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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”).
DharmaTalk 2013
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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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Intuisi dari Dunia Roh
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Perasaaan timbulnya intuisi sungguh sulit diungkapkan dengan kata-kata karena
intuisi itu tidak berwujud, meskipun banyak orang yang melatih diri tahu
bagaimna rasanya mendapatkan intuisi (ilham). Tanpa disadari, intuisi yang
datang ini membantu perkembangan ilmu pengetahuan umat manusia diberbagai bidang seperti didalam ﬁlsafat dan sastra.
Para pengarang buku juga seringkali merasakan datangnya intuisi yang tajam
sewaktu menulis. Saya sendiri, dalam menulis buku-buku saya, merasa mudha
sekali menulisnya karena mendapatkan intuisi bantuan dari para Bodhisattva
dan dewa. Sewaktu saya menulis, saya lakukan dengan cepat dan tanpa raguragu lagi. Tujuan saya menuliskan pengalaman-pengalaman saya ada 2. Pertama, karena saya memang benar-benar mengalami kejadian-kejadian aneh tapi
nyata itu dan mengerti tentang dunia roh, untuk bertobat dan mulai berbuat
kebajikan, untuk tidka lagi menganggap yang palsu (pengejaran kepuasan materi) sebagai yang asli, untuk tidak meremehkan perihal kesadaran rohani, untuk
tidak lagi menyia-nyiakan hidupnya.
Ada sebuah kisah aneh tapi nyata tentang intuisi ini yang ceritanya sebagai berikut. Di kota Tai Chung ada sebuah rumah sakit pemerintah yang diurus oleh
seseorang bermarga Chang. Rumah sakit ini sangat terkenal di kota Tai Chung.
Banyak pasien, tua maupun muda, datang dari seluruh propinsi untuk berobat
di rumah sakit ini, rela mengantri dan menunggu giliran sampai beberapa hari.
Sungguh terlihat ramai melihat pasien-pasien berbaris menunggu perawatan.
Sang dokter yang terkenal itu sangat cepat didalam menangani pasien. Dia
hanya perlu memejamkan mata beberapa saat saja sebelum mulai memberi resep obat. Yang ajaib adalah resep-resep obatnya yang hanya singkat saja ternyata
sangatlah manjur. Karena banyak dikunjungi pasien, reputasinya menjadi terkenal dan bisnisnya lancar sekali. Saya mengenal dokter ini dan pernah bercakapcakap dengannya.
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“Pak Chang, teknik pengobatan anda sungguh luar biasa.”
“Ini yang dikatakan nasib baik. Saya sendiri merasa aneh bahwa cukup dengan melihat paras muka pasien, saya sudah mengetahui penyakit apa
yang diderita pasien itu. Meskipun pasien itu tidak banyak berbicara sekaliun,
mata saya dapat menangkap kondisi pasien itu. Setiap waktu saya berhadapan
dengan pasien, di kepala saya terasa seperti ada seseorang yang duduk. Orang
diatas kepala saya terasa seperti masuk kedalam pikiran dan batin saya. Saya
lalu mengatakan sesuatu tanpa perduli lagi. Setelah saya katakan atau tuliskan
kepada si pasien, seringkali saya jadi tercengang tentang apa yang telah saya
katakan atau tuliskan itu. Saya merasa heran mengapa saya begitu berani memberi resep obat tanpa ragu lagi. Dan ternyata memang resep obat itu jitu sekali.
Pada suatu hari, orang yang duduk diatas kepala saya itu hilang entah kemana.
Sejak saat itu, bisnis saya tidak selancar semula. Saya tidak berbohong. Ini betulbetul terjadi.”
Setelah saya berkomunikasi dengan dunia roh mencari tahu latar belakang keadaan dokter yang terkenal itu, ternyata ceritanya adalah sebagai berikut :
Sang dokter, pada tiga reinkarnasi sebelumnya adalah seorang pedagang kaya
raya yang mempunyai beberapa departemen store. Dia sangatlah dermawan
dalam membantu orang banyak. Suatu kali, ia pernah menolong seorang ahli
obat yang mengkhususkan diri menyelidiki tentang resep rahasia yang terkandung didalam sebuah buku kuno yang bernama “Buku Manusia Tembaga”. Sayang sekali, ahli obat itu meninggal dalam usia muda sehingga tidak sempat
mempraktekkan apa yang telah dipelajarinya. Setelah tiga kali reinkarnasi, pedagang kaya raya itu sekarang menjadi seorang dokter, datang membantu secara
diam-diam sebagai pendamping dokter Chang untuk membalas budi. Perihal
balas membalas budi didalam dunia roh adalah hal yang nyata dan lumrah.
Roh dari orang-orang yang telah meninggal dapat memberi bantuan kepada
manusia lewat intuisi pikiran sehingga dapat melakukan-melakukan upacara
puja bakti Budha sekali dalam sebulan. Setiap orang yang datang memberikan
dana persembahan. Dengan cara demikian, aku pasti menjadi kaya dan sukses.
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Harapan untuk mendapatkan ketenaran dan uang banyak menular di hati banyak murid-muridku. Penularan itu seperti seekor bakteri yang menyerang sepotong roti segar yang mana bakteri itu berkembang biak menjadi banyak dan
akhirnya memakan habis roti segar itu. Hati orang, seperti juga sepotong roti
segar itu, pada mulanya baik, tetapi setelah diserang dan dimakan oleh bakteri
ketenaran dan uang, ia menjadi menurun, sombong, penuh dengan keinginan
duniawi,, dan akhirnya jatuh ke bumi mati menjadi abu.
Cinta akan ketenaran dan uang adalah sangatlah serakah dan bodoh. Cinta akan
ketenaran dan uang adalah sebuah penyakit yang tak terlihat yang dapat menyeret orang yang tertular masuk ke dalam neraka. Didalam dunia yang membosankan ini, orang makin hari makin tidak lagi membina diri. Pembinaan batin
menjadi sebuah alasan untuk berpura-pura, menjadi sebuah alat untuk mengumpulkan uang saja. Keserakahan ini tidak pernah mengenal arti rasa puas.
Jika aku tetap tinggal di Taiwan, kekayaan mungkin dapat menyebabkan aku
terikat dengan penyakit serakah yang tak terobati.
Bagaimana dengan murid-murid terdekatku?? Tanpa dapat dicegah lagi, sebagian juga tertular dengan keliaran dan kebodohan karena kecintaan mereka
akan ketenaran dan uang.
Aku adalah seorang pengarah umat, secara jiwa maupun raga, kedatanganku ke
dunia ini tidak boleh sia-sia. Jika aku tetap tinggal di Taiwan, aku mungkin terbawa arus. Itu sebabnya, para Bodhisattva menginginkan ku pergi jauh menuju
danau Sammamish (didekat Seattle, negara bagian Washington, Amerika Serikat), untuk betul-betul, membangunkan sinar kebatinanku dna tidak tersesat didalam dunia yang membosankan ini.
Tubuhku memang hidup diantara khalayak ramai, tapi hati dan rohku berada
jauh sekali dari mereka. Aku tidak mengikuti bujukan-bujukan orang-orang itu
untuk mencari uang. Aku tidak tergoda dengan kenyamanan dan kemewahan
dari lingkungan. Aku tidak menjadi kaya, tidak memiliki rumah-rumah, tidak
mempunyai apapun, malah aku harus meninggalkan negaraku.
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Kesadaran kosmis secara spesiﬁk menganjurkanku untuk meninggalkan segala
keduniawian, untuk mendengar secara sesakma hati nuraniku, dan meninggalkan yang bukan hati nuraniku.
Keinginan kuatku untuk membina batin begitu kuat sehingga pikiran duniawi
membisu.
Aku tinggal dengan tenang dan hening disini, setiap hari dengan tenang membina batin sehingga “Aku Sejati” dengan sendirinya muncul.
Aku akhirnya datang ke danau Sammamish. Semua sifat kekuatiran dan ketidakdewasaan orang-orang duniawi hilang dari diriku. Aku tidak merasa lelah dan
bosan lagi, karena alam semesta adalah aku dan aku adalah alam semesta.
Hari-hari yang ku lalui di danau Sammamish, setelah cukup lama, telah memberikanku suatu pelajaran baik dari permukaan sampai kedalaman sang danau.
Dengan cara meditasi dan visualisasi, kesadaran kosmis telah menyatu dengan
diriku. Aku telah belajar dan mengalami banyak hal.
Aku tidak kaya, dan aku tidak mencari ketenaran dan uang.
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Arwah Ibu Mertua yang Menyiksa
~Maha Arya Acarya Lian Sheng, ”Secret of Reincarnation”~

Tiga tahun yang lalu, pada suatu malam di musim dingin, seorang ibu tengah
baya datang menemui saya. Suaminya seorang sesepuh di kalangan pendidikan,
dan ia sendiri pernah belajar di luar negeri, bahkan telah mendapatkan title,
tergolong seorang cendekiawan.
Ibu itu dengan hati yang gusar menceritakan kepada saya sebuah kisah yang
sungguh terjadi. Sewaktu ia menikah, ia mendapatkan seorang ibu mertua yang
sangat kejam. Ibu mertuanya tidak memperlakukannya sebagai jantung hati,
namun memperlakukannya sebagai budak. Bagi ibu mertuanya, ia seperti duri
dalam daging.
Selama ini, suaminya bersikap ramah terhadapnya dan ini adalah salah satu
hal yang cukup menghibur dirinya. Namun akhirnya muncul sebuah kejadian.
Karena sudah berusia lanjut, ibu mertuanya meninggal dunia setelah menderita
sakit. Selama tahun pertama semenjak kematian ibu mertuanya, keluarga itu
tampak rukun dan hidup tentram. Tetapi, setahun kemudian, suaminya mulai
menderita insomnia (penyakit susah tidur) kemudian berubah menjadi cepat
naik pitam dan suka bersikap kasar. Kadang kala sorotan mata suaminya tempat aneh, yaitu memancarkan warna kebiru-biruan, laksana mata seekor anjing
buas. Gerak-geriknya mencerminkan gejala depresi yang cukup parah. Setelah
diselidiki lebih seksama, ibu itu menarik dua kesimpulan.
Pertama, setiap suaminya kambuh, selalu ingin menyentuh barang-barang
peninggalan ibu mertuanya. Wajahnya juga berubah menjadi mirip wajah ibu
mertuanya. Bahkan, tingkah lakunya pun mendadak sama dengan kebiasaan
yang dilakukan oleh ibu mertuanya. Yang lebih aneh lagi, suaranya pun telah
berubah menjadi suara ibu mertuanya. Boleh dikata wajah itu memang merupakan penjelmaan dari wajah ibu mertuanya.
Kedua, begitu suaminya kambuh, ia pasti diperintahkan untuk melakukan pe-
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kerjaan yang berat yang sebagaimana ibu mertuanya dulu sering memerintahkannya.
Ibu berkesimpulan, bahwa berbagai gejala menunjukkan arwah ibu mertuanya
telah kembali ke rumahnya. Dan arwah itu memasuki tubuh anaknya untuk
berupaya melanjutkan penyiksaan terhadap anak menantunya.
Tehadap kasus ini, saya berpendapat demikian. Didalam dunia roh, keadaan ini
memang memungkinkan. Namun secara ilmiah, kejadian tadi dapat dijelaskan
sebagai “proyeksi alam pikiran”. Dengan kata lain, alam pikiran sang ibu telah
terproyeksi pada tubuh anaknya dan diekspresikan kembali melalui anaknya.
Lagipula, ada pendapat yang mengatakan bahwa antara ibu dan anak sering
terjadi penyerupaan sifat dan tabiat.
Setelah menggunakan cara “menenangkan arwah”, akhirnya alam pikiran dari
suami ibu tadi tidak lagi tergangu, yaitu terhindar dari “proyeksi alam pikiran”.
Kasus ini, saya yakin telah saya selesaikan dengan cukup sempurna, sebab sampai saat ini, ternyata suaminya tidak pernah kambuh lagi.
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Kisah 3 Arca Yang Dapat Berbicara
~Maha Arya Acarya Lian Sheng, ”Magical Powers”~

Pada suatu hari seorang kawan bernama Chung Cin Tien datang mengunjungi
saya dan langsung berkata, “Lu Sheng Yen, karena anda sekarang tidak menerima tamu lagi, anda tidak tahu bahwa di Taipei ada seorang nyonya yang telah
tiga kali mencari anda dan sampai sekarang tidak berhasil menemui anda sehingga akhirnya dia mencari saya. Dia mengisahkan sebuah cerita aneh kepada
saya. Dia berharap anda mempunyai cara mengatasi masalahnya itu. Dia telah
banyak mengunjungi banyak guru untuk meminta nasihat, namun semuanya
tidak sanggup mengatasi.”
Dengan heran saya bertanya, “Ada urusan apa sebenarnya?”
“Kisahnya begini. Ada orang yang memberikan dia tiga buah arca anak kecil. Ketiga arca ini tidak lebih dari 6 inchi (kira-kira 15 cm). Pada masing-masing arca,
tangannya memegang palu. Menurut orang yang memberikan arca ini, ketiga
arca anak kecil tersebut dahulu kala bisa berbicara, bahkan bisa memberitahukan informasi tentang apa yang akan terjadi. Misalkan, kalau besok mau hujan,
arca anak kecil itu akan berkata, “Akan hujan. Harus membawa payung.” Kalau
besok ada tamu yang akan datang. Dia juga bisa memberitahu. “Besok ada tamu
akan datang. Siapkan makanan-makanan yang lezat.” Bahkan, kalau si pemilik
pergi berbisnis, arca tersebut dapat memberitahu betapa banyak uang yang akan
diterima. Tetapi tiga tahun yang lalu ketiga arca anak kecil ini tidak mau berbicara. Pemilik arca tersebut telah mencari banyak bisku untuk memohon bantuan. Biksu-biksu pun tidak sanggup membuat arca-arca ini berbicara lagi. Arca
anak kecil tersebut memberi petujuk mimpi kepada pemiliknya bahwa seorang
biksu yang penuh dengan rasa iri hati telah menutup mulut arca-arca tersebut
sehingga tidak bisa berbicara dan membuat mereka sangat menderita. Karena
ketiga arca tersebut tidak lagi dapat berbicara, pemiliknya mengira ketiga arca
itu tidak lagi bermanfaat sehingga diberikan kepada wanita di Taipei itu. Wanita
tersebut mempunyai seorang putri yang kemudian bermimpi dimana arca anak
kecil tersebut berkata, “Harap anda pergi ke Tai Chung untuk mencari sebuah
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rumah dengan pintu berwarna merah. Disana ada seorang muda bernama Lu
Sheng Yen. Dia bisa membuat kita berbicara lagi. Lekaslah pergi. Tetapi karena
anda sudah tidak menerima tamu lagi, maka wanita tersebut mencari saya dan
meminta tolong agar masalah aneh ini kiranya bisa anda bantu atasi.”
“Ini sungguh merupakan masalah yang aneh. Tetapi kalau banyak biksu saja
tidak mempunyai cara mengatasi masalah ini, bagaimana saya bisa mengatasinya? Begini sajalah. Kita bertemu disebuah tempat dimana wanita itu dapat
membawa ketiga arca anak kecil tersebut kepada saya untuk diperlihatkan. Mudah-mudahan saja saya dapat membantu.”
Pak Chung dengan senang berkata, “Baik, saya juga sebenarnya ingin melihat
ketiga arca tersebut untuk menambah pengalaman.”
Pada hari yang dijanjikan, datanglah ibu dari Taipei dengan putrinya tersebut.
Pak Chung datang bersama istrinya juga. Selain itu, ada pula seorang bisku dari
Tai Chung yang ikut hadir. Wanita dari Taipei itu sudah berusia 50 tahun lebih,
sedangkan putrinya yang baru berusia 20 tahun lebih itu bertubuh tinggi besar
dengan kedua mata yang terang dan besar. Ibu dari Taipei itu meletakkan ketiga
arca yang dibawanya diatas meja. Arca tersebut maisng-masing memegang palu,
wajahnya satu sama lain sangat mirip seperti tiga bersaudara saja, warnanya sudah mulai luntur. Bila kira-kira, arca-arca tersebut sudah berusia 30 tahun.
Putri nyonya tersebut berkata, “Pak Lu, ketiga arca ini berturut-turut memberi
petunjuk kepada saya bahwa saya harus pergi ke tempat anda. Maaf kalau kami
telah menganggu ketenangan anda.”
“Oh, tidak apa-apa,” jawab saya.
Saya mulai berkomunikasi dengan dunia roh, memohon bantuan Dewa Ciu Tien
Sien Ni untuk mencari tahu permasalahannya. Saya menemukan bahwa ketiga
arca tersebut bukan saja tidak bisa berbicara tetapi malah sekujur badannya
merasa sakit. Dan setelah saya amati dengan sesakma, ternyata memang diatas
tubuh mereka telah terikat sebuah benang yang berwarna merah muda. Maka
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pertama saya membuat mudra seperti gunting untuk memutuskan tali tersebut.
Kedua, saya menggunakan kekuatan chi saya, saya arahkan mulut saya untuk
berhadapan langsung dengan mulut arca tersebut, lalu secara perlahan-lahan
dan berirama saya arahkan kekuatan chi keluar dari mulut saya ke mulut arca
tersebut agar sesuatu yang berkekuatan chi keluar dari mulut saya ke mulut arca
tersebut agar sesuatu yang berkekuatan ‘yin’ menerima chi dari ‘yang’. Setelah
beberapa saat baru terdengar salah satu arca tersebut dengan suara yang lembut
berkata, “Terima kasih.”
Sedaya memberitahu ibu pemilik arca tersebut untuk menaruh arca-arca tersebut di suatu altar yang tersembunyi dari pandangan tamu-tamu yang datang
kerumah sehingga tidak menarik perhatian. Disamping itu, ada beberapa peraturan kecil lainnya yang juga saya sampaikan kepada mereka.
Biksu yang hadir disitu merasa kagum dan meminta saya untuk mengajarkan
kepadanya ilmu yang disebut “meminjam chi untuk menggerakkan benda” itu.
Sepuluh hari berselang, saya menerima sepucuk surat dari nona tersebut yang
mengucapkan terima kasih karena lima hari kemudian ketiga arca anak kecil
tersebut benar-benar dapat berbicara lagi.
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Dewa Bumi Bernyanyi
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Sewaktu aku bertugas disebuah pegunungan di utara, saya berjumpa dengan
seorang makhluk aneh. Kedua matanya melihat kebawah, kepalanya menunduk, lidahnya terjulur keluar. Ia berdiri dibawah pohon besar tak bergeming
sedikitpun.
Saya menghampirinya dan bertanya, “Sedang mengerjakan apa anda disini?”
Dia tetap tidak berbicara sepatah katapun.
Pada waktu dari kejauhan datang seorang Dewa Bumi. Sambil memegang tongkat, ia bernyanyi lagu pertobatan :
“Bertobatlah. Semua perbuatan yang kau lakukan, semua ucapan yang kau
katakan, dan semua pikiran didalam benakmu tercatat oleh alam semesta dan
tak dapat disembunyikan.
Setiap hari penuh dengan keserakahan, kapan kau harus bisa puas?
Setiap hari selalu merasa kekurangan, kapan kau bisa merasa cukup?
Bila hari-harimu diisi dengan perasaaan kekuarangan, kekuatiran, dan
kegiatan duniawi yang tak berarti, maka engkau sedang dipermainkan
keadaan. Haruskah engkau dihukum alam semesta terlebih dahulu sebelum engkau merenungkan apa sesungguhnya arti dari kehidupan manusia
yang Cuma sepanjang 90 tahun??
Segala sesuatu, baik besar maupun kecil, itu tidak kekal.
Mengapa merindukan emas, perak, dan uang?
Mengapa memuliakan nama, kedudukan, kemulian, dan ketenaran?
Semuanya itu palsu belaka.
Lihatlah matahari yang ada di ufuk barat.
Tanpa disadari ayam telah berkokok.
Hari sudah terang.
Bergegaslah kembali. Bertobatlah.
Jangan mengatakan itu terlalu pagi.”
(*Catatan : Syair lagu dibawah ini telah banyak direvisi)
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Setelah itu, Dewa Bumi tersebut berjalan kedepan makhluk aneh itu, mengangkat tongkatnya dan memukul kepala makhluk itu. Sungguh ajaib, makhluk itu segera duduk. Tapi, setelah itu, ia tetap tidak bergerak sepertinya tidak
merasakan dipukul dengan tongkat. Sang Dewa Bumi menghela nafas panjang,
menggelengkan kepala, melihatku sekilas, kemudian berjalan pergi.
Aku segera bertanya, “Sebentar kakek, apakah yang terjadi?”
“Siapa anda? Bagaimana anda bisa melihat wujud saya?” tanya Dewa Bumi
kepadaku sambil membalikkan badan.
Aku membungkukkan badan memberi hormat. Beliau membalasnya dengan
tindakan yang sama.
“Hari ini saya ada disini dalam rangka tugas pekerjaan. Secara kebetulan, saya
menyaksikan apa yang terjadi disini. Saya tidak mengerti apa maksudnya. Bisakah kiranya kakek memberi penjelasan?”
“Saya adalah Dewa Bumi yang bertugas di gunung Che Nan San. Makhluk aneh
ini adalah cucu saya. Semasa hidup ia pernah menjadi pejabat. Hidupnya makmur. Setelah meninggal, ia dimakamkan dibawah pohon ini. Karena ia begitu
melekat terhadap harta dan kedudukan duniawi, arwahnya tetap berada disini.
Inilah kebodohan yang terbawa terus olehnya sehingga setelah matipun masih
belum mau sadar. Sebagai kakeknya, saya menggunakan lagu pertobatan untuk
menyadarkannya, tapi saya tidak berdaya. Kalau anda seorang pertapa, mungkin
anda tahu suatu cara untuk membantunya?”
“Dewa Bumi. Saya akan berusaha membantu. Tapi dapatkah anda membantu
saya menjelaskan suatu rahasia?”
Melihat Dewa Bumi itu mengangguk menyetujui, aku mengeluarkan dari kantong bajuku sebuah cap yang diberikan oleh Yang Mulia San San Chiu Hou
dan menyerahkannya kepada sang Dewa Bumi untuk diperiksa. Melihat cap
tersebut, Dewa Bumi segera berlutut sambil berkata, “Ini adalah cap dari Maha
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Dewa. Melihat cap ini berarti melihat Maha Dewa.” Setelah berkata demikian,
ia berdiri dan berlutut selama beberapa kali sebagai tanda hormatnya yang begitu besar kepada cap tersebut.
Aku kemudian membaca mantra “Sian thian U Ci” dalam hati dan berdoa kepada penguasa alam semesta, kepada dewa naga, dan kepada roh-roh lainnya,
“Saya Lian Sheng, atas nama Sian Thian U Ci, mengembalikan arwah makhluk
ini sehingga ia dapat mendengar petunjuk dewata dan terlahir kembali di alam
yang baik.” Setelah membaca mantra, aku menempelkan cap rahasia keatas
makhluk tersebut. Makhluk tersebut berangsur- angsur sirna berubah menjadi
sinar menuju tempat kelahiran berikutnya.
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Mencetak Sutra Tentang
Pahala Menjadi Biksu
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Kejadian Upasamapada Kelompok (sekelompok orang ditahbiskan menjadi
biksu) di vihara Zhong Tai Zen (Taiwan) menimbulkan reaksi keras di surat kabar.
Reputasi sangha terpengaruh secara negatif dan banyak kesalahpahaman dari
mereka yang tidak mengerti. Kerugian yang diderita Budhisme tidaklah kecil.
Upasamapada (chu jia : menjadi biksu) dalam Budhisme mirip dengan mengangkat sumpah membujang di gereja Katolik. Wanita menjadi biarawati. Pria
menjadi calon pastur. Mereka memilih jalan rohani dan mengubah tujuan hidup
mereka. Ini adalah salah satu pengorbanan dan juga kehormatan.
Tujuan upasamapada adalah membuat sumpah Bodhi untuk mencapai pencerahan sebagai seorang Buddha dan menyelamatkan para insan setelah memperoleh pencapaian. Ini bertolak belakang dengan apa yang banyak orang telah
salah sangka. Menjadi biksu bukanlah untuk menghindar dari kawin paksa,
menghindar dari penagih hutang, dan berbagai tanggung jawab lainnya. Disamping menjalankan sadhana, biksu harus melayani masyarakat umum seperti
anda dan saya. Perbedaannya hanyalah bahwa hidup mereka lebih diatur. Mereka harus menjalankan semua sila yang diterapkan oleh Sakyamuni Buddha dan
Budhisme.
Saya menganjurkan kalian untuk mencetak “Sutra tentang pahala upasamapada” untuk dibagi-bagikan. Setelah membacanya, para pembaca akan mempunyai pengertian yang lebih baik tentang pahala-pahala menjadi biksu dan
konsekuensi-konsekuensi mencegah orang menjadi biksu.
Biksu Sei Jue Mahathera berteriak kepada para wartawan,”Apakah melanggar
hukum untuk menjadi biksu?”
Jawaban saya adalah,”Menjadi biksu bukanlah tindakan kriminal. Sebaliknya,
ini adalah tindakan berpahala. Masalahnya adalah mereka yang ingin menjadi
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biksu seringkali tidak mendapatkan persetujuan dari orang tua dan saudara mereka sehingga timbul konﬂik.”
Sakyamuni Budha menyampaikan “Sutra Tentang Pahala Upasampada” kepada
siswanya Ananda. Dikatakan dalam sutra itu bahwa setelah diupasamapada dan
mentaati sila - sila selama 24 jam penuh, seseorang mengumpulkan cukup pahala sehingga dia dapat terlahir di salah satu dari ke 6 alam surga (Kamadhatu/
alam dewa yan masih mempunyai nafsu) selama 7 kehidupan.
Saya mendukung supaya sutra itu dicetak dan dibagi-bagikan sehingga pahala
dari menjadi biksu (chu jia) dapat dimengerti. Bukanlah maksud saya untuk
meminta semua orang menjadi biksu. Upasamapada adalah tergantung jodoh
seseorang.
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Bersadhana dengan Sabar dan Yakin
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Apa yang telah saya tulis sebelumnya dalam buku-buku saya hanyalah pengenalan (pembukaan) untuk membuat sadhana Tantra mudah dimengerti sebelum
pembabaran sadhana external. Di masa mendatang, saya akan mengajarkan sadhana internal, mulai dengan sadhana pembangkitan hawa panas dalam tubuh,
sadhana membangkitkan api kundalini yang terdiri dari langkah “menurunkan,
menaikkan, mempertahankan, dan menyebarkan”. Setelah saya mencapai usia
50 tahun (Catatan: Maha Acarya Lu lahir pada tahun 1945 bulan 5 imlek tanggal 18), saya akan membantu para siswa dalam membangkitkan api kundalini
dan membuka nadi tengah mereka. Namun, sebelum waktu untuk mengajar
sadhana internal itu tiba, banyak siswa sudah membuang tekad mereka untuk
bersadhana. Banyak orang sudah pergi sebelum saya mempunyai kesempatan
untuk mengajar mereka. Janji menjadi batal!. Saya mulai saja belum, tapi banyak orang merasa bahwa mereka sudah belajar semuanya. Sungguh aneh! Ada
banyak hal yang ingin saya bagi dan ajarkan yang tidak dapat dikilatkan, tapi sebagian siswa tidak mempunyai kesabaran. Mereka mulai mengidap penyakit ini
di pikiran dan tubuh mereka, perasaan-perasaan ganjil ini bahwa mereka telah
belajar semuanya. Sebagian siswa bahkan berkomentar, “Acarya Lu melatih hal
yang sama saja setiap hari di altar, bermudra dan menjapa. Apakah penerangan
sempurna dapat dicapai dengan begitu sederhananya? Ini pasti dharma yang
salah. Apakah orang bisa benar-benar mencapai penerangan sempurna hanya
dengan berlatih cara ini setiap hari?” Saya pernah ditanya demikian dan saya
merasa sangat sedih mendengarnya. Maksud saya adalah saya ingin mengamati
karakter dan pikiran dari semua siswa pada waktu mereka berlatih dan bila
mereka benar-benar dapat terlibat dalam praktek nyata dari Dharma Tantra Satyabudha, maka saya akan mengajarkan mereka tingkat sadhana yang lebih tinggi
atau yang selanjutnya. Tetapi, sebelum saya dapat memberikan penjelasan yang
lengkap tentang tingkat pertama dari sadhana external, banyak yang sudah kehilangan semangat berlatih dan “janji menjadi batal”. Seorang siswa yang telah
keluar sulit untuk kembali lagi.
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Nyatanya, bhavana adalah proses yang memerlukan pengasahan yang berulang
kali. Orang-orang yang hanya mencari-cari kesempatan (keuntungan) tidak akan
dapat mencapai apapun karena mereka tidak memiliki keyakinan yang teguh.
Orang yang berpandangan sempit akan jatuh ketika angin biasa saja datang
meniup. Terus terang, aliran kita ini mempunyai terlalu banyak siswa sehingga
semacam penyaringan diperlukan untuk menyingkirkan mereka yang bernoda.
Pada akhirnya, hanya yang murni dan yang keemasan saja yang tersisa. Mereka
inilah yang kemudian dapat menjalankan latihan intensif untuk mencapai penerangan sempurna. Sesungguhnya, itulah cara seorang Budha dalam menolong
para insan.
Bila orang tidak mempunyai keyakinan yang kuat, maka betapa kerasnya saya
berusaha meyakinkan orang seperti itu, akan sia-sia saja. Ini juga berkaitan dengan jodoh. Mungkin orang ini dalam kehidupan lampaunya belum pernah ditraktir makan oleh saya sama sekali. Karena itu, ia tidak perlu membayar hutang
sama sekali. Mungkin mereka ingin membuat hidup saya lebih mudah -- lebih
baik mempunyai lebih sedikit siswa sehingga masalah berkurang dan ketenangan bertambah. Adakalanya saya merasa sangat sedih ketika saya menawarkan
sesuatu yang begitu baik kepada orang dan mereka tidak menginginkannya. Apa
yang saya tawarkan begitu berharga dan mereka tidak menginginkannya. Saya
menawarkannya gratis dan tetap mereka menolak untuk menerimanya. Ini dapat
membuat saya ingin menangis habis-habisan. Inilah alasan dibalik kesedihan
saya.
Saya telah mencapai penguasaan diri dan sangat bebas dan bahagia. Semua
kekuatiran dan keresahan di alam bawah sadar telah hilang seluruhnya karena
keberhasilan yang dicapai berkat penyatuan dengan alam semesta sungguh luar
biasa dan tak terbayangkan. Tak ada lagi hal di alam semesta ini yang dapat
mempengaruhi saya. Yang saya miliki hanyalah keinginan yang tulus dan bersahabat untuk menolong para insan mencapai pembebasan. Adalah karena ketulusan dan persahabatan/kehangatan inilah, maka saya bersedih dan meneteskan
air mata. Apa lagi yang dapat membuat saya kuatir atau membuat saya bernafsu?
Hari ini saya meminta anda semua merenungkan tentang apa yang masih tidak
dapat anda lepaskan. Apakah itu keluarga, pasangan hidup, anak, uang, status,
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karir, atau kesehatan? Semua hal ini adalah duniawi Hanya bhavana (pembinaan rohani) yang membawa kita pada penerangan dan pembebasan.
Hanya ketika anda menemukan dharma berharga dan berlatih dengan rajin
sampai mencapai keadaan tanpa kelahiran dan tanpa kematian, barulah anda
menyadari bagaimana caranya menjadi sepenuhnya bebas dari kekuatiran.
Anda kemudian mencapai Pikiran Nan Satu dan mengatasi hal kelahiran dan
kematian. Apakah tujuan hidup manusia? Sewaktu anda mendapatkan hasil dari
bhavana, anda mendapat semacam kebahagiaan tak terhingga. Inilah arti paling
besar yang dapat anda berikan kepada kehidupan manusia!
Kemarin malam pada waktu sarapan malam, saya berbicara tentang pandangan
hidup saya di masa lalu. Dulu saya suka berpikir bahwa saya harus mempunyai anak laki yang akan meneruskan nama keluarga dari saya sehingga marga
Lu bisa berlanjut. Ini adalah pandangan tradisional Cina. Tetapi sewaktu kita
membawa anak kita ke Amerika, semua harapan tradisional itu lenyap sudah!
Anak kita tidak memberikan penekanan yang sama tentang nama keluarga seperti orang tua mereka. Anak kita akan memulai hidup/akar baru di Amerika.
Ia mungkin akan menikah dengan seorang istri berambut blonde dan bermata
biru sehingga anak-anak mereka mungkin berambut blonde dan bermata biru
pula. Mereka tidak bisa lagi menulis nama marga “Lu” dalam bahasa Mandarin karena nama Inggris “Lu” sudah menjadi nama marga mereka yang resmi.
Dapatkah kita mengharapkan anak kita untuk menghargai hal meneruskan nama
keluarga dari satu generasi ke generasi selanjutnya? Tidak, tidak lagi. Disini di
Amerika, ia tidak merasa terhormat menjadi keturunan marga Lu. Disini, tak
ada hal demikian. Ia juga tidak akan menaruh harapan tinggi pada generasi
yang lebih muda yang bermarga sama dengannya. Tidak ! Ide-ide tradisional
seperti ini mungkin akan punah dalam dua generasi pertama setelah berpindah ke Amerika. Mereka mungkin tidak tahu darimana leluhur (nenek moyang)
me-reka berasal. Penekanan yang diberikan dari satu generasi ke generasi berikutnya sangat berakar pada kepercayaan tradisional Cina, seperti terbukti oleh
catatan silsilah keluarga/suku seseorang. Namun, sewaktu kita membawa anak
kita ke Amerika, buku silsilah keluarga sama saja seperti dibakar. Di Amerika,
kita tidak dapat memaksa anak kita melakukan sesuatu yang tidak mereka in-
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ginkan karena mereka bisa pergi ke pengadilan dan menuntut kita. Coba saja
mengurung mereka atau memukul mereka satu kali. Maka mereka akan melaporkan hal itu pada guru mereka yang kemudian akan melaporkan insiden itu
kepada sekolah. Pihak sekolah lalu membentuk komite untuk menuntut sang
orang tua dan ini sangat mengerikan.
Jadi, kita sesungguhnya tidak dapat menaruh harapan tinggi pada anak-anak
kita. Saya hanya berharap mereka hidup dengan baik, dan saya pikir akan sangat
baik bila mereka tidak menimbulkan masalah bagi saya. Misalnya, putri saya,
Fo-Ching. Adakalanya saya kuatir tentangnya. Mengapa? Karena angka sekolahnya terlalu baik. Sangat mengganggu rasanya karena ia ingin mempertahankan angka rata rata 4.0 (Catatan: Di Amerika, angka 4.0 = A, 3.0 = B, 2.0 = C,
1.0 = D). Ia selalu mendapat angka 4.0 untuk semua pelajaran, dan ini adalah
angka sempurna. Ia tidak pernah mendapat 3.9. Ia berkata bahwa ia ingin menukar mobil tuanya dengan sebuah mobil baru. Mobil baru seperti apa? Sebuah
jeep. Saya katakan kepadanya bahwa ia harus memenuhi satu syarat terlebih
dahulu: angka rata-ratanya harus turun dari 4.0, barulah saya akan membelikannya sebuah jeep. “Jangan pertahankan 4.0 selamanya.” Kata saya kepadanya.
“Saya menjadi gila melihat angka 4.0 terus.” Ia belajar sangat rajin di SMA dan
berpartisipasi dalam banyak perkumpulan dan organisasi, menjadi sukarelawan
untuk begitu banyak hal. Di malam hari, ia harus menulis karangan, merapihkan catatan pelajaran, dan mengerjakan PR matematik. Ia mengambil banyak
kelas dan belajar dengan sangat serius. Disamping belajar, ia juga berpartisipasi
dalam banyak kegiatan diluar kurikulum. Sangat sibuk, ia merasa ia tidak mempunyai cukup waktu. Itu sebabnya saya menaruh simpati kepadanya dan mengatakan kepadanya bahwa ia tidak perlu mempertahankan angka sempurna 4.0
dan bahwa ia tidak perlu mendaftar ke Stanford, Harvard, atau Yale (universitas
universitas terkemuka di Amerika). Yah, ia tidak perlu masuk ke “Ah Lu” yaitu
Yale dalam bahasa Taiwan! Ia ingin masuk ke Yale, Harvard, atau Stanford, tetapi
saya katakan sebaiknya jangan. Saya katakan bahwa masuk ke B.C.C. (Bellevue
Community College = Akademi Lokal Daerah Bellevue) sudah cukup baik. Tidak perlu masuk ke universitas terbaik.
Mengenai Fo Chi, putra saya, berikut ini adalah apa yang saya beritahu dia.
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[Maha Acarya menoleh ke Acarya Lian-Hsiang (Nyonya Lu) dan bertanya sehingga hadirin tertawa riuh rendah] “Bolehkah berbicara hal itu disini?” Saya
katakan kepada putra saya bahwa sudah cukup baik kalau ia lulus SMA. Saya
ingin anak saya hidup secara normal saja, asalkan ia mempunyai keahlian untuk berdikari. Saya tidak ingin menaruh harapan yang terlalu tinggi pada putra
saya! Sebenarnya, menurut pandangan saya, saya hanya ingin anak-anak saya
berkembang secara alamiah tanpa menaruh batasan-batasan kepada mereka.
Saya hanya berharap mereka dapat hidup dengan bahagia dan normal dan
mempunyai waktu untuk belajar. Ini sudah cukup. Sebagai orang tua, pikiran
kita seharusnya sudah tenang ketika kondisi-kondisi ini dipenuhi. Kita tidak boleh mengharapkan anak-anak kita mendapatkan kehormatan kehormatan besar untuk mengangkat nama nenek moyang kita. Harapan-harapan seperti itu
adalah mustahil, bukankah begitu? Anak-anak yang menjadi dewasa di Amerika
mempunyai pikiran dan konsep mereka sendiri dan saya tidak ingin menaruh
batasan-batasan kepada mereka.
Dengan cara yang sama, aliran kita ini juga merupakan aliran yang bebas dan
demokratis. Saya jarang menaruh batasan-batasan bagi para siswa. Siswa boleh
masuk dan keluar semau mereka. Saya hanya ingin berkata bahwa sadhana Tantra adalah sebuah pelajaran hidup, sebuah tujuan, dan sebuah alat untuk pembinaan rohani. Dharma Tantra Satyabudha adalah dharma yang sangat berharga
dan sewaktu anda datang untuk mencari ajaran, saya sudah pasti akan mengajarkan dharma sejati yang berharga dan yang sesuai dengan kedewasaan rohani
anda. Ini berurusan dengan hal tingkatan. Misalnya, setelah anda mendapatkan
kontak batin di sadhana tingkat pertama, maka saya sudah pasti akan mengajarkan sadhana tingkat kedua. Sewaktu anda mencapai kontak batin di sadhana
tingkat kedua, maka saya sudah pasti mengajarkan anda sadhana tingkat ketiga.
Kunci paling penting mengenai makna kehidupan manusia terletak pada pembinaan rohani. Dengan tersedianya dharma Tantra yang begitu efektif, saya tentu
saja berharap bahwa semua orang dapat menerimanya dan melatihnya dengan
tekun. Bila seorang siswa mengaku bahwa ia mempunyai ide demokratis dan
kebebasan nya sendiri, saya tidak akan membatasi siswa itu karena saya juga
menjunjung tinggi kebebasan dan demokrasi. Saya juga seorang ‘alamiah’ dan
berpasrah kepada alam. Tingkat kedewasaan rohani apapun yang anda dapat
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capai adalah perkembangan alamiah. Dalam mengajar anda semua dharma ini,
saya telah membuka hati dan jiwa saya, seperti juga saya telah membuka hati
dan jiwa saya kepada anak-anak. Jadi sebagai seorang ‘alamiah’, kesimpulan
ﬁnal saya adalah bahwa mereka yang berjodoh dengan dharma ini akan datang
untuk mendengarkan ajaran ini. Mereka yang tidak berjodoh tidak akan mendengarkan ajaran ini. Mereka yang berlatih dengan serius mempunyai jodoh
yang kuat, sedangkan mereka yang berlatih asal-asalan mempunyai jodoh yang
biasa. Begitu saja. Tetapi saya ingin menekankan bahwa dharma Tantra Satyabudha adalah sebuah dharma yang benar, sebuah dharma yang sejati, dan
sebuah dharma yang sangat berharga.
Besok saya akan lanjutkan dengan membahas bagaimana memasuki Samadhi.
Saya juga akan berbicara tentang bagian Epilog (Penutup) dari Liturgi ini karena
keseluruhan liturgy terbagi menjadi bagian prolog, bagian utama, dan bagian
epilog. Saya juga akan membahas tentang alat-alat ritual. Bila ada cukup waktu,
saya akan membahas bagaimana alat-alat ritual ini seperti alat vajra, bel, dan
‘tambur kulit manusia’ digunakan. Alat ritual yang paling penting dalam Tantrayana adalah alat vajra, bel, japamala (tasbih), ‘tambur kulit manusia’ dan
alat- alat ini sudah cukup bagi seorang Tantrika. Ini mengakhiri ceramah saya
pada hari ini.
Om Mani Padme Hum.
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Manfaat dari Beramal Makanan
(Empat Sumpah Tak Terhingga)
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Sekarang sedang populer bagi orang untuk mentraktir makanan di vihara-vihara.
Misalnya, kita pergi mengunjungi sebuah vihara tertentu dan tiba-tiba seseorang
disana menawarkan untuk mentraktir semua ongkos makan untuk makan malam
itu. Siapapun yang menyantap makanan itu menjadi penerima sedangkan orang
yang mentraktir adalah pemberi. Perbuatan amal seharusnya dilakukan tanpa
mengharapkan imbalan apapun. Kita seharusnya tidak berkata, “Hmmm, kalian
semua telah menerima makanan dari saya dan kalian akan harus membayar saya
di masa yang akan datang.” Kita seharusnya tidak mempunyai pikiran demikian.
Namun, perbuatan amal seperti ini memang menciptakan ikatan karma baik
antara si pemberi dan si penerima. Bila hari ini kita menerima amal makanan se-
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nilai $10, berapa banyak ‘bunga’ karma $10 ini hasilkan dalam kehidupan kita
yang akan datang yang bisa 60, 70, 80, 100, atau bahkan 120 tahun dari sekarang? Sewaktu si pemberi dan si penerima bertemu lagi dalam kehidupan yang
akan datang sebagai manusia, si penerima sudah tentu akan tertarik kepada si
pemberi karena telah ditraktir makan satu kali dalam kehidupan yang lampau!.
Dalam kehidupan yang akan datang, si pemberi mungkin menjadi seorang
wanita dan si penerima mungkin menjadi seorang pria dan ketika mereka bertemu, si pria akan begitu terpesona kepada si wanita dan ingin menikahinya
serta membayar hutangnya kembali. Jadi, tidak perduli betapa sering si istri
mencubitnya, memukulnya, memarahinya, si suami masih tetap merasa si istri
sangat menarik dan akan mentaati semua perintah si istri. Gara-gara ditraktir
makan satu kali, si pria harus membayar hutang itu kepada si wanita! Majikan
kepada siapa kita bekerja mungkin ditraktir makan satu kali dalam kehidupan
yang lampau sehingga dalam kehidupan yang sekarang ia merasa kita begitu
menyenangkan sehingga tanpa diminta ia memutuskan untuk memberikan kita
kenaikan gaji. Mengapa? Karena ia membayar hutang dari kehidupan masa lampau.
Atau misalnya kita harus pergi ke pengadilan dan sangat kuatir karena kita telah
didapatkan bersalah. Sang hakim yang akan menjatuhkan hukuman memandang kita dan merasa begitu kenal karena sang hakim telah kita traktir makan
satu kali dalam kehidupannya yang lampau. Maka, si hakim memutuskan untuk
memberikan hukuman yang lebih ringan. Bila tadinya harus masuk penjara,
sekarang kita hanya perlu membayar denda. Ada banyak manfaat dari mentraktir makan kepada orang lain. Dalam kehidupan yang akan datang, si penerima
akan begitu tertarik pada si pemberi sehingga si penerima akan meminjamkan
atau memberikan apapun kepada si pemberi dan menjadi penolongnya. Kita
bisa hitung dan lihat berapa banyak penolong kita akan punya dalam kehidupan yang akan datang. Jodoh yang baik terbentuk setiap kali kita memberi amal
makanan kepada makhluk lain dan sebagai balasan-- kita akan diterima dengan
baik oleh orang lain pada lain kesempatan.
Penyanyi Amerika, Michael Jackson, pasti banyak mentraktir makanan dalam
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kehidupan lampaunya. Sewaktu orang melihatnya, mereka menjadi tergila-gila
dan ingin membeli karcis untuk semua pertunjukannya. Ia dapat menarik banyak insan dalam kehidupan kali ini karena semua orang ini telah ditraktir makan
olehnya dalam kehidupan yang lampau. Sebuah jodoh dibentuk dan semua
orang ini sedang membayarnya kembali. Dengan beramal makanan dan mengorbankan diri, banyak ikatan karma baik muncul yang akan matang di masa
mendatang, memberi kita persahabatan, kekayaan, bantuan, dharma Buddha,
pengetahuan yang baik, dan guru-guru yang telah berhasil.
Saya menggunakan persembahan (amal) makanan hanya sebagai satu contoh
amal. Ada tak terhitung cara lain dalam beramal. Bila amal itu datang dari hati,
maka kita akhirnya akan mencapai tingkat tertinggi yaitu ‘amal tanpa pamrih’
(amal tanpa keakuan). ‘Amal tanpa keakuan’ menolong kita pada kebudhaan.
Tercatat dalam sutra-sutra Jataka adalah kisah-kisah kehidupan masa lampau
dari sang Budha. Amal adalah tema dari semua kisah-kisah itu. Memotong daging tubuh sendiri untuk memberi makan kepada burung atau macan adalah
contoh-contoh amal (pengorbanan diri). Banyak kisah tentang raja rusa dan raja
gajah dalam sutra-sutra Jataka adalah juga tentang amal. Apakah anda mengerti
ini? Dari kisah-kisah ini, kita dapat mengerti bahwa pikiran yang terisi dengan
maitri, karuna, mudita, dan upeksa (dasar dari pengorbanan diri) sungguh besar
dan dapat membawa kita pada kebudhaan. Penerangan dicapai ketika keadaan
‘amal tanpa keakuan’ sejati dan keadaan ‘non-diri’ dicapai. Karena itu, Catur
Apramana adalah sumpah yang sangat besar.
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Mantra Pengembangan Bodhicitta

Mantra Hati Yao Chi Jin Mu

嗡·波地支達·別炸·
沙痲牙·阿吽

嗡·金母·悉地·吽
Om Jin Mu Xi Di Hum

Om Bo Di Zhi Da. Bie Zha. Sa Ma Ya. A Hum
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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 2013

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
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Toko
Jaya Raya Elektronik

亡者
張玉梅
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Hari Suci Maha Cundi Bodhisattva

Memperingati hari suci Maha Cundi Bodhisattva, 25 April 2013

Hari Suci Maha Cundi Bodhisattva

Memperingati hari suci Maha Cundi Bodhisattva, 25 April 2013

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@shenlun.org
web : http://www.shenlun.org/vihara/light-lotus-buddhism-gallery-center/
facebook : http://www.facebook.com/LightLotusGallery.Palembang

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

CAHAYA PELANGI
Setiap hari Senin, Selasa & Rabu
Pukul 19.00 di PAL TV
Palembang
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Mantra Hati Marici Bodhisattva

Mantra Hati Sakyamuni Buddha

嗡·摩利支玉·梭哈

南摩三滿哆·母馱南·縛

印咒功德廻向:

印咒功德廻向:

Yulia Vinix
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大吉大利·萬事如意
合家平安

大吉大利·身體健康
合家平安

Om Mo Li Zhi Yu Suo Ha
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Na mo San Man Duo
Muo Duo Nam Wok

印咒功德廻向: Lydia Sutioso

身體健康·業障消除·合家平安
貴人多助·小人遠離

Mahasadhana Avineka Vishnu
~Maha Arya Acarya Lian Sheng, Ling Shen Ching Tze Temple, 15-09-2012~

Pertama-tama kita lebih dulu sembah sujud pada guru silsilah Bhiksu Liaoming,
sembah sujud pada Guru Sakya Dezhung, sembah sujud pada Gyalwa Karmapa
XVI, sembah sujud pada Guru Thubten Dhargye, sembah sujud pada Triratna
Mandala, sembah sujud pada adinata upacara hari ini Tathagata Amitabha di
Sukhavatiloka Barat, sembah sujud pada Subhakrtsna Vishnu.
Gurudhara, Para Acarya, Dharmacarya, Lama, Pandita Dharmaduta, Pandita Lokapalasraya, ketua vihara, para umat se-Dharma, dan umat se-Dharma di internet, selamat siang semua, salam sejahtera semua.
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Hari ini datang banyak tamu agung, saya akan baca semua dengan sangat cepat.
(Mahaguru membacakan nama-nama tamu agung) serta semua tamu agung dan
umat se-Dharma yang datang dari berbagai penjuru dunia dan dari sini. Hari
ini dapat memimpin Upacara Agung Penyeberangan Arwah Buddha Amitabha,
terima kasih sekali kepada ketua Seattle Ling Shen Ching Tze Temple Acarya
Dehui, dan ketua Rainbow Temple Acarya Lianyin, terima kasih sekali kepada
mereka berdua. (Hadirin tepuk tangan)
Sebelum berceramah Dharma, lebih dulu umumkan satu hal, ini mungkin merupakan Leizang Si terbesar di kawasan Amerika dan Kanada, luas bangunan Leizang Si ini ada 20.000 kaki persegi, inilah Jing Yin Temple di Toronto, Kanada,
yang diketuai oleh Acarya Lianxiong. Bulan depan, Sabtu, 13 Oktober, Mahaguru akan pergi ke Jing Yin Temple untuk kaiguang dan transmisi sadhana. Leizang Si baru selesai dibangun, bangunan interior mencapai 20.000 square feet,
besar sekali, saat ini mungkin yang terbesar di kawasan Amerika dan Kanada.
Khusus memberikan penghargaan pada Acarya Lianxiong, Beliau tidak menggalang dana secara terbuka, namun, dalam waktu yang singkat merampungkan pembangunan Jing Yin Temple, Toronto dalam waktu setahun dua tahun. Ia
sendiri menjadi teknisi, mengawasi pekerja sendiri, menciptakan sendiri, tidak
ada penggalangan dana secara terbuka! Ia pun dapat membangun Leizang Si
terbesar di Amerika dan Kanada, sangat luar biasa, sangat mulia. Ia tidak pernah
melelang barang apapun untuk Jing Yin Temple, ia sendiri membangun Leizang
Si, 20.000 kaki persegi! 20.000 square feet! Luas sekali, luas bangunan Jing
Yin Temple mungkin lebih luas daripada aula pertama, di lantai bawah juga
ada satu aula (aula kedua) kita yang sekarang. Betul? Acarya Lianxiong, silahkan berdiri, biar semua orang melihat lagi sekali, terima kasih! Membabarkan
Dharma Tantra Zhenfo, seperti ini, inilah orang berbakat yang sangat mulia.
Selamat datang, kalau sempat, main ke sini.
Acarya yang hadir hari ini tidak sedikit. Acarya yang tidak datang, ada yang
menulis surat memberitahukan bahwa mereka sakit dan tidak bisa hadir, sekarang kita berdoa dalam hati selama 10 detik untuk mereka, memberikan restu
pada mereka, semoga yang sakit lekas sembuh, yang tidak sakit juga lekas sembuh. (Mahaguru beranjali dan berdoa dalam hati) Baik, 10 detik selesai. Hari
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ini akan mengulas Sadhana Vishnu, Sadhana Vishnu ini, sepanjang hidup saya,
hanya diulas sekali saja. Di dalam Tantra pun tidak ada yang mengulas sadhana
ini. Mau mendengarkan lagi sadhana ini, 500 tahun kemudian mungkin baru
akan diturunkan sekali. Setelah 500 tahun kemudian, jika saya kembali lagi,
saya akan ulas sekali lagi. Kalian acarya yang tidak datang, seperti Acarya Lianhan di Hong Kong, benar-benar sakit, badannya kurang sehat. Ia benar-benar,
100 persen telah mencapai pencerahan, 100 persen! Kita memberikan hormat
padanya. Selain itu, Acarya Lianye di Tainan, konon ia mengidap penyakit lama,
juga sangat parah. Mereka yang sakit, kita memohon Buddha Bodhisattva memberkati mereka lekas sembuh, yang tidak sakit, juga berkati mereka lekas sembuh, yang tidak sakit juga harus diberkati! Penyakit hati! Mohon Buddha Bodhisattva memberkati semoga kembali normal, itu pesan dari Gurudhara, bukan
saya.
Di India ada 3 dewa utama, satu adalah Dewa Pencipta Mahabrahma, satu lagi
adalah Dewa Pelindung Vishnu, satu lagi adalah Shiva Mahesvara Dewa Perusak.
Seluruh India percaya pada Shiva. Namun, yang percaya pada Subhakrtsna,yaitu
Vishnu, di India terdapat seribu pura. Pura Shiva paling banyak, pura Mahabrahma jarang sekali. Karena Mahabrahma Dewa Pencipta, sehabis menciptakan, tidak ada lagi pekerjaan, Ia pun pergi ke Thailand, Mahabrahma di Thailand berwajah empat, Buddha Berwajah Empat adalah Mahabrahma. Seattle
Ling Shen Ching Tze Temple kita terdapat Mahabrahma, juga ada Mahesvara,
yakni Dewa Perusak, juga ada Subhakrtsna Dewa Pelindung. Dewa Pelindung
sangat penting, namun, tidak ada yang menurunkannya, Anda cari saja mudra
Subhakrtsna, tidak ada yang tahu, hanya Mahaguru baru ada. Karena, Mahaguru
pada zaman kuno, pernah bereinkarnasi pada zaman 2500 tahun yang lalu saat
Buddha Sakyamuni berceramah Dharma, Ia mengulas Sutra Amitabha, Buddha
Amitabha adalah adinata upacara hari ini, namun, kepada siapa Ia ulas? Saat Ia
mengulas Sutra Amitabha, setiap kalimat menyebut nama Sariputra, mengapa?
Karena Sariputra berasal dari tempat Buddha Amitabha. Sedangkan Sariputra
adalah titisan dari Padmakumara. Buddha Sakyamuni berceramah Dharma ada
sumbernya, Ia mau berceramah Dharma pada siapa, semua ada tujuan-Nya, Ia
mengulas Sutra Mahamitabha, mengulas Sutra Amitabha, semua diulas untuk
Sariputra, tidak diulas untuk Mahakasyapa, tidak diulas untuk Moggalana, tidak
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diulas untuk Ananda, Ia khusus menyebut Sariputra, karena Amitabha Padmakumara menitis menjadi Sariputra.
Buddha Sakyamuni memiliki sebuah Dharmasangkha yang sangat istimewa,
Ia mewariskan Dharmasangkha ini kepada Sariputra, Sariputra wariskan lagi
kepada Vishnu, kemudian Vishnu menimbun Dharmasangkha di tempat yang
tidak diketahui orang, kemudian orang yang menemukan Dharmasangkha ini,
menggali Dharmasangkha ini, tak disangka adalah Tsongkhapa. Setelah Tsongkhapa mendapatkan Dharmasangkha ini, lalu menyerahkan pada murid-Nya,
nama murid ini tidak saya ungkapkan sekarang. Ketika Tsongkhapa mendapatkan Dharmasangkha ini, Ia berkata pada murid ini, “Bawalah Dharmasangkha
ini dan tiuplah di suatu tempat, di mana Dharmasangkha ini berbunyi ketika
ditiup, di sanalah Anda bangun sebuah vihara.” Alhasil murid ini bawa Dharmasangkha ini ke lokasi Drepung Monastery, Tibet yang sekarang, begitu ia menitup Dharmasangkhanya, Dharmasangkhanya berbunyi, murid ini pun mendirikan Drepung Monastery. Drepung Monastery merupakan vihara pertama yang
dibangun di antara 3 vihara terbesar di Tibet. Semua ini ada sebab musababnya.
Sekarang saya bahas tentang Shiva, di tangan-Nya ada sebuah Dharmasangkha,
Dharmasangkha ini adalah Dharmasangkha Buddha Sakyamuni, Ia bisa meniupnya sangat keras. Tiga dewa utama India: Shiva, Mahabrahma, Vishnu, satu
adalah Dewa Perusak, satu adalah Dewa Pencipta, satu adalah Dewa Pelindung. Bagaimana Dewa Pelindung melindungi? Mahabrahma tadinya berkepala
lima, sekarang berubah menjadi dewa berwajah empat yang berkepala empat,
tahukah kalian apa sebabnya? I know you don’t know. Saat itu, ada Mahabrahma, juga ada Shiva Dewa Perusak, juga ada para dewa. Mahabrahma tanding daya gaib dengan Shiva. Mahabrahma berkata, “Daya gaib saya besar.” Shiva
Dewa Perusak berkata, “Daya gaib saya paling besar, daya gaib Anda Dewa
Pencipta, tidak sebanding dengan saya Dewa Perusak.” Mahabrahma lebih welas asih, Ia adalah seorang budiman, juga tidak bisa mengatakan Dewa Perusak
adalah orang jahat, namun, ada sebagian orang berkata, “Orang yang lebih dulu
turun tangan pasti menang, orang yang belakangan turun tangan akan celaka,
yang tidak turun tangan lebih celaka lagi.” Mahabrahma justru tidak turun tangan. Shiva menebas dengan pedangnya, kepala Mahabrahma dipenggal satu.
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Sehingga Mahabrahma tinggal empat kepala. Saat itu, Shiva masih mau terus
memenggal, Dewa Pelindung merasa menindas seorang budiman Mahabrahma,
ini kurang baik. Ia pun mengambil Dharmasangkha, Dharmasangkha berbunyi,
Shiva pun tidak bisa mendengar semua jenis suara, namun, Ia bisa melihat.
Ia mengambil pedangnya, mau menebang kepala Mahabrahma lagi, saat ini,
Vishnu melempar dua kelopak teratai di tangannya, kelopak teratai yang dilempar menutupi kedua mata Shiva. Namun, Shiva masih memiliki satu mata, mata
ketiganya, namun, tidak dapat melihat kepala Mahabrahma, sehingga, dari mata
ketiganya ini, keluar api yang membakar Mahabrahma, saat ini, Vishnu pun
melempar palu Vajranya, memukul mata ketiga Shiva. Shiva berlari cepat sekali,
lari kembali ke Qomolangma di Gunung Himalaya, lari ke gunung tertinggi.
Menurut kalian, di antara mereka bertiga, daya gaib siapa yang terbesar? Daya
gaib Vishnu sangat besar. Bahkan Mahabhrama pun dilahirkan oleh Vishnu.
Semua surga di dalam Agama Buddha, surga tertinggi di Karmadhatu adalah
Mahesvara, yaitu Shiva; di atasnya adalah Rupadhatu, Mahabrahma justru berada di Surga Rupadhatu; di atas Surga Rupadhatu, Dhyana ketiga, yaitu Surga
Subhakrtsna/Vishnu, segalanya adalah terang, itulah alam Surga Subhakrtsna,
lebih tinggi daripada Mahabrahma. Kalian lihat di Nepal, yang namanya Dewa
Pelindung itu berbaring di atas permukaan air, Ia memperlihatkan sebuah mata
pusar, kemudian dari mata pusar tumbuh sekuntum teratai, di atas teratai, lahirlah Mahabrahma. Jadi, Mahabrahma dilahirkan oleh Vishnu, dengan kata lain,
Dewa Pencipta dilahirkan oleh Dewa Pelindung.
Dewa Pelindung memiliki 10 titisan, menurut Agama Hindu, titisan kesembilan, adalah Buddha Sakyamuni. Namun, di dalam Agama Buddha, tidak boleh
mengatakan demikian, karena tingkat pencerahan Sang Buddha sangat tinggi,
Anuttara Samyaksambodhi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Sang Buddha!
Menurut Agama Buddha, perintis tertinggi Agama Buddha adalah Buddha Sakyamuni, Anuttara Samyaksambodhi yang dicapai-Nya, tidak ada yang lebih tinggi
daripada ini lagi. Di sini, jika ada Orang India, so sorry (maaf sekali), karena
dalam Agama Buddha, tentu saja menganggap Buddha Sakyamuni paling tinggi.
Agama Hindu menganggap 3 dewa utama adalah yang tertinggi, daya gaib
Shiva juga sangat tinggi. Marilah kita berpikir sejenak, satu adalah Pencipta,
satu adalah Perusak, satu adalah Pelindung, seluruh ﬁlsafat di dunia ini tertuang
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di dalam ketiganya. Bukan mencipta, berarti merusak, kemudian melindungi,
selain dari tiga ini, masih ada apa lagi? Tiga hal ini adalah ﬁlsafat terbesar. Oleh
karena itu, di surga tidak hanya ada Dewa Perusak, ada Dewa Pelindung, ada
Dewa Pencipta, dunia manusia juga sama. Sebenarnya, mencipta, merusak, melindungi, adalah ﬁlsafat terbesar di dunia ini, juga ﬁlsafat terbesar di India.
Sekarang mau bicara tentang topik utama. Kita sebut mantra Vishnu adalah
“OM. BIEZHA. WEISHINUYA. SUOHA.” Tunggangannya adalah Garuda, mantra hati-Nya adalah, “OM. BIEZHA. JIALUDA. ZHALIE. ZHALIE. HUM PEI.”
Tunggangan Shiva adalah seekor sapi putih, selain itu, Mahabrahma adalah
angsa putih, Ia memiliki banyak angsa yang dijadikan tunggangan-Nya. Setiap
dari mereka memiliki hewan peliharaan. Apakah Mahaguru memiliki hewan
peliharaan? Ya, namun, tidak boleh disebutkan. Ada sebuah cerita lucu, Xiaoming mengatakan hewan peliharaan ibunya, ia suka memelihara seekor anjing;
hewan peliharaan kakak laki-laki, ia suka seekor beo; hewan peliharaan kakak
perempuan, ia suka seekor kucing; hewan peliharaan adik, ia suka kura-kura;
lalu apa hewan peliharaan ayah? Tidak bisa menjawab, guru bertanya untuk
terakhir kali, ia menjawab, “Siluman rubah.” Inilah hewan peliharaan ayah.
Garuda memiliki Sadhana Memindahkan Tumor, karena Ia menyatu dengan
Vishnu, maka harus menjapa mantra Vishnu dan mantra Garuda 200 ribu kali.
Ketika Anda japa 10 ribu kali, ambil sebutir beras, japa 20 ribu kali, ambil butir
beras kedua, japa 30 ribu kali, ambil butir beras ketiga, japa 40 ribu kali, ambil
butir beras keempat, japa 50 ribu kali, ambil butir beras kelima, dua puluh butir
beras, berarti 200 ribu kali; mencakup mantra Vishnu dan mantra Garuda, cukup 200 ribu kali saja sudah efektif. Saat ini, Anda visualisasi di bagian tubuh
Anda yang tumbuh tumor, mulut Garuda masuk ke dalam, mengulum tumor
tersebut, mengeluarkan tumor tersebut dan ditaruh di dalam beras yang sudah
Anda japa 200 ribu kali, kemudian, Anda HAH (lewat mulut) ke atas beras,
HAH bukan mengembuskan napas, mengembuskan napas itu meniup, HAH itu
tergolong prana dalam, harus HAH, HAH di atas 20 butir beras. Anda visualisasi
paruh Garuda masuk ke tempat yang tumbuh tumor, satu per satu dikeluarkan
dan ditaruh di atas beras, berapa tumor di atas tubuh Anda, berapa kali pula
ia dikeluarkan, semua tumor dipindahkan ke dalam beras, kemudian HAH di
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atas beras. Saat japa mantra, harus bentuk mudra Vishnu, japa terus-menerus,
10 ribu kali, 20 ribu kali, 30 ribu kali, terakhir, bentuk mudra Vishnu, bungkus
20 butir beras dan HAH, cukup HAH sekali saja. Kemudian, Anda ambil ke-20
butir beras ke sebatang pohon besar, atau Anda menjalankan sadhana ini di
samping pohon besar, sebagian besar pohon ada lubangnya, paling bagus jika
pohon besar itu berlubang, jika tidak berlubang, Anda harus gali sebuah lubang,
kemudian, taruh ke-20 butir beras tersebut di dalamnya, kemudian HAH sekali.
Ketika Anda mau menjalankan sadhana ini, harus japa mantra Vishnu 7 kali.
Namun, sehari-harinya Anda harus japa genap mantranya 200 ribu kali. Jadi,
saat melaksanakan sadhana ini, Anda harus bentuk mudra, japa mantra 7 kali,
di atas beras HAH sekali, ke-20 butir beras dimasukkan ke dalam lubang pohon,
kemudian japa mantra Vishnu dan Garuda, kemudian HAH sekali ke dalam
lubang pohon, terakhir tambal lubang dengan tanah liat hingga rata. Kanker,
tumor di tubuh Anda pun akan pindah ke pohon tersebut, pohon ini akan tumbuh tumor Anda. Sudah mengerti? Itu menggunakan pohon untuk menanggung
tumor di tubuh kita, mulai hari itu, tumor perlahan-lahan akan mengecil, index
kanker akan terus menurun, kemudian, hilang. Sementara pohon itu akan tumbuh tumor, pohon memang akan tumbuh tumor, biarkan ia tumbuh beberapa
lagi, tidak ada masalah. Manusia tidak boleh tumbuh tumor, begitu tumbuh
tumor akan Dingding (meninggal dunia), Dingding adalah habislah.
Bagaimana cara memindahkan tumor? Yaitu japa Mantra Dewa Pelindung
Vishnu dan Mantra Garuda 200 ribu kali, 20 butir beras, saat melakukan sadhana, harus bentuk mudra Vishnu. Acarya Lianning, silahkan Anda berdiri dan
bentuklah Mudra Vishnu pada kita semua, kalian lihat mudranya, di atas Garuda
duduk seseorang, mudra tersebut disebut Mudra Vishnu. Garuda mengeluarkan
tumor di tubuh Anda dengan paruhnya, ditaruh di dalam 20 butir beras, selanjutnya ke-20 butir beras dipindah ke dalam lubang pohon, lalu relai mudra, japa
mantra Vishnu dan Garuda 7 kali, Anda boleh visualisasi Garuda mengulum
tumor Anda masuk ke dalam lubang pohon, kemudian lubang pohon ditambal
dengan tanah liat, kelak di sana akan tumbuh sebuah tumor pohon, yaitu cenderamata tumor Anda. Inilah sadhana memindahkan tumor, metode memindahkan tumor di tubuh Anda ke atas pohon. Namun, metode ini hanya efektif untuk
orang yang telah diabhiseka, yang tidak pernah diabhiseka, yang menyaksikan

46

DharmaTalk 2013

di internet, semua tidak efektif. Sekalipun Anda tahu metode ini, namun, tidak
pernah diabhiseka, juga tidak efektif. Ada orang mengira bawa foto, foto juga
ikut diabhiseka, lantas mengira sudah diabhiseka, tidak bisa, tergantung peruntungan Anda! Tergantung apakah Anda sudah diabhiseka, yang diabhiseka,
tentu efektif! Tidak diabhiseka ya tidak efektif! Anda mesti mendapatkan abhiseka ini, barulah dapat melakukan sadhana ini, tanpa mendapatkan abhiseka
ini, tidak dapat melakukan sadhana ini. Vishnu sangat hebat, Ia kerja sama dengan Garuda.
Dokter menganjurkan Anda kemoterapi atau apapun, sebenarnya..... sulit dikatakan! Ada yang sembuh, ada yang tidak, ada yang kemoterapi sebentar,
malah meninggal dunia. Tidak kemoterapi, tidak secepat itu meninggal dunia,
sekali kemoterapi, langsung meninggal dunia. Namun, kemoterapi tetap sangat
penting. Betul? Pentingkah minum obat? Minum obat tentu penting juga, sekarang sedang populer minum B17, seperti vitamin B17 ini, di beberapa negara
justru dilarang. Namun, di internet, ia akan mengajari kita, B17 sepertinya sedikit bermanfaat untuk tumor maupun cancer. Saya bukan dokter, jadi, tidak
bisa mengatakan 100 persen. Pokoknya, orang lain mengatakan B17 juga efektif untuk tumor, tidak ada salahnya Anda coba minum B17. Pokoknya, tumor
sampai stadium 3, stadium 4, stadium 2! Sudah sangat parah! Orang lain mengatakan minum B17 sangat efektif, bisa menurunkan indeks kanker, tumor juga
bisa mengecil. Demikian juga kemoterapi, ada yang sembuh, ada yang sekali
kemoterapi, meninggal dunia! Ini juga sulit dikatakan. Sadhana yang Mahaguru
terangkan ini, hanya kita yang hadir, boleh menggunakannya, yang tidak hadir,
yang sudah sangat parah, sudah mendekati ambang batas, saya juga tidak berani katakan. Saya bukan bermaksud hari ini begitu kalian pulang, cepat japa!
Japa Vishnu 200 ribu kali, Garuda 200 ribu kali, “OM. BIEZHA. WEISHINUYA.
SUOHA.” “OM. BIEZHA. JIALUDA. ZHALIE. ZHALIE. HUMPEI.”
Sadhana kedua, banyak orang mengalami masalah dalam hal reproduksi, ibuibu saat melahirkan, timbul masalah. Ia khusus melindungi ibu melahirkan,
asalkan Anda lebih dulu japa mantra 200 ribu kali, pada penanggalan imlek
tanggal 15, mandi dan duduk tenang, japa mantra 7 kali, bentuk mudra, taruh bunga putih di atas kepala si ibu, pada penanggalan imlek tanggal 15, cuDharmaTalk 2013
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kup satu saja, si ibu sudah hamil, ia mandi dulu, duduk tenang, japa mantra
7 kali, juga bentuk mudra, taruh bunga putih di atas kepala si ibu, pasti melahirkan laki-laki. Namun, harus diketahui, yang sudah hamil. Namun, ada juga
orang yang ingin melahirkan perempuan, bagaimana? Taruh bunga merah di
tas kepala si ibu, setelah ia mandi, duduk tenang, mengenakan pakaian bersih,
japa mantra 7 kali, tentu saja, pertama-tama harus japa dulu 200 ribu kali, saat
melakukan sadhana, japa mantra 7 kali, taruh bunga merah di atas kepala si
ibu, maka akan melahirkan perempuan. Oleh karena itu, memohon laki-laki
mendapatkan laki-laki, memohon perempuan mendapatkan perempuan, kita
ajari ia japa mantra 200 ribu kali, saat menjalankan sadhana, pada penanggalan
imlek tanggal 15, sehabis mandi, memakai pakaian putih bersih, duduk, japa
mantra 7 kali, taruh bunga putih di atas kepalanya, mau laki-laki mendapatkan
laki-laki; taruh bunga merah di atas kepalanya, mau perempuan mendapatkan
perempuan. Bahkan saat melahirkan, semuanya selamat. Sudah paham? Paling
bagus! Yang tidak datang, maaf! Mulai sekarang, Mahabrahma dan Dewa Pelindung Vishnu tidak akan diabhiseka lagi.
Sadhana ketiga, menyingkirkan “Ilmu Guna-guna”. Ada orang berkata, “Ah!
Saya diguna-guna orang lain.” Ada puluhan tahun, juga ada 10 tahun, juga ada 6
tahun, diguna-guna. Bagaimana jika sudah diguna-guna? Sama saja, japa mantra 200 ribu kali. Saat menjalankan sadhana, gunakan benang 5 warna, bentuk
mudra, dan japa mantra, japa sekali, ikat 1 simpul; japa 7 kali, ikat 7 simpul;
japa 14 kali, ikat 14 simpul. Pakai benang 5 warna di badan, guna-guna akan
ditolak. Banyak orang kena guna-guna! Seketika, tidak sadarkan diri, tiba-tiba
pingsan, tiba-tiba seperti bermimpi ada hantu! Sering bicara aneh, ada dewa
menempel di badan, hantu menempel di badan, dewa dan hantu tidak beda
jauh! Kekuatan hantu lebih kecil, kekuatan dewa lebih besar, yang berkekuatan
besar disebut dewa, sedikit kekuatan menjadi hantu, dewa dan hantu menempel di badan, diusir pun tidak mempan, belasan tahun pun ada. Maka, gunakan
metode ini, japa mantra 200 ribu kali, ikat simpul dengan benang 5 warna, ikat
14 simpul, japa 14 kali, digantung di badan, maka akan sembuh.
Sekarang, di mana-mana banjir bandang, Anda ingin meredakan hujan, ketahuilah, mudah sekali, suruh hujan reda, hujan pun reda. Mengapa? Karena Ga-
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ruda memangsa naga, naga paling takut Garuda. Kalau begitu, bagaimana bisa
ada Dharmabala? Sama saja, Anda japa mantra yang mendasar 200 ribu kali,
saat melakukan sadhana, tulis sebuah kata “naga” dengan pena, yakni memerintahkan naga menurunkan hujan, memohon naga menurunkan hujan, japa lagi
mantra Dewa Pelindung 7 kali, naga pun menurunkan hujan. Dulu, makanan
Garuda adalah naga, naga disebut mahabala, namun, mahabala pun kalah
dengan Garuda, Garuda lebih kuat lagi, Ia adalah raja burung. Jadi, asalkan
Ia muncul, naga pun takut padanya. Memohon turun hujan, tulis sebuah kata
“naga”, japa mantra Vishnu dan Mantra Garuda 7 kali di hadapan kata “naga”,
maka hujan pun turun, memerintahkan naga menurunkan hujan, maka akan
turun hujan. Persoalannya adalah, jika hujan turun terlalu banyak, bagaimana?
Sama saja, japa mantra ini, naga pun akan lari ketakutan. Metode meredakan
hujan yang lebih kuat lagi, ada orang memakamkan leluhur di tanah, saat dimakamkan, bukankah tubuh leluhur mengenakan banyak pakaian? Yaitu baju
yang membungkus tubuh jenasah, jika saat buka peti, baju masih utuh, ada
sepotong kain, ambillah kain tersebut, baju itu sangat bermanfaat. Atau, orang
yang meninggal dunia mengenakan banyak pakaian, Anda berikan lagi sepotong pakaian untuk dipakainya, tunggu hingga tutup peti, baju tersebut ditanggalkan, dengan kata lain, bajunya kurang sepotong. Karena, baju itu kelebihan,
lalu ambillah. Ketika Anda mau menjalankan sadhana, Anda pun duduk di atas
kain jenasah, juga japa mantra 7 kali, memerintahkan dewa naga menyingkir,
hujan pun langsung reda. Namun, Anda harus duduk di atas kain jenasah. Di
India ada kain kafan, kain itu paling bagus. Jika kita orang timur, begitu dimakamkan, tunggu sampai kita memungut tulang, saat dibuka, jika ada kain yang
masih utuh, ambillah, sangat berguna, saat mau meredakan hujan, duduk di
atas sepotong kain ini dan japa mantra, paling kuat. Apa sebabnya? Saya tidak
tahu. Namun, beginilah sadhana ini dijelaskan, hujan akan langsung reda. Jika,
hujan tidak reda, Anda pun visualisasi Garuda menggigit naga tersebut, naga
itu pun mati, dimangsa oleh Garuda, penting sekali. Inilah metode menurunkan
hujan dan meredakan hujan.
Kita menggunakan metode Vajrapani, bentuk mudra Vajra 5 kali, yaitu mencap
kening, tenggorokan, cakra hati, pundak kiri, pundak kanan, kembali ke atas
kepala, inilah Simabandhana. Kita sering melakukan Simabandhana. Jika Anda
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membentuk mudra Vishnu dan Garuda, dengan kata lain, Anda bentuk mudra
Vishnu, setelah japa 200 ribu kali, Anda bentuk lagi mudra Vishnu, mencap
diri sendiri, cap 5 kali, sama halnya dengan simabandhana tubuh Anda sendiri;
mencap orang lain, berarti simabandhana pada orang lain; mencap rumah, berarti simabandhana rumah; jika mencap pasien, pasien ini sakit di bagian mana,
misalnya sakit di bagian jantung, sakit di bagian hidung, atau sakit di bagian
mana, Anda bentuk mudra ini, menghadap tempat yang sakit tersebut, samasama japa mantra Garuda dan Vishnu 7 kali, gunakan bagian segitiga dari mudra, kepalanya sakit, cap di bagian kepala, tenggorokan sakit, cap tenggorokan,
jantung sakit, cap hati, sakit maag, cap maag, sakit punggung, cap punggung,
sakit lutut, cap lutut, sakit kaki, cap kaki, asalkan telah dicap, penyakit pun akan
sembuh. Tidak hanya bisa melindungi diri, juga bisa menyembuhkan penyakit,
asalkan Anda bentuk mudra dan cukup dicapkan saja.
Vishnu memiliki keong pengabul keinginan, teratai, Dharmacakra dan palu
Vajra, Ia memiliki 4 alat Dharma, keempat alat Dharma ini bisa digunakan.
Asalkan Anda japa 21 kali, visualisasi Dharmacakra memancarkan cahaya, memasuki ubun-ubun Anda, berhenti di bagian cakra kening dan berputar, daya
ingat Anda pun menguat. Anda semua akan bertanya mengapa daya ingat Mahaguru tidak menguat, karena saya tidak ingin mempunyai daya ingat, saya mau
lupakan apa saja, benda apapun tidak tahu, asalkan bermeditasi, cepat sekali
memasuki sunyata, mudah sekali memasuki samadhi. Ingat terlalu banyak, akan
berulang-ulang di dalam otak, berguling di sana! Berputar! Orang biasa mau
daya ingat yang baik, Mahaguru mau daya ingat kurang baik. Mengapa? Karena
asalkan daya ingat kurang baik, buku yang dulu sudah lupa semua, pokoknya
saya juga tidak risau, saya tidak tonton apapun, television (televisi), saya hanya
menonton yang bunuh diri, ada orang bunuh diri, saya pun menyeberangkannya, selebihnya saya tidak tonton, semua perselisihan, saya tidak tonton. Saya tidak punya surat kabar, tidak punya internet, tidak ada address internet (website),
tidak ada e-mail, semua tidak ada, apapun tidak ada, telepon genggam juga
tidak ada, kecuali kalian diam-diam selipkan untuk saya. Sekalipun ada telepon
genggam, juga tidak dibuka, kalian tidak dapat menghubungi saya. Saya tidak
dengar, tidak melihat apapun, apapun tidak ada, saat seperti ini, saya lupakan
segalanya, mudah sekali memasuki samadhi, gampang sekali. Langsung mengo-

50

DharmaTalk 2013

songkan pikiran, langsung memasuki samadhi, langsung dari Dhyana pertama,
Dhyana kedua, Dhyana ketiga, Dhyana keempat, kembali lagi ke Dhyana ketiga Dhyana kedua, Dhyana pertama, kemudian keluar dari samadhi, mudah
sekali, membersihkan seluruh rintangan karma di dalam badan sendiri, termasuk semua benih, dibersihkan semua. Jadi, paling bagus tidak ada daya ingat.
Namun, bagi kalian yang masih bekerja, tidak ada daya ingat itu tidak baik. Jadi,
kita mesti japa 200 ribu kali, visualisasi Dharmacakra masuk ke dalam kening
Anda dan berputar, daya ingat pun menguat.
Jika tubuh Anda mengidap penyakit, asalkan beli sekuntum teratai putih, bentuk mudra, japa mantra 7 kali. Namun, sebelumnya, Anda sudah japa 200 ribu
kali, lalu japa lagi mantra 7 kali, putik bunga teratai dilempar ke dalam bak
mandi, kemudian taruh air, Anda turun dan mandi. Keesokan harinya, penyakit
di tubuh Anda pun akan sembuh. Anda japa 200 ribu kali, visualisasi keong
pengabul keinginan Dewa Pelindung, Anda butuh benda apa, visualisasikan,
dalam bidang karir, Anda mau naik pangkat, Anda japa 7 kali, keesokan harinya,
atasan Anda akan panggil Anda, besok Anda pun naik pangkat. Dalam bidang
karir, Anda ada musuh, sering memperlakukan Anda dengan buruk, Anda japa
mantra Dewa Pelindung dan Garuda 200 ribu kali, asalkan Anda ambil hammer
(palu), palu vajra! Ambil palu vajra, Anda visualisasikan, visualisasikan atasan
yang memperlakukan Anda dengan tidak baik tersebut! Umumnya, cukup visualisasi palu ini digoyangkan 3 kali, jangan ketuk dia, karena ketuk dia, dia bisa
meninggal, cukup goyangkan palu 3 kali, kanan kiri 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 kali, ketuk
palu dengan lembut di kepalanya sekali, ia pun melupakan keburukan Anda,
hanya ingat kebaikan Anda, ia pun akan bersikap baik terhadap Anda. Terhadap
musuh, kita tentu saja tidak boleh membunuh, begitu diketukkan, ia pun meninggal, tamatlah riwayat kita. Jadi, cukup goyangkan 3 kali saja, inilah metode
menyingkirkan musuh. Mahaguru tidak melakukannya. Mengapa? Karena Jika
Mahaguru tidak sengaja ambil palu, japa mantra 200 ribu kali, saat melakukan
sadhana, japa lagi 7 kali, Anda divisualisasikan di hadapan, kemudian ketuk
Anda sekali. Aduh! Gawat, Anda kecelakaan lalu lintas, otak pecah. Mahaguru
masih harus membayar pada Anda di kehidupan yang akan datang. Tidak boleh
tidak boleh! Saya tidak lakukan. Kalian sebaiknya jangan lakukan juga. Cukup
goyang 3 kali saja, supaya musuh Anda menyingkir. Kita melarang membunuh.
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Karena membunuh tetap ada pembalasan karmanya, tidak boleh.
Sudah menjelaskan berapa sadhana? A, B, C, D, E, F, semua sadhana bisa ditarik menjadi banyak kesimpulan. Sebenarnya, Dewa Pelindung memiliki banyak sadhana, sehingga Ia baru dapat melindungi insan. Sadhana-Nya sangat
banyak. Saya hanya menunjukkan beberapa saja untuk Anda semua ketahui,
sadhana menyingkirkan tumor, sadhana melindungi ibu-ibu melahirkan, sadhana menurunkan hujan dan meredakan hujan, mudra dicap 7 kali ke tempat
orang sakit, dan dicap 5 kali sebagai sadhana simabandhana perlindungan diri.
Selain itu ada sadhana Dharmacakra, ada sadhana putik teratai putih, ada sadhana keong pengabul keinginan, ada sadhana palu vajra, tergantung bagaimana
Anda menggunakannya. Asalkan Anda japa genap 200 ribu kali, japa lagi 7
kali, maka bisa menjalankan sadhana. Jadi, kelak pewaris sadhana yang sudah
pernah menerima abhiseka ini boleh menjalankan sadhana ini. Namun, jika
orang yang ditolong belum menerima abhiseka, sedangkan acarya yang pernah menerima abhiseka membantu orang melakukannya, maka bisa melahirkan
laki-laki atau perempuan sesuai keinginan? Walaupun orang yang ditolong tidak
pernah diabhiseka, paling tidak juga harus japa mantra 200 ribu kali, acarya
baru bantu orang tersebut. Karena paling tidak, orang yang ditolong mengikis
sedikit rintangan karma. Kadang-kadang seperti ini, ada sebagian orang, rintangan karmanya tidak dapat disingkirkan, karena Sang Buddha pernah bersabda,
Ia memiliki 3 ketidakmampuan, karma tetap tidak dapat diubah, manusia memiliki karma tetap, Ia tidak mampu ubah; tidak dapat menyeberangkan makhluk
tak berjodoh, jika orang ini tidak berjodoh, Ia juga tidak mampu menyeberangkannya, orang ini sama sekali tidak berjodoh dengan sadhana ini, melakukan
sadhana apapun tidak ada gunanya; ketiga, insan tidak dapat diseberangkan
semua, selamanya ada insan, tidak bisa menggunakan sadhana ini untuk menyeberangkan semua insan, mustahil. Insan tidak dapat diseberangkan semua, yang
tidak berjodoh, juga tidak dapat diseberangkan, yang memiliki karma tetap juga
tidak dapat diseberangkan, yang tidak mempunyai karma tetap, jika melakukan
sadhana ini, semua sembuh, semua bisa. Jadi, paling baik, orang yang ditolong
juag japa mantra Vishnu 200 ribu kali, agar orang yang ditolong menghasilkan
sedikit jodoh kebuddhaan. Yang tidak pernah diabhiseka, apakah tidak boleh
japa mantra? Menurut saya, boleh, kalian boleh japa mantra, namun, sadhana
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yang dijalankan tidak manjur, sebelum memohon acarya melakukan sadhana
ini untuk Anda, Anda juga harus japa 200 ribu kali, acarya sudah japa genap
200 ribu kali, japa lagi 7 kali, maka boleh bantu Anda jalankan sadhana. Ini
juga sebuah kemudahan, karena acarya mau menyeberangkan insan, mau menyembuhkan penyakit orang lain. Setiap sadhana harus japa 200 ribu kali, 200
ribu kali mantra adalah dasar, “OM. BIEZHA. WEISHINUYA. SUOHA.” “OM.
BIEZHA. JIALUDA. ZHALIE. ZHALIE. HUMPEI.” Harus japa genap 200 ribu kali
baru boleh melakukan sadhana. Biarkan insan membangkitkan niat japa mantra, kalian bangkitkan niat menyeberangkan insan, membangkitkan Bodhicitta.
Mari cerita sebuah cerita lucu! Ada seorang yang telah bertahun-tahun menikah, namun masih tidak bisa hamil, lalu berdoa di gereja, setahun kemudian, ia
pun melahirkan seorang putra. Setelah temannya tahu, lalu bertanya padanya,
“Wah! Doa kamu sangat manjur! Saya juga ingin berdoa, bisakah melahirkan
seorang anak.” Wanita ini berkata, “Tentu tidak ada masalah, asalkan pastur
muda itu masih ada.” Ketahuilah! Yang mandul, sama sekali tidak dapat melahirkan, bahkan seekor kecoak pun tidak bisa lahir, japa genap 200 ribu kali, Anda
minum lagi “Fu Hamil Bawaan Langit”, maka akan melahirkan, ini benar-benar.
Peringatan untuk orang yang menikah, ada seseorang bernama Asan, yang dikenal oleh Si A dan Si B, Si A berkata pada Si B, “Asan mengumumkan bahwa
setelah menikah, ia pun insaf, tidak minum minuman keras lagi, tetapi sekarang,
ia masih setan arak yang bermata merah begitu melihat minuman keras, tetap
minum minuman keras.” Si B berkata, “Asan punya kesulitan yang membuatnya
terpaksa minum minuman keras, sebelum menikah, ia minum-minum mengisi
waktu senggang, kini setelah menikah, ia minum-minum untuk menghilangkan kemurungan.” Mau menikah dengan baik, sebenarnya mudah sekali, ketahuilah, putik teratai putih, putik teratai merah, setelah japa genap 200 ribu kali,
putik teratai putih, putik teratai merah lempar ke dalam bak mandi, setelah dimandikan oleh suami istri, maka akan harmonis dan saling mencintai, ini sangat
nyata. Kita harus mengerti menerapkannya!
Suami dan istri berjalan bersama-sama di jalan raya, tiba-tiba datang angin kencang, rok si istri tiba-tiba terangkat ditiup angin, si istri sangat panik, menekan
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roknya yang terangkat, berkata, “Oh Tuhan! Pemandangan musim semi saya
tersibak!” Si suami menatap sebentar padanya, berkata, “Tolong! Itu menguak
borok dalam rumah tangga.” Sebelum menikah beda dengan sesudah menikah,
harus menekuni sadhana cinta kasih!
Ini harus menekuni Sadhana Keong Pengabul Keinginan. Sepasang suami istri
banting tulang mencari nafkah, akhirnya membeli villa dengan pemandangan
laut, karena dibeli dengan KPR, sehingga pasangan suami istri ini setiap hari
banting tulang mengerjakan dua jenis pekerjaan, sedangkan pembantu rumah
tangga di rumah mereka setiap hari melakukan paling banyak pekerjaan, yaitu
merangkul anjing mereka di balkon sambil menikmati pemandangan laut dan
minum kopi. Mau penuh kebahagiaan, maka visualisasi keong pengabul keingingan. Ah! Segepok dolar Amerika, ada sepuluh ribu dolar, kemudian visualisasi
dolar Amerika mengucur terus-menerus, kotak deposit Anda pun sudah tidak
muat lagi, bahkan kotak deposit yang paling besar, terus hingga atap rumah,
Anda pun akan untung.
Pria itu setia dengan cintanya, saat umur 18 tahun, suka dengan yang umur 18
tahun, umur 28 tahun tetap suka yang 18 tahun, umur 38 tahun masih suka yang
umur 18 tahun, 88 tahun masih suka yang 18 tahun, pria itu setia dengan cintanya. Ketahuilah! Sadhana ini perlu dijapa dengan konsentrasi, japa genap 200
ribu kali, asalkan Anda japa penuh 200 ribu kali, Anda gunakan lagi metode
Anda, terapkan dalam segala hal! Walau Anda umur 80 tahun pun bisa memperistri wanita berumur 18 tahun, terapkan dalam segala hal, pasti! Pasti, saya
tidak beritahu Anda bagaimana cara penekunannya, saya tekuni sendiri.
Ini adalah lelucon Orang Tionghua, karena bersifat harﬁah. Saat baru lulus kuliah, berteriak, “Saudara-saudaraku! Sampai jumpa lain kali.” Setahun setelah
lulus kuliah, slogan yang diteriakkan adalah, “Saudara-saudaraku! Lain kali
akan ada istri.” Setelah menikah, “Saudara-saudaraku! Menyesal punya istri.”
Selanjutnya, “Saudara-saudaraku! Akan ada istri muda.” Memperistri lagi. Terakhir, “Saudara-saudaraku! Menyesal punya istri muda.” Tetap tidak baik. Pemerintah menetapkan sistem monogami adalah tepat. Anak perempuan yang baru
kelas 2 SD berkata pada guru, “Guru, saya tidak mau naik kelas 3.” Guru heran,
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bertanya, “Mengapa kamu tidak mau naik kelas 3? Buat apa selalu di kelas 2?”
“Saya mau naik kelas 4.” “Tidak bisa! Kamu tidak bisa loncat kelas.” Anak itu
berkata, “Saya tidak mau menjadi Xiaosan.” (sebutan untuk SD kelas 3, homonim dengan istri muda)
Kita semua tertawa sejenak menghibur diri. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada.
Pada dasarnya japa mantra 200 ribu kali, Dharmabala Dewa Pelindung sangat
besar, Ia tetap merindukan insan. Ada sebagian dewa, tidak merindukan insan, selain Dewa Brahma, karena Ia adalah Dewa Pencipta, selain Mahesvara,
karena Ia adalah Dewa Perusak, salah satu tugas Dewa Pelindung adalah melindungi insan, asalkan kita japa mantra-Nya, menekuni sadhana-Nya, memiliki
gambar rupang-Nya, memiliki mantra-Nya, memiliki mudra-Nya, maka menjadi tatacara Tantra, asalkan Anda menekuni hingga kontak yoga dengan Dewa
Pelindung, Anda akan mendapatkan perlindungan dari Dewa Pelindung dalam
setiap kehidupan, selamanya tidak akan mengalami kecelakaan.
Makanan Garuda dari Dewa Pelindung adalah amrta, Ia sekarang tidak memangsa naga, karena Sang Buddha telah membantu mereka compromise (mendamaikan), “Semoga Anda (Garuda) jangan memangsa naga, karena jika Anda
memangsa naga, suku naga akan punah, naga pun tidak ada lagi.” Jadi, Garuda
itu makan amrta. Anda boleh persembahkan Ia dengan air apapun, jadi, harus
mempersembahkan air pada Garuda, menggunakan air yang diubah menjadi
air amrta untuk dipersembahkan kepada Garuda. “Garuda, para makhluk halus
di padang belantara, raksasa dan Hariti, amrta berlimpah-ruah. OM. MUDILI.
SUOHA. OM. MUDILI. SUOHA. OM. MUDILI. SUOHA.” Japa 3 kali, lalu gunakan jari Vajra tulis sebuah aksara “HUM”, berubah menjadi air amrta, dipersembahkan kepada Garuda, cukup gunakan air amrta. Jika persembahkan
pada Vishnu, antara lain: bunga, dupa, pelita, teh, buah-buahan, apapun boleh,
benda apapun boleh, asalkan bersih, benda apapun boleh, asalkan Anda suka,
Vishnu pun suka.
Om Mani Padme Hum.

DharmaTalk 2013

55

㬤⭕⍱֑䅑

䱵 ᖂ䱶㏉䠁 㾷
䰗䘦Ʌ䱵ᖂ䱶㏉䠁㾷Ɇδжε

以前我講的，可以說是「散裝」的。什麼叫做散裝的呢？就是想到就說，
沒有一定的課程。現在是要講正統的佛經，等於是整船用載的。以前所
講的是小船，今天要講的貨櫃船。以前講的可以講說是好玩的，現在講
的是不好玩的。
以前我在李炳南老師那裏，聽這個《阿彌陀經》的法，一聽就是五年。
五年，李老師也沒有把一本《阿彌陀經》講完。
可見這一本經典是非常有意義的！
上週，我們做法會，大家也聽到了非常珍貴的密法。相信大家已經學會
了《真佛秘中秘》裏面的密法，然後又學了中量級的，輕量級的已經學
會了，現在是中量級的，就是像：
「無量心之觀」、
「文殊菩薩篋劍觀」，
這兩個觀法是屬於中量級的。那麼，密法在中量級跟重量級之間，我們
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要休息一下。所以，剛好就選這一本《阿彌陀經》來談一談、講一講，彼
此之間，互相研究一下。
以前我曾經皈依樂果老法師，樂果老法師他曾經講解過一本《阿彌陀
經釋要》。我皈依樂果老法師的時候，是在台中沙鹿。他有一個寺在埔
里，叫做佛光寺，現在佛光寺正在建大殿，那個大殿的中心樁和地理測
量是我幫他看的。不過，很可惜的，樂果老法師已經圓寂了。今天，上師
來講《阿彌陀經》，採用了樂果老法師的法本，也有一點紀念老法師的
意義在內。
這一本經是樂果法師在世時所講的，我先讀一段給大家：
「釋迦世尊，出世說法。為度眾生故。所說法門。八萬四千。唯以淨土法
門而得度者。不可數計。然淨土中。佛說阿彌陀經得度者。亦不可數計
。總言信釋迦佛語。並信六方諸佛語。念佛成佛者。為人生一大事因緣
也。以此說來。希望諸位護法居士。聞法向人說。常作是好夢。況流通《
佛說阿彌陀經》，受持讀誦。為人演說。以此功德利益，非心思囗議，可
能宣說者，乃佛因佛果也。」
前面釋迦世尊四個字，釋迦是一個姓，所以我們經常講，釋迦牟尼佛衪
原來的種族，就叫做釋迦族。衪出生的地方，按照現在研究起來，其實
就是在印度跟尼泊爾交界的地方。佛教盛行在印度、尼泊爾、跟喀什米
爾。最早的時候，在釋迦牟尼佛還沒有創教以前，只有婆羅門教，那時
候還沒有佛教這個名稱。自從釋迦牟尼佛衪本身認識了真理的現象以
後，才有了佛教這個名稱的存在。
什麼是世尊呢？所謂世尊，是世人（世界上的人）統統非常尊敬的。這一
句話的意思是說：在這個世界上人人尊敬的釋迦牟尼佛。
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當初釋迦牟尼佛在菩提樹下悟道的時候，天上跟地下有六大震動。事
實上，衪並不是從皇宮一出來、一出家以後，衪就跑到菩提樹下去那邊
打坐、去悟道的。釋迦牟尼佛先去拜訪婆羅門教的老師，衪一共參訪了
無數個老師，但最有名的有六位老師。
衪曾經把自己的腳單隻吊在樹上、頭朝下這樣子修練。曾經好多天不吃
飯，衪身體就坐在有刺的叢林裏面，讓刺刺身體，而且沒有吃飯。衪也
曾經在高山下雪的地方，沒有穿衣服就坐在雪地上修練。衪曾經游泳到
河的底下去打坐，閉住呼吸打坐。
衪在雪山這樣子修練，一共修練了六年，就是在苦行林衪修練了六年。
修練了六年後，衪覺得衪自己的程度只能夠暫時把痛苦遺忘，只能夠將
自己的精神進入四重天。衪一直要往上爬，卻一直爬不上去。
有好多仙人跟衪講：
「你跟著我就沒有錯。」
仙人跟衪講：
「你在我這裏，可以學到催眠術。」
釋迦牟尼佛衪沒有用嘴巴回答，只是用眼睛瞪著衪的師父，衪的師父就
被衪催眠了。
衪的師父對釋迦牟尼佛說：
「你可以走了，因為你已經學會了我這一套。
」
釋迦牟尼佛又跑到另一個仙人那裏，那個仙人會「嘴巴吐火」。那仙人
對釋迦牟尼佛講：
「你跟我學好了。」
釋迦牟尼佛說：
「我學會吐火後，就是要去當廚師的嗎？」
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吐火外道問釋迦牟尼佛：
「那你想要得到什麼呢？」
佛說：
「我要得到人生的真正的真理。」
那位吐火外道說：
「我沒有這些。」
又有一個仙人對釋迦牟尼佛說：
「我可以想吃什麼，就有什麼！」他只要
把鍋子放在他的洞囗，馬上就變出來雞肉、鴨肉、饅頭、一大堆滿滿的
，釋迦牟尼佛衪也不學這個。衪碰到了一個程度很高的仙人，那個仙人
會飛行，而且他可以坐在樹枝上面搖搖擺擺盪鞦韆。但是，佛問他：
「什
麼是真理呢？」
結果，那個仙人說：
「我也不知道。」
有一次，當衪從菩提樹下金剛座上要起來的時候，發現站不起來，也不
能走路，只能用爬的去喝尼連襌河的水，爬到一半，剛好有一個牧羊的
小女孩用羊乳來供養衪。衪領悟到一句話－－「修行的人要精神跟肉體
互相配合」。雖然在精神上已經開悟了，但是肉體上還是需要食物的補
給。今天上師告訴大家，不要以為餓肚子修行非常有耐力。我們是不要
吃得太多，以免剩肉太多。所以，吃的只是應付你的肉體與精神上所需，
剛剛好就好。
釋迦牟尼佛領悟了這個道理以後，就倡導肉體跟精神要一致的。但是，
首先跟隨衪的五位出家人，他們先後離開了釋迦牟尼佛。因為他們發覺
釋迦牟尼佛已經離開苦行，衪開始吃東酉。所以你們看到我吃東西的時
候，你們就知道我是跟釋迦牟尼佛學的，雖然我自己修行的時候也餓了
好幾天。事實上，人的精神靠睡眠，人的肉體是必須要靠飲食的。所以
不吃的修行，很容易造成肉體跟精神上的雙重打擊。
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於是，衪離開了這些婆羅門仙人，去找尋自己的真理。最後，佛到了尼
連襌河的旁邊菩提樹下，衪在那裏打坐，從晚上一坐坐到天亮，在天快
亮的時候，看到東方有一顆星星，這顆星星投入衪的心中。衪終於明白
，
「什麼是真理？」
釋迦牟尼佛得到的心印，我已經在星期六跟大家講過，什麼是真理呢？
真理就是你自己跟宇宙意識合一！除了自己跟宇宙意識合一是真理以
外，其他沒有一樣是真理。宇宙天上的星就是代表真理，那麼這顆星投
入懷抱，表示釋迦牟尼佛跟宇宙的意識合一。
現在，大家都開悟了。但是你們在實行上、實修上也要達到跟宇宙至上
意識合一，不能在精神上開悟以後，肉體上就亂七八糟，所以實際上就
是要修行。
現在講第二句：
「釋迦世尊，出世說法。」釋迦牟尼佛從哪裏來？釋迦牟
尼佛其實是從忉利天來的。衪是從忉利天直接降生到這個娑婆世界，
所以衪一出生就能夠腳踏蓮花，步步生蓮，而且能夠講話－－「天上地
下唯我獨尊」。這是說法，一出生就開始說法。
有一個老和尚說：
「假如當時我在旁邊，當時就把衪一棒打死，拿去餵
狗子吃。」為什麼這個人講這種話呢？大家用腦筋想一想！因為一出生
就會走路、腳底生蓮花、又會開口、又會說話，不是妖怪是什麼？其實不
是！這是襌宗的話。因為襌宗有一句話講：
（這個講得是太深了一點）「
要見佛殺佛，見相要殺相，凡所有相皆是虛妄。」還好，那位老和尚不在
旁邊。
不過，這句話一講，天下震動，大家都說：
「小子太驕傲，這不是旁若無
人嗎？怎麼可以講天上地下唯我獨尊呢？」現在很多的修行人都學釋迦
牟尼佛這一句話。他吃青菜才吃三天，也要講天上地下唯我獨尊，反正
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無人在我之上，通通在我之下。不過，這樣子學是錯的。這是釋迦牟尼
佛第一天說法，衪講出來的表面上的意思是這個樣子。
你知道衪第一天降生所說的法－－「天上地下唯我獨尊」，這個「我」是
指什麼嗎？
這個「我」是指「真理」！
這個「我」是指「宇宙意識」！
這個「我」就是「無窮盡的大我」！
這個「我」是「殺不死的」、是「無形的」、是「無窮大的」、是「無限的」
。
今天講明白了就好，不講明白，大家都變成魔。這個「我」並不是指釋迦
牟尼佛，衪並沒有指「我」，衪是指「天」跟指「地」，衪已經指出來了這
「無窮大的我」。世界上的人通通都指「自己的我」，只有釋迦牟尼佛是
指「天上的我」、
「地下的我」、
「無窮大的我」。所以釋迦世尊，衪出世
的時候，就已經說法。這麼偉大的人，當然出生的時候一定要腳下生蓮
花，而且馬上就會走路，馬上就會說法。
雖然是從忉利天下來降生，能夠說法，也要經歷人間的苦行；在苦行林
六年，受盡了很多的苦處。所以今天我們修行的環境太好，怪不得統統
入了「睡覺三摩地」。人家打坐是要坐在有針刺的叢林裏面，插著肉這
樣子打坐，這樣子不會睡著。這是表示一種修行，真正的精神集中的一
種毅力。修行人因為吃得少，也許在打坐時肚子餓，他能夠把肚子餓移
轉掉，轉走。他可以把自己身體的病痛移轉走，他可以把自己一切的享
褔統統移轉走。他可以真正的有了精神的力量，讓宇宙的法流充滿他的
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身體。
佛住世間，說法都有它的意義。像密勒日巴衪修行了十二年，到最後，所
有的衣服都爛了，好像樹葉落在他身上一樣，衪的身體只要稍微動一動
，所有的樹葉通通掉到地上。所以有些小姐拿東西去供養衪都害怕，因
為衪身上已經沒有半樣東西，都爛了。
為了度眾生，就要受那麼多的苦。那麼我們現在大家修行才修多久？大
家可能認為一日一修非常的痛苦。我一直在想，為什麼你吃飯不苦？而
且每天還固定有三次。你們只看到有形的飯，沒有看到無形的飯。事實
上，宇宙的法流就是我們無形的飯。你們有這麼好的宇宙的法乳（我們
稱為牛奶－－宇宙的法乳）、法的牛奶，給你們喝你們都不喝。一天只
叫你喝一次你都不喝，奇怪！大家都喜歡吃飯。
我現在早餐不吃，這幾天早上，我只是簡單的一小杯牛奶而已，什麼都
不吃。留一餐準備喝法乳的，法的牛奶。確確實實法的牛奶你真的能夠
喝到了，你就能夠體會到真正的快樂，那個比中了樂透獎還快樂。你能
夠喝到宇宙的法乳，就等於全宇宙都是你的。
今天晚上說法，就是希望大家能夠真正的品嚐到宇宙的法乳。得到宇宙
法乳的請舉手！剛才就有宇宙的法乳下降、降下來。相信大家拿照相機
照相的，假如機緣湊巧，就照到了降下來的法乳。希望大家洗出來看一
看，那個像瀑布一樣的牛奶；瀑布是水，但是那個瀑布是牛奶的瀑布，
這個力量是很偉大的！
釋迦牟尼佛來這世間，並不是教人家求財富，所以第二句講「釋迦世尊
，出世說法。」釋迦牟尼佛來世間是講這個法乳的法。今天我踉大家所
宣說的，也就是在講這個法乳的法。你們踉著我走，一定有法乳可以喝
，不必說要你們多少錢，因為你只要修法時能真正的跟宇宙合一，法乳

62

DharmaTalk 2013

一定下降。你一定能夠領略到裏面的芳香的味道，充滿你全身的身體，
你的全身都能夠放光，你變成了真理之一，宇宙就是你的，這個就是「
永生」，基督教講的「永生」，佛教講的「無生」，這個上次已經講過了。
最初入三摩地的情形，是這個「天心」跟「頂穴」都有一點發麻，法乳下
降，使整個頭的細胞全部充滿了快樂。那個法乳再下降到你的上半身，
你的上半身跟頭部所有細胞統統充滿著快樂。法乳再下降到了你的腳，
把你全身所有的細胞，統統充滿了快樂，這就是「大樂金剛」，這就是
初機的三摩地。你有了初機的三摩地，就是那個法乳從你的頂穴灌到
你身體的瓶子，使你的瓶子統統充滿了法乳。你知道啊！那個漂亮的小
姐就跟葫蘆一樣，葫蘆的形狀。就是說裏面充滿了法流的時候，先從頂
，然後統統充滿的時候，這個葫蘆就是一個透明的，這個葫蘆就是代
表一個人。
今天釋迦牟尼佛衪說了法，我跟著釋迦牟尼佛學，解說了法，我確確實
實體會到這個法。因為我自己有體會，所以我講給大家聽。這個是非常
有價值的，而且是很真實的、很寶貴的、有錢買不到的。
最後，我再講一句話：佛所說的－－「天上地下，唯真理獨尊」。
而且，今天我再補充一句話：
「什麼是真理呢？」－－「和宇宙的法乳完
全融合就是真理」。我告訴大家，只有這樣子才是「永生」跟「無生」，
除此之外，世界上沒有一樣東西是永遠存在的！
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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

(•) Rusmawaty
(•) 張玉梅
(•) 唐明伙
VVB Silampari
Vihara Paramitha
Jaya Raya Elektronik
Light Lotus Gallery

Abeng
Acun
Andy
Ahan
Ben Hendry
Bong Fui Chian
Bong ban cu
Cahyadi
Chin Leng
Chaily Pany
Chapin
Chen Dewi
Chi Lie Phin
Chuping
Diana lusi
Diyonnel Prajna T.
Dragono
Fanny
Feliciana Sofian
Fendy Sutio
Fung Lie
Fung Ing
Hanli
Haryanto
Hermanto W. & Kel.
Herwin

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Jesslyn SO
Jon Ang
Kwee Hong San
Lina
Lina Wangsa
Lydia Sutioso
Michaels Johan
Michelle A.B
Rafik Taslim
Ratna Dewi Efendi
Ratna Makmur
Renawati Ngadimo
Rexi
Ruslie
Sharon A.B
Sofian Wijaya
Sik Che
Silvi O.D
Suvati Se
Taslim efendi
Theresia
Thomas Dragono
Thomas Chandra
Thomy Chandra
Thomson Chandra
Tjendra Umar
Vanessa A.B
Wahyudi
Wika Martha
Yenli
Yenny
Yusuf
Yulia Vinix

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

Sujadi Bunawan
Vicca Susindra
蓮花敬皓
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Vihara Vajra Bhumi Sriwijaya
Jl. Sayangan lrg. RK. Lama No. 619 RT. 09, 16 ilir
Telp. 0711-350798 Fax. 0711-320124
email. contactus@shenlun.org
website. www.shenlun.org
Palembang - Indonesia

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

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

Organisasi Muda-Mudi dapat menghubungi Mei Yin di nomor 0898-240-9700

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 Saudara Rexi di nomor 0819-2762-4377

◉ Pemberkatan Pernikahan :
Dapat menghubungi Pandita Herlina di nomor (0711) 350798

◉ 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.
DharmaTalk 2013

67

*Bulatan besar melambangkan hari, Bulatan kecil melambangkan Ɵga waktu
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