu balut dengan selimut, balut
beberapa lembar selimut seharga satu dolar.” Yang tidak menyalakan heater
pada musim salju, hanya kami saja. Pangan, sisa orang lain yang sudah habis
masa berlakunya; sandang, second hand; waktu itu masih belum punya mobil,
sehingga kami jalan kaki ke supermarket, tinggal di rumah tua yang sudah berumur 70 tahun seharga 80 ribu dolar Amerika. Rumahnya memang besar.
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Mahaguru juga tidak punya uang, namun saya menekuni Dewa Rejeki, melihat
Maitreya bawa buntelan, Maitreya membuka buntelan, di dalam ada rumah,
mobil, temple, pakaian, berbagai mahkota Dharma, dan masih banyak lagi,
semua keluar dari buntelan. Perlahan-lahan banyak umat pun berdatangan.
Setengah tahun kemudian saya mulai menulis artikel, dari Amerika Serikat menulis artikel kirim ke Taiwan Daily, Taichung, Taiwan. Setiap menulis satu liputan,
saya untung 300 NT. Tiga ratus NT sama dengan 10 dolar Amerika, begitulah
saya melewati hari. Hari ini bisa merintis Zhenfo Zong menjadi sebesar ini, begitu banyak Leizang Si, ini karena bersadhana. Jadi, ketahuilah, kita harus tekun,
saya bertapa di sana selama 3 tahun, bersadhana selama 3 tahun. Dari tahun
1982 hingga 1985, saya berguru pada seorang guru, yaitu Guru Sakya Dezhung
yang saya temui di Green Lake. Saya suka berenang, saya pergi ke Green Lake
untuk berenang, berenang di danau, tidak bayar. Di Seattle sana ada sebuah
Vihara Sakya, Guru Sakya Dezhung pada tahun 1982 hingga 1985 tinggal di
Vihara Sakya, setelah itu Beliau kembali ke Tibet.
Saya beritahu Anda semua, bersadhana harus tekun, harus fokus, Anda baru bisa
berubah dari miskin menjadi kaya. Setelah 3 tahun baru pindah ke Redmond
yang sekarang, baru bangun Ling Shen Ching Tze Temple, baru mulai terkumpul
begitu banyak umat. Jadi kita harus tekun, jangan seperti dalam cerita, Xiaoming
ujian matematika, sepulangnya ayah bertanya padanya, “Berapa nilai ujianmu?”
Ia menjawab, “Saya dapat nilai 30.” “Baiklah. Dapat nilai 30 maka kamu dipukul
30 kali.” Lalu telapak tangannya dipukul 30 kali. Ayahnya bertanya, “Lain kali
kamu mau dapat nilai berapa?” “Nilai satu pun saya tidak mau.” Jangan begitu,
harus dapat nilai 100, harus tekun 100 persen.
Melatih diri sampai 100 persen, pasti muncul keajaiban. Saya bertapa di Loteng Lingxian, Ballard selama 3 tahun, saat itu saya sangat tekun melatih diri,
sepenuhnya bersadhana. Melatih diri sampai akhirnya, saya mengatakan apapun tidak punya, bagaimana? Maitreya datang, turun, membuka buntelan dan
memperlihatkan padaku, “Kelak Anda akan memiliki benda-benda ini.” Saya
juga tidak mohon pada orang lain! Saya benar-benar punya banyak sekali, sekarang saya menjadi “berada”, makanya sekarang saya pun mendirikan Sheng-
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yen Lu Foundation. Saya juga melihat banyak barang-barang berharga terbang
ke hadapan Mahaguru, saya berkata, “Saya benar-benar bisa memiliki semua
ini?” Bodhisattva Maitreya berkata pada saya, “Anda akan punya, karena Anda
bersadhana 100 persen.”
Oleh karena itu, di Seattle Mahaguru juga punya Rainbow Villa yang begitu
indah. Dulu, saya juga pernah mengendarai Rolls Royce, di Yunlin Taiwan sini
ada orang yang mengendarai Rolls Royce? Saya masih punya Bentley, mobil
semacam ini paling bagus. Saya pernah mengendarai mobil bagus semacam itu,
punya rumah bagus yaitu Rainbow Villa, kali ini saya kembali, setiap orang mau
mentraktir makan, hanya makan saja juga tidak ada habis-habisnya. Pakaian
sangat bagus, Anda lihat pakaian yang saya kenakan ini adalah pemberian umat
dari Indonesia, karena lebih sejuk, di Taiwan tidak boleh pakai berlapis-lapis,
pakai begini pas. Semua pakaian ada! Orang-orang mati-matian memberikan
rompi naga. Baju, topi, topi Dharma menggunung. Apakah ada perhiasan? Ada!
Cincin berlian ini adalah pemberian Acarya Lianxing dari Hong Kong, yang
akhir-akhir ini adalah pemberian dari Lhama Lili, saya tidak minta padanya loh!
Ia sendiri mencari orang untuk membuatnya, berlian ini tidak ada cacat, 1,50
karat, paling berkelas, tidak ada cacat, paling mahal. Jam tangan saya ini, Rolex
Bintang, diberikan oleh Hong Kong Lui T’sang Szu. Asalkan Anda berhasil dalam
melatih diri, benda-benda ini bisa datang, Anda tidak perlu mengeluarkan uang
untuk beli! Jadi, setiap dari kalian, cepat menekuni Sadhana Ganesha, cepat
menekuni Sadhana Dewa Prhitivi.
Asal muasal Dewa Prhtivi sangat luar biasa! Pencerahan pada umumnya harus
ada orang yang membuktikan, seperti kalian mencapai pencerahan, memanah,
ada Mahaguru yang membuktikan bahwa Anda telah mencapai pencerahan.
Buddha Sakyamuni mencapai pencerahan, siapa membuktikan Beliau mencapai pencerahan? Dewa Prhtivi muncul dari permukaan bumi, membuktikan
Sang Buddha benar-benar telah mencapai pencerahan, Dewa Prthivi bahkan
mempersembahkan segala persembahan di atas bumi.
Jadi, mengapa Vihara Liudu belum membangun Leizang Si? Apakah sudah ada
lahan? Lahan pun belum ada! Seharusnya lahan Yunlin sangat luas, lahan koDharmaTalk 2012
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song di sini seharusnya sangat luas! Memangnya leluhur tidak mewariskan lahan untuk kalian?! Kalian semua adalah orang yang mempunyai lahan, orang
yang punya lahan bangun satu unit Leizang Si seharusnya sangat easy! Jika Anda
bangun vihara, berkah Anda juga sangat besar.
Lahan di Yunlin banyak dan murah lagi, mengapa bisa tidak ada lahan? Anda
lihat dulu leluhur Anda bertani seharusnya ada lahan! Ada beberapa saudara,
karena lahir terlalu banyak anak! Karena saya lihat wajah Anda adalah wajah
yang berkaitan dengan tanah, leluhur pasti mewariskan lahan untuk kalian. Masih ada beberapa lagi yang punya lahan, saya lihat sebentar, pasti punya lahan.
Apakah ada pengusaha kontraktor di sini? Adakah yang berprofesi kontraktor?
Sekarang, semua orang tidak berani berdiri. Sudah ada lahan, cepat atau lambat
akan ada lahan, cepat atau lambat akan dibangun. Mari kita bersadhana baikbaik, tekuni Dewa Prthivi, tekuni Sadhana Ganesha. Terima kasih semuanya.
Om Ma Ni Pad Me Hum
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各位上師、各位同修：大家晚安！今天晚上因為時間的關係，所以我就
簡單的講「摩訶般若波羅蜜多心經」，仍然講到苦集滅道的「道」字。
今天我們是拜彌陀懺，那麼彌陀懺的意思是希望我們修行將來能
夠往生到更好的地方去。但是我們拜懺，要了解這個懺的意義在那裡。
雖然我們想要往生到更好 的地方，那麼在為人處世方面，我們必須要
做到很多的條件，才能夠往生到西方極樂世界。有人問我，這個「道」
當然是很重要，那麼我們做什麼樣的事業才是接近 於「道」。最好的接
近於「道」的事業啊，當然是修行。
但是有幾種背「道」而馳的事業，是不可以去做的。像我們佛教是
戒殺生，所以殺生的這一個事業啊，你千萬不要去做，因為那個離「道
」很遠，所以我們修行的人是不做殺生的事業。
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另外還有那種沒有本錢的事業也不要去做，什麼是沒有本錢的事
業呢？那個……當強盜就是沒有本錢的，小偷也是沒有本錢的。另外還
有一種事業呢，你也千萬 不要去做－－曾經有一位弟子來，我看他的臉
色這個氣不大正，我問他做什麼事業，他很不好思扭扭捏捏的，很不好
意思，他說他是做偏門的，這個偏門就是旁邊的 門嘛！我剛開始的時候
我不懂什麼叫偏門，啊！原來他講，是賭錢為生，那個是可以引起人家
的貪念的，我們修行人不做。
那麼還有一種呢，色情的行業你不要去做，因為色情的行業，也可
以引起人家的貪念，會引起人家的慾望，也不是一個修行人的事業，所
以我們修行人這個色情的行業也不要去做。
另外還有最後一種，賣酒的事業不要去做，因為據我所知道的，當
然也很多人真的是千杯不醉，但是醉的人還是很多。所以喝酒的人，開
車的時候很容易去殺了 人，等於是殺生。那麼有很多人他甚至於他喝
了酒以後啊，他是連那天上的佛菩薩都請下來罵的，很多人喝酒鬧了很
多的事情，都是一些慘不忍睹的這些……；做了 很多不好的事情，同樣
的這些喝酒的人都說，做了很多不好的事情以後，都說自己根本就沒有
醉。
那麼酒這個東西既然能夠引起那麼多不好的事情，你去做賣酒的
事業，也就背「道」而馳。同樣跟酒一樣的效力的東西，我們都不可以
去做，也就是這些事業都是背「道」馳的。而你不去做這些事業的話，
算是守了五戒。
這樣子，我們能夠守這些戒的話，就是等於在守佛教修行的規矩，
那就可以比較接近於「道」。否則你做了這些事業，那就是背「道」而馳
，它已經離開「道」 很遠了。所以端正的事業，是接近於「道」的。那麼
我們在做事情以前，先看看這個事業會不會背「道」，是不是違背了這
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個真道的，假如是違背了真道的，我們就 不要去做。正當的事業是接近
於「道」，那麼不正當的事業是違背於「道」的。今天就很簡單的講到這
裡。
嗡嘛呢唄咪吽。
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Pahala Mencetak Majalah
DharmaTalk
~Dikutip dari Ceramah Vajra Acarya Lian Yuan~

“Saya tahu, mencetak kitab suci itu sangat baik dan pahala-nya besar (Anumodana /
gong de wu liang). Demikian pula ceramah 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. Dikarenakan majalah DharmaTalk isinya adalah ceramah 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 tersebut kebanyakan telah memiliki kitab suci itu, sehingga terkadang tertumpuk-tumpuk di vihara tidak ada yang mengambilnya, bahkan ada yang sudah
mengambil malah disimpan di gudang. Karena terlalu banyak, bahkan vihara pun
menyimpan di gudang sehingga menjadi rusak lalu dibakar. Alangkah sayangnya.
Jika orang tersebut menyumbang atau mencetak majalah DharmaTalk yang berisi
ceramah Mahaguru, hal ini sungguh bermanfaat bagi semua umat manusia. Sehingga mereka bisa mengenal Buddha Dharma lebih dalam. Itu baru pahala yang
besar / Gong De Wu Liang (Anumodana)!
Marilah kita bersama-sama mendukung majalah DharmaTalk dengan membantu
sebagai donatur DharmaTalk, demi majunya Buddha Dharma Zhenfo Zong.”

Dana Paramitha dapat di kirimkan 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
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Tjoeng Gui Ping
Tjoeng Ren Fu
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Eric Susilo
楊蕙榕
蓮花敬皓
王菁鎂
NN

DharmaTalk 2012

77

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 0898-240-9700

Menghubungi Vihara Vajra Bhumi Sriwijaya untuk keperluan:
◉ Permohonan Abhiseka Mahaguru :
Dapat menghubungi Pandita Herlina di nomor (0711) 350798

◉ Lotus Light Charity Society (華光功德會) :
Dapat menghubungi Saudari Catherine di nomor (0711) 350798

◉ 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 Renny di nomor 0821-7905-6024
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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 Biksu 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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