Doa
Memohon kepada Mahaguru Maha Mula Acarya Lian Sheng

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

iv

DharmaTalk 2013

Daftar Isi
Berkeyakinan Pada Satya Buddha Pasti Akan Ada Bukti Nyata

6

Baca Buku Dengan Tenang

11

Tiga Belas Sadhana 9 Tingkat Dzogchen

18

Memiliki Berkah dan Kebajikan, Keberuntungan pun Menyertai

48

Kembali Mengulas 8 Metode Yaochi Jinmu

52

【釋經名「佛說阿彌陀經」】佛（三）

66

.

Info dan edisi digital DharmaTalk dapat diperoleh di alamat website
www.shenlun.org/dharma-talk/
dharma.talk@shenlun.org

Berkeyakinan Pada Satya Buddha
Pasti Akan Ada Bukti Nyata
~Maha Arya Acarya Lian Sheng, Ling Shen Ching Tze, 17-05-2008~

Sembah sujud pada Y.M. Liao Ming, Guru Sakya Zheng Kong, Gyalwa Karmapa
XVI, Guru Thubten Dhargye, sembah sujud pada Triratna Mandala. Pemandu
kebaktian Acarya Lian Yin, Gurudhara, Para Acarya, Dharmacarya, para umat
se-Dharma, juga umat se-Dharma di internet, salam sejahtera semuanya.
Jangan Mendambakan Jodoh Dharma. Tekunilah Satu Jenis Sadhana Saja Bila
Anda Mencapai Kontak Yoga Dengan Satu Yidam, Anda Akan Mencapai Kontak Yoga Pula Dengan Para Buddha
Barusan Lama Jiuru menyampaikan tentang “Jodoh Dharma Belajar Dharma”,
ceramah Lama Jiuru sangat bagus. Bersadhana ada yang menekuni banyak sadhana dan ada pula yang menekuni sedikit sadhana; ada yang menekuni sadhana
.
besar, ada yang menekuni sadhana sederhana,
tapi semua ini adalah jodoh.
Sebenarnya, ada “bhavana utama”, juga ada “bhavana jodoh”. Apa yang dimaksud dengan “bhavana jodoh”? Anda boleh tekuni karena sebab-sebab tertentu
saja. “Bhavana utama” adalah sadhana utama yang Anda tekuni. Seperti “Sadhana Penyerta Yaochi Jinmu”, yakni sadhana Yaochi Jinmu senantiasa menyertai Mahaguru, ini adalah bhavana utama saya. “Sadhana Yidam Amitabha”, ini
adalah bhavana utama saya, saya menjadikan Sadhana Yidam Amitabha sebagai bhavana utama. “Sadhana Yidam Ksitigarbha” adalah bhavana utama saya.
Dharmapala, saya menjadikan “Sadhana Yamantaka” sebagai bhavana utama.
Bhavana jodoh saya juga ada “Sadhana Acalanatha”, “Sadhana Kalachakra”,
“Sadhana Hevajra”. Anda berjodoh menekuni sadhana ini, namun tidak konsisten. Yang benar-benar konsisten adalah bhavana utama.
Kita juga harus demikian dalam melatih diri. Anda paling berjodoh dengan
yidam yang mana, Anda boleh menjadikannya sebagai bhavana utama, lantas
yang ditekuni karena sebab-sebab tertentu itulah bhavana jodoh. Bukan berarti
Anda telah menerima abhiseka dari 200 yidam, lalu Anda tekuni semua sadhana
dari ke-200 yidam tersebut, itu tidak mungkin, karena kita tidak punya begitu
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banyak waktu untuk menekuni sadhana ini. Sadhana dari satu, dua, tiga, empat
yidam sudah cukup untuk kita tekuni. Baik sadhana besar, sadhana sederhana,
banyak sadhana, sedikit sadhana, selama Anda mencapai kontak yoga dengan
satu yidam, Anda pun akan lekas mencapai kontak yoga dengan sadhana lain;
selama Anda mencapai sekali kontak yoga, sadhana lain pun akan kontak yoga.
Ini karena semua sadhana itu saling berhubungan. Hanya saja fungsinya yang
berbeda saja. Saya berikan satu contoh: seperti listrik, listrik adalah kebutuhan
utama, listrik tidak hanya bisa menyalakan lampu, listrik juga bisa menyuplai
dapur Anda, kebutuhan sumber energi mobil Anda. Pangan, sandang, papan,
transportasi, dan hiburan, semuanya tidak dapat lepas dari listrik. Ibarat semua
jenis sadhana, pada dasarnya adalah semacam sumber energi di tengah alam
semesta, semacam sumber spiritual, itulah sumbernya, namun fungsinya tidak
sama. Setelah Anda memiliki sumber energi ini, Anda kontak yoga dengan sumbernya, lantas setiap yidam akan menghasilkan fungsinya, kalau ditekuni mudah sekali mencapai kontak yoga.
.
Anda jangan mendambakan terlalu banyak
jodoh Dharma, Anda tekuni saja
satu jenis sadhana, setelah Anda memperoleh sumber spiritual ini, para yidam
yang membantu diri Anda pun akan muncul. Oleh karena itu, asalkan Anda
mencapai kontak yoga dengan satu sosok Dharmapala saja, Anda pun mudah
mencapai kontak yoga dengan kelima sadhana Vajra lainnya; setelah mencapai
kontak yoga dengan satu jenis yidam, Anda pun akan kontak yoga dengan seluruh yidam; bila Anda telah mencapai kontak yoga dalam sadhana Guruyoga,
para arya pun akan kontak yoga dengan Anda. Lama Jiuru dapat berceramah
demikian juga sangat tidak gampang, saya melihat kelak ia mirip sekali dengan
seorang Arahat.

Acarya Lian Yin berceramah tentang upacara kita yang di Taiwan. Saya seharusnya berterimakasih pada beberapa orang yang sangat istimewa, pertama
adalah pelaksana publikasi Daden Culture Sdri. Wu Shu-mei, publikasi kali ini
terlaksana sangat baik, seluruh publikasi itu dibantu olehnya. Selain itu seorang
saudari se-Dharma yang banyak mengeluarkan dana Sdri. Huang Shi-fen, kinerjanya juga sangat baik. Selain itu, pembawa acara syukuran Sdri. Xu Ya-qi,
ia nomor satu dalam membawakan acara, kita sangat berterimakasih padanya.
DharmaTalk 2013
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Tentu saja masih banyak lagi sukarelawan, banyak pahlawan tanpa nama, kita
seharusnya berterima kasih padanya. Di Taiwan, “Upacara Kalachakra” seperti
yang dikatakan Acarya Lian Yin, sangat gempar, membludak lagi, menarik lagi,
kontak batin lagi. Saya tidak berani mengatakan gempar! Semua sangat baik.
Banyak siswa seperti Sdri. Xu Ya-qi, acara “Menyalakan Pelita Hati Anda” yang
dibawakannya yang ditayangkan setiap hari Minggu di stasiun televisi Taiwan, ia
membawakan acara dengan sangat baik, kali ini membawakan acara syukuran,
kita mempunyai kesan yang sangat mendalam, sangat mengharukan. Ia adalah
orang berbakat yang sangat langka.
Fitnah yang dialami Mahaguru adalah Masalah Kecil Menyebrangkan Dan
Menolong Korban Bencana Sichuan Adalah Masalah Besar
Acarya Lian Yin menyebutkan hasil yang paling akhir adalah “mendapat pujian
dan celaan”, ini adalah hal yang lumrah! Suatu malam di belakang Vihara Ling
Shen Ching Tze, kita melakukan tinju Taiji, usai melakukan tinju Taiji, seorang
.
siswa bertanya pada saya, “Mengapa Mahaguru
masih diﬁtnah walaupun telah
mencapai kebuddhaan?” Saya pun berkata padanya, setelah Sang Buddha mencapai kebuddhaan di bawah Pohon Bodhi, ﬁtnah yang dialaminya lebih banyak
daripada sebelumnya. Ada wanita menﬁtnah Sang Buddha, ada Sat-sastarah
(lima guru sesat) menﬁtnah Sang Buddha, hingga akhirnya, bahkan ada siswa
yang sudah lama mengikuti-Nya keluar dan menftnah Sang Buddha. Fitnah yang
dialami oleh Mahaguru masih kalah dengan Sakyamuni Buddha. Belum pernah
ada wanita yang menggendong seorang bayi datang ke Vihara Ling Shen Ching
Tze dan berkata, “Mahaguru! Apakah Anda mau bayar biaya susu bubuk anak
saya ini?” Masih belum sampai tahap demikian! Itu belum termasuk ﬁtnah! Masih jauh!
Jika mau menﬁtnah saya, saya kira kalian seharusnya mengantri panjang di depan pintu Vihara Ling Shen Ching Tze, berbaris kurang lebih 108 gadis, setiap
orang menggendong seorang baby, “Anda lihat! Ini adalah mahakarya Mahaguru Lu!” Ini barulah yang dikatakan oleh Acarya Lian Yin “menarik”. Namun
tidak ada!
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Ketika Sang Buddha sendiri berada di atas Dharmasana, ada seorang wanita
memperlihatkan perut buncitnya, berkata padanya, “Sang Buddha! Bagaimana
dengan janin di dalam perut saya?” Masih ada seorang wanita bernama Sundari, ia terus berkata pada orang lain, ada apa-apa antara ia dan Sang Buddha
dan 500 Arahat, pada akhrinya tewas di tumpukan sampah. Sang Buddha juga
mengalami banyak ﬁtnah bahkan tak terhitung. Seorang siddha pasti demikian.
Kongzi juga orang suci! Tidak semua orang memujinya. Seperti orang suci dari
di dunia barat, Socrates juga tidak semua orang memujinya!
Menurut Anda, apakah di dunia ini ada orang suci yang sempurna, tolong tunjukkan. Di mana? Sebagian besar mendapat pujian dan celaan. Saya merasa
Anda semua seharusnya berpikir demikian, bila ﬁtnah seperti ini dibandingkan
dengan gempa bumi Sichuan, masalah Mahaguru adalah masalah sepele, masalah yang sangat kecil, masalah pribadi, kita seharusnya membantu korban
gempa Sichuan, itu masalah besar. Kita sebagai siswa Sang Buddha sendiri harus
berhati welas asih, banyak bencana dahsyat yang terjadi di dunia ini, misalnya
bencana gempa dahsyat Sichuan juga. termasuk semacam bencana alam, perlu
siswa Buddha sendiri yang menolong para korban bencana, menjadi seorang
Bodhisattva sejati memang harus demikian.
Makanya, setiap malam saya membantu menyeberangkan para mendiang. Ketua
Lotus Light Charity Society Acarya Changren pada saat-saat pertama setelah
gempa bumi terjadi, ia pun membawa serta beberapa umat se-Dharma yang
menjadi para sukarelawan dari Lotus Light Charity Society Hong Kong, juga
membawa banyak barang kebutuhan pokok, barang dan material sejumlah 4
juta RMB, masuk ke Sichuan, membantu menyumbang untuk korban bencana,
membantu di dalam daerah bencana. Ketua LLCS kita tidak hanya berteriak di
sana, mari semuanya menyumbang dana, bukan, begitu ia mendengar terjadi
gempa bumi, ia justru orang pertama yang masuk ke daerah bencana. Ini dilakukan oleh LLCS kita. Ini baru masalah besar. Pujian dan celaan Mahaguru ini
adalah masalah kecil.
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Mahaguru Memaafkan Segalanya Masalah Fitnah Tidak Dibesar-besarkan
Barusan Acarya Lian Yin berceramah tentang “memaafkan”. Memang benar, Mahaguru memang pemaaf, Mahaguru memaafkan semuanya tidak peduli orang
baik atau orang jahat, murah hati atau berpikiran sempit. Saya masih harus
berterimakasih pada mingguan tersebut, semua orang menganggap mingguan
ini tidak baik, menﬁtnah Mahaguru kita, ini adalah majalah tak bermutu, cara
kerjanya sangat hina, sikapnya sangat buruk, merusak masyarakat. Kita jangan
mengatakan demikian. Mingguan ini sangat bagus, ia sedang membantu Zhenfo
Zong kita. Menﬁtnah Mahaguru mana mungkin menjadi menﬁtnah Zhenfo
Zong? Apa tidak salah? Ia sedang membantu Mahaguru menyaring siswa Zhenfo
Zong, begitu mingguan ini menyaring, menyaring lagi, tiga kali menyaring, empat kali menyaring, lima kali menyaring, siswa yang tinggal barulah siswa yang
benar-benar berkeyakinan murni.
Semua orang tahu, sewaktu Mahaguru pertama kali ke Hong Kong, cukup men.
arik sekali, Mahaguru adalah tokoh halaman
depan sebuah mingguan, satu tangan merangkul Rolls Royce, satu tangan lagi merangkul Bentley, merangkul dua
mobil bermerek, Mahaguru duduk di tengah lalu dihujani uang, cukup menarik!
Dharmaraja juga tidak lebih dari itu. Itu adalah Mingguan XXX yang pertama
kali saya temui di Hong Kong. Sebenarnya Mingguan XXX telah membantu saya
menyaring satu kali, itu pertama kali. Kali ini mungkin yang keempat kali atau
kelima kali! Konon juga tokoh halaman depan, foto saya yang terpampang di
halaman depan justru agak besar, sementara, kasus korupsi miliaran itu lebih
kecil. Anda lihat saja! Mahaguru memang Mahaguru. Di halaman depan pun
dapat tempat utama. Sementara kasus korupsi miliaran itu, small potato! Saya
selamanya naik daun, gagah berwibawa! Senyum menghiasi wajah saya. Inilah
memaafkan. Mereka membantu kita menyaring siswa, Anda yakin pada Buddha, Anda berkeyakinan benar, bagi yang yakin terhadap Mahaguru, Anda pun
tinggal, bagi yang tidak yakin terhadap Mahaguru, Anda pun tersaring, tidak
perlu bersusah payah lagi, terima kasih banyak. Amituofo.
Oleh karena itu, barusan Lama Jiuru mengatakan bahwa dunia ini dari luar kelihatan baik, ia belum tentu baik; dari luar kelihatan jahat, ia belum tentu jahat.
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Dulu ibu saya berkata pada saya, ia bilang sewaktu saya kecil sangat bandel,
ia pun bercanda pada saya, bocah ini, kelak pasti menyandang nama buruk.
Ternyata perkataannya mengena! Saya Sheng-yen Lu, kalau tiga kata ini disebutkan, seperti yang saya anggap mempunyai status, misalnya pengusaha, selebriti,
atau yang mempunyai kedudukan politik yang sangat tinggi, semua tidak berani
mendekati saya, takut kalau berhubungan dengan saya maka akan menyandang
nama buruk. Mereka tidak berani mendekati saya, bagus juga, saya jadi santai,
ini adalah hal positif. Memang benar apa yang dikatakan Lama Jiuru! Yang Anda
lihat baik, belum tentu sepenuhnya baik. Anda lihat buruk, juga belum tentu
sepenuhnya buruk! Oleh karena itu, kita memaafkan.
Mahaguru selalu berpikiran positif. Orang lain sedang membantu kita menyaring siswa, orang lain sedang membantu kita menyeberangkan insan. Sekalipun
nona yang melancarkan ﬁtnah itu, ia juga sedang membantu kita menyeberangkan insan! Semua ini hal positif. Itulah hidup! Saya juga tidak meminta apa-apa
dalam hidup ini, masalah apapun Mahaguru tidak besar-besarkan. Siswa berkata
.
pada saya, Anda telah mencapai kebuddhaan,
mengapa masih diﬁtnah? Inilah
dunia, dunia pada dasarnya memang demikian. Jika di dunia ini setiap orang
sangat sempurna, setiap orang mempunyai kebijaksanaan untuk memutuskan
mana yang benar dan salah, setiap orang bersikap sangat polos, ini justru bukan
dunia lagi. Karena ini dunia, makanya ada pujian dan celaan, jadi tidak perlu
marah. Saya sudah baca artikel yang ditulis Xiong Man, saya juga sudah baca artikel yang ditulis Lama Lian Chun, apa yang mereka katakan sangat masuk akal.
Namun, saya harus menjelaskan prinsip pada kalian, Mahaguru anggap ini masalah yang sangat kecil. Jika sewaktu 108 gadis datang menggendong seorang
bayi, ini masalah besar atau masalah kecil? Masalah kecil! Mari kita semua
merawat anak, setiap orang mengadopsi satu anak, semuanya menjadi bala tentara Zhenfo Zong, nice! Sangat sempurna! Wonderful! Mana ada begitu banyak
Gurudhara? Terus terang, saya sering mengatakan satu kalimat, jika mendapatkan istri yang baik, boleh memperistri lebih banyak lagi. Jika mendapatkan
seorang istri yang menakutkan, tidak berani memperistri lagi. Oleh karena itu,
Gurudhara sepertinya hanya only one.
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ZhenFo Adalah Buddhadharma Yang Benar-Benar Mempunyai Bukti Nyata,
Mahaguru Bersyukur Pada Segenap Insan
Dalam acara syukuran yang dipimpin oleh Sdri. Xu Ya-qi, banyak saksi keluar
dan memberikan kesaksian di atas pentas. Mereka dapat berdiri dan memberikan kesaksian mereka dengan gagah berani, saya sangat berterimakasih pada
mereka. Sebenarnya masih banyak kesaksian, Zhenfo Zong sendiri boleh dikatakan termasuk aliran yang mempunyai bukti nyata. Benar-benar ada alam
suci Mahapadminiloka, benar-benar ada orang berdiri di pentas mengatakan
ia pernah pergi. Mahaguru benar-benar pernah muncul menyelamatkan siswa,
tadinya ia sudah masuk ke neraka, Mahaguru meringkusnya dari belakang lalu
mengembalikannya ke dunia. Banyak orang sakit berat, Mahaguru menyelamatkannya dari penyakit. (Hadirin tepuk tangan) Setiap dari kita boleh pergi ke Mahapadminiloka. (Hadirin tepuk tangan) Barusan Acarya Lian Yin berkata, selama
Anda memiliki keyakinan murni bahwa ada Alam Suci Mahapadminiloka, ada
Padmakumara, Anda pasti akan terlahir di alam suci.
.

Dulu sewaktu saya berusia 20 tahun, saya benar-benar pergi ke Mahapadminiloka, begitu bertemu Mahapadmakumara putih, di samping seseorang berkata
pada saya, itu adalah Padmakumara, kehidupan lampau Anda, sangat jelas,
bukan mimpi, juga ada bukti nyata. Sekarang ada seseorang mencari Padmakumara yang terukir di Goa Dun Huang dari Goa ke-311 hingga Goa ke-314,
orang ini adalah Sdr. Zhang Ming-chong. Saya menyuruhnya menjiplak dengan
jelas setiap Padmakumara di sana, kelak diperlihatkan pada Anda semua, benarbenar ada Padmakumara, bukan tidak ada, jadi ini juga bukti nyata.
Mengapa kita Zhenfo Zong disebut Zhenfo (Buddha sejati)? “Buddhadharma
yang benar-benar memiliki bukti nyata”. Jadi, hari ini dan di sini, kita bersyukur
pada nona itu, bersyukur pada Mingguan XXX, bersyukur pada internet, juga
bersyukur pada segenap insan, semuanya harus bersyukur. Anda jangan membenci, orang yang membenci, berkah dan pahalanya justru berkurang. Kita dengan hati syukur bersyukur pada segenap insan, tidak peduli siapapun, mereka
datang untuk membimbing kita, yang satu ini sangat penting. Mahaguru bertemu
begitu banyak kegagalan, begitu banyak serangan, begitu banyak ﬁtnah, setiap
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orang yang menﬁtnah berjodoh dengan saya, kelak saya dapat menyelamatkan dan menyeberangkan mereka. Semakin kejam ia menﬁtnah, semakin kejam
ia mencela, semakin berjodoh. Sungguh, itu memang benar. Karena, supaya
ia berjodoh dengan Anda, kalau bukan berbudi besar pada Anda, yakni harus
punya dendam besar, marah besar, kekejaman besar, kejahatan besar, setelah
terjadi hal-hal demikian dengan Anda, berarti berjodoh dengan Anda, kelak Mahaguru pasti dapat menyeberangkan mereka. Apakah ini? Inilah yang dikatakan
Acarya Lian Yin “memaafkan”, inilah yang dikatakan Acarya Lian Yin “gempar”.
Kegemparan ini bukan gempa dahsyat di Sichuan, melainkan kegemparan hati
manusia. Suatu hari nanti kita pasti berhasil menunggu Anda, berjodoh untuk
bersama-sama Anda, kemudian menyeberangkan Anda.
Om Mani Padme Hum.

.
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Baca Buku Dengan Tenang
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Saya pernah bertanya pada seorang siswa saya, “Apakah Anda baca buku?”
“Saya sangat sibuk!” jawab siswa saya.
“Apa saja kesibukan Anda?”
“Selain bekerja, saya adalah orang yang tidak bisa duduk diam di rumah, sejujurnya saya katakan pada guru bahwa sepulangnya saya ke rumah, saya akan
mencari beribu alasan untuk keluar rumah lagi, biarpun hanya sekedar jalanjalan santai saja. Dengan demikian hidup baru tidak akan membosankan.”
“Oh!”

.

Saya merenungkan masalah siswa saya ini.
Saya bertanya pada siswa saya yang lain, “Apakah Anda baca buku?”
“Pikiran saya tidak bisa tenang!” jawab siswa saya.
“Mengapa?”
“Saya suka arisan dengan teman, saya selalu ikut kalau diajak teman, di samping
ngobrol panjang lebar, saya juga suka rekreasi, mendaki gunung, pesta dansa,
makan-makan, dan nonton ﬁlm. Saya tidak terbiasa berdiam diri, bagiku itu
sangat membosankan.”
Saya bertanya lagi pada siswa saya yang lain, “Apakah Anda baca buku?”
“Saya hanya baca indeks saham!” jawab siswa saya.
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“Mengapa Anda hanya baca indeks saham?”
“Ada tiga kesulitan dalam hidup: kesulitan naik ke surga, kesulitan mencari
nafkah, dan kesulitan dalam hubungan antar manusia. Yang saya rasakan paling nyata adalah mencari nafkah, rencana saya setiap hari selain saham tetap
saham, paling penting adalah mencari nafkah. Kalau baca buku, saya masih
belum ada waktu, saya juga rasa itu menghabiskan waktu saja.”
“Anda tidak baca buku Maha Guru?”
“Sebagai siswa Maha Guru, saya sudah membeli buku Maha Guru. Kadangkadang saya membuka-buka buku, kemudian saya berikan buku tersebut kepada orang lain, boleh dikatakan berbuat pahala juga, kan.”
“Anda sungguh jujur.”
.
“Baguslah kalau Maha Guru tidak menyalahkan
saya!”

Saya merenungkan jawaban dari ketiga siswa saya ini. Memang, kita semakin
sulit menemukan orang zaman sekarang yang dapat meluangkan waktunya setiap hari untuk baca buku dengan tenang.
Saya merasa bahwa kesibukan orang zaman sekarang belum tentu juga tidak
baik, namun setiap manusia wajib memupuk beberapa kebiasaan baik, misalnya:
1. Olahraga.
2. Komunikasi interaktif antar anggota keluarga, teman, dan kolega.
3. Relaksasi.
Setelah bertahun-tahun berdomisili di AS, saya melihat orang bule relaksasi
dengan mencari sebuah panorama laut yang indah, kemudian berbaring dan
berjemur matahari sambil minum segelas teh atau bir sembari baca buku.
Saya merasa bahwa baca buku adalah sebuah kebiasaan yang sangat baik. Apa
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salahnya pada saat luang, di bawah penerangan yang cukup, duduk dengan tenang sambil minum segelas minuman favorit kita dan dengan tenang memasuki
dunia sang pengarang, barangkali ada pelajaran yang dapat dipetik dari baca
buku.
Setiap hari saya wajib baca buku. Saya baca Sutra Buddhis atau buku-buku di
luar dari bidang profesi tertentu.
Perlahan-lahan, kebijaksanaan saya berangsur-angsur meluas.
Saya juga sangat memahami kunci dari baca buku. Apalagi ketika batin saya
menyatu dengan buku, justru saat itulah saya mempunyai pemahaman yang
mendalam. Ini juga yang menjadi sumber inspirasi saya dalam menulis.
Pepatah kuno mengatakan: “Bila kita tidak baca buku tiga hari, tutur kita pun
tidak berbobot lagi.” Lagipula kita bisa memperoleh banyak pengetahuan dari
dalam buku.
.

Memang, banyak orang mengalami kesulitan untuk menenangkan pikiran. Namun Anda juga boleh hanya baca beberapa halaman (artikel pendek) saja dulu,
kelak Anda boleh baca artikel yang lebih panjang atau artikel yang sangat panjang. Sebenarnya saya juga tidak ingin mengimbau kepada orang-orang untuk
menghabiskan satu buku dalam sekali baca, Anda boleh mencicilnya menjadi
seminggu, sebulan atau beberapa bulan.
Pokoknya, dipupuk menjadi kebiasaan dan dijalankan setahap demi setahap. Ini
adalah kebiasaan yang baik!
Baca buku dengan tenang pasti ada pelajaran yang dapat dipetik darinya. Bila
kita dapat menenangkan pikiran kita, kita pun dapat menenangkan pikiran kita
untuk bersadhana. Bukankah kita juga perlu tenang dan tidak gundah dalam
menekuni suatu sadhana?
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Sajak:
Dengan baca Sutra kita akan dipancari cahaya.
Dengan tenang bersadhana kita akan mencapai tujuan.
Dengan pikiran yang tenang dan tanpa kerisauan.
Baca buku atau melatih batin pun menjadi luar biasa.

.
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Tiga Belas Sadhana 9 Tingkat Dzogchen
~Maha Arya Acarya Lian Sheng, Ling Shen Ching Tze Temple, 27 -06-2013~

Sembah sujud pada Bhiksu Liaoming, sembah sujud pada Guru Sakya Dezhung,
sembah sujud pada Gyalwa Karmapa ke-16, sembah sujud pada Guru Thubten
Dhargye, sembah sujud pada Triratna Mandala, sembah sujud pada yidam kebaktian Padmakumara.
Gurudhara, Para Acarya, Dharmacarya, Lama, Pandita Dharmaduta, Pandita Lokapalasraya, ketua vihara, para umat se-Dharma, dan umat se-Dharma di internet, tamu agung kita hari ini antara lain: nyonya Dubes Liao Dongzhou Sdri.
Judy, akuntan TBF Sdri. Teresa, profesor Department of Electrical Engineering,
National Cheng Kung University Dr. Wang Li, OCAC director of Overseas Credit
Guarantee Fund Nyonya Xue Shenghua dan Sdri. Xue Wang Shu-mei, dr. Lin
Shuhua.
.

Hari ini kita menekuni Sadhana Yidam Padmakumara. Saya sendiri mewakili
Padmakumara memberikan salam kepada seluruh tamu agung, semua umat,
dan umat di internet, salam sejahtera, sehat dan panjang umur; yang pria makin
lama makin tampan, yang wanita makin lama makin cantik, setiap orang awet
muda, setiap hari bahagia, sukacita. Sebenarnya, kita tidak boleh menganggap
Padmakumara sebagai anak kecil, kumara artinya Bodhisattva, berarti Padma
Bodhisattva. Mengapa Padmakumara berarti Bodhisattva? Karena, kumara itu
sangat polos, sangat murni. Di dalam Sutra disebutkan tentang “Kumara”, yang
namanya kumara adalah bhava, sebenarnya, berarti Bodhisattva. Watak Bodhisattva, selain harus mencerahi diri sendiri, juga harus mencerahi orang lain,
diri sendiri tercerahkan, masih harus mencerahkan orang lain; Bodhisattva itu
fokus membantu semua insan, mengorbankan diri sendiri, itulah Upeksa tak
terhingga. Namun, Mudita tak terhingga, Maitri tak terhingga, Karuna tak terhingga, dan Upeksa tak terhingga adalah membangkitkan Bodhisattva, termasuk
praktek Bodhi dan ikrar Bodhi, asalkan dapat melaksanakan, kita seharusnya
membantu para insan; hanya memberikan, tidak mengharapkan balasan. Itulah watak Kumara. Orang dewasa memandang lukisan, akan melebur ke dalam
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lukisan. Namun, bocah melihat pameran lukisan, ia melihat lukisan tanpa niat,
ia hanya lewat saja, melihat sebentar saja, tidak akan ada sensasi apapun, hatinya sepenuhnya tidak ada penyertaan hati. Oleh karena itu, ada sebuah perumpamaan: bocah melihat lukisan, artinya ia melihat segala sesuatu di dunia
ini tanpa penyertaan hati, kemudian tidak ditaruh di hati; segala sesuatu di dunai ini tidak ditaruh di hati, ini adalah hati bocah. Sebagian besar bocah itu
demikian. Kumara yang disebut di dalam Sutra, bukan anak kecil, melainkan ia
memiliki hati yang polos, Bodhisattva yang berhati polos, disebut kumara. Oleh
karena itu, kumara yang disebut di dalam Sutra juga disebut Bodhisattva. Dulu,
Sang Buddha juga pernah menjadi kumara selama banyak kehidupan! Di dalam
Sutra Jataka, Sang Buddha pernah menjadi Kusala-prajna-kumara, juga pernah
bernama Himalaya-kumara, Ia pernah bernama Kumara selama banyak kehidupan. Itu sebabnya, Padmakumara bukan bocah/anak kecil biasa, kalian mengukir Padmakumara menjadi wajah baby, seperti anak kecil, agar semua orang
senang melihatnya, ini juga baik. Mahaguru setiap kali melihat anak kecil, hati
sangat senang, melihat orang dewasa, hati juga sangat senang. Itu sebabnya,
.
Mahaguru memandang anak kecil dengan
hati sendiri, merasa anak kecil sangat
manis; melihat orang dewasa, saya melihat orang dewasa dengan hati bocah,
setiap orang sangat manis. Hari ini memberitahu kalian semua, Padmakumara
bukan anak yang sangat kecil, namun, mengukirnya menjadi mirip anak kecil,
juga membuat orang tersenyum sebentar, sangat bagus.
Hari ini mau mengulas tentang Manjushrimitra di dalam Sadhana Dzogchen,
Beliau membagikan Sadhana Dzogchen menjadi 3 bagian, pertama disebut
“bagian hati”, kedua disebut “bagian alam”, ketiga disebut “bagian kunci”. Hari
ini kita mengulas tentang “bagian hati”. Tadinya, mengulas tentang Sadhana
Dzogchen sangat rahasia, karena banyak hal tidak boleh disebarkan. Mari kita
cerita lelucon! Ada sebuah desa tertimpa musibah kemarau, petani mencari
seorang bhiksu untuk memohon hujan.
Petani bertanya, “Kapan baru turun hujan?” Bhiksu memberikan sebuah buntelan kepada petani, berkata, “Tadinya rahasia langit tidak boleh dibocorkan,
namun, di dalam buntelan ini ada rahasia langit, hanya pada hari turun hujan
baru boleh dibuka.” Tak lama kemudian, benar-benar turun hujan, petani buruDharmaTalk 2013
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buru membuka buntelan, tampaklah di atas tertulis, “Hari ini akan turun hujan.”
Petani sangat terharu, “Ramalan si bhiksu sangat tepat.” “Sadhana Dzogchen”
tadinya adalah sesuatu yang sangat rahasia, tidak boleh diutarakan, seharusnya
disimpan di dalam buntelan, suatu hari kita tiba-tiba mencapai pencerahan,
kita membuka buntelan, di atas tertulis, “Hari ini Anda mencapai pencerahan.” Kalian akan mengatakan, “Ramalan Mahaguru sangat tepat.” Prinsip yang
sama, sebenarnya “bagian hati” sama sekali tidak dapat diutarakan, tidak dapat
dijelaskan. Namun, Manjushrimitra mengelompokkannya, kemudian, menjelaskannya.
Kita manusia, sebagian besar dalam mempelajari Buddhadharma, tidak mampu
lebih mendalami, hanya kulit saja. Bagaimana dengan hati? Sama sekali tidak dapat dijelaskan, sesuatu yang sangat dalam. Dulu, bukankah kita pernah
menceritakan tentang Bodhidharma, Beliau pergi ke daratan timur, ada seorang
bernama Shen Guang yaitu patriak kedua, Ia memohon Dharma, memohon
Bodhidharma mewariskan Dharma pada-Nya. Shen Guang berlutut memohon
di atas tanah bersalju, Shen Guang demi. menunjukkan ketulusannya, memutuskan lengan memohon Dharma, memutuskan lengan sendiri. Wah! Ini benarbenar sangat susah, orang zaman sekarang tidak mungkin seperti itu, itu disebut
mutilasi diri, merusak tubuh Buddha sendiri. Anda sendiri adalah Buddha, Anda
memutuskan lengan berarti memutuskan tangan Buddha? Jadi tidak boleh.
Zaman dulu ada kejadian seperti itu, Gunung E’mei ada “jurang pengorbanan
tubuh”, yaitu melihat cahaya Buddha, Buddha di dalam cahaya, kemudian loncat keluar dari dalam; pengorbanan tubuh, mengorbankan tubuh kepada Buddha. Ini juga tidak boleh.
Ada lagi, di Vihara Tiantong, Daratan China, ada membakar jari dipersembahkan
kepada Buddha. Vihara Tiantong adalah vihara tertinggi aliran Vinaya, di sana
menaati sila, karena berikrar tidak membiarkan tangan sendiri terkontaminasi,
sekalian membakar tangan sendiri. Orang dulu, membakar jari dipersembahkan
kepada Buddha itu membungkus jari dengan kain, dicelupkan minyak tanah,
dinyalakan api, api pun terus membakar, daging pun sudah habis dibakar, tinggal tulang, kemudian gunting! Inilah membakar jari dipersembahkan kepada
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Buddha. Ini dulu ada di Vihara Tiantong, sekarang juga tidak boleh membakar
jari dipersembahkan kepada Buddha.
Ada yang menyulut dupa dipersembahkan kepada Buddha, yaitu menyulut dupa
di kepala. Mahaguru di sini ada 3 sulutan dupa, saat menerima Sila Bodhisattva, menyulut 3 sulutan di sini. Ini adalah 3 sulutan dupa saat saya menerima
Sila Bodhisattva, kira-kira umur 30 tahun lebih, saya menyulut 3 sulutan dupa,
hingga sekarang tidak hilang, masih utuh. Saya dengar Master Xuanhua, punggungnya penuh dengan sulutan dupa, di depan dada juga penuh sulutan dupa.
Mengapa menyulut sebanyak itu? Tidak ada yang bertanya, ia juga tidak cerita,
jangan-jangan melanggar satu sila menyulut satu dupa? Saya juga tidak jelas
mengapa tubuhnya begitu banyak sulutan dupa. Ada orang menyulut dupa,
semua dilakukan pada tengah malam, dupa ditancap di atasnya, dilem dengan power glue, menyalakan dupa, bakar bakar bakar, bakar hingga di dalam
daging, harus menahan sakit, bahkan bisa infeksi, maka harus mengoles obat
penghilang radang. Seperti kepala Acarya Changzhi, bukankah ada 3 sulutan
.
dupa? Namun, ada dua yang bergabung,
mengapa? Karena infeksi, kemudian
terus menular. Menurut Changzhi, ada bhiksu mengalami infeksi kulit kepala,
bahkan tumbuh ulat, karena tidak boleh membunuh, ia menjepit ulat putih dan
ditaruh di atas tanah berumput. Menyulut dupa baru ada pada zaman Kaisar Wu
pada Dinasti Liang, dulu pada zaman Sang Buddha tidak ada menyulut dupa,
saat itu tidak diperkenankan. Namun, ada sebagian bhiksu, demi sila, merasa
harus sangat tulus, baru menyulut dupa, juga ada yang membakar jari dipersembahkan kepada Buddha, ini semua menyakiti tubuh Buddha, semua tidak
baik. Oleh karena itu, sekarang tidak begitu, sekarang menjadi bhiksu belum
tentu harus menyulut dupa, karena kadang-kadang menyulut dupa, setelah kulit
infeksi, sangat sulit disembuhkan. Mahaguru menyulut 3 dupa ini, sangat indah,
suatu kali saya melakukan pemeriksaan badan, perawat melihat 3 sulutan dupa
ini, terperanjat, “Anda anggota geng mana?” Saya berkata, “Bukan, ini adalah
sebuah ritual umat Buddha, saya bukan anggota geng.” Yang namanya “bagian
hati”, benar-benar sangat misterius, bahkan tidak boleh diungkapkan, ia ada
yang paling dalam, yang paling dalam tidak boleh diungkapkan, dengan kata
lain “asal mula”. Umat Buddha berasumsi kita setiap manusia memiliki Buddhata, pada saat asal mula, tiada awal dan tiada akhir, dulunya kita membawa
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Buddhata. Buddhata bukan hasil pembinaan diri kita, melainkan memang sudah ada. Misalnya matahari, di bawah matahari ditutupi oleh awan, matahari
memang sudah ada, bukan kita menciptakan sebuah matahari. Awan kita geser,
matahari baru muncul, itulah maksudnya, bukan hasil pembinaan diri kita. Kita
melatih diri yaitu mengikis rintangan karma kita, setelah semua rintangan karma
bersih, Buddhata kita dengan sendirinya terpancar. Buddhata adalah “asal
mula”, Buddhata juga disebut “hati”, sebuah istilah saja!
Shen-guang bertemu Bodhidharma, memohon Dharma dengan memutuskan
lengan, terakhir Bodhidharma juga menemui-Nya. Tadinya Bodhidharma tidak
menemui-Nya, setelah Shen-guang memutuskan lengen memohon Dharma,
Bodhidharma melihat-Nya begitu tulus, sehingga menemui-Nya. Begitu bertemu dengan-Nya, Shen-guang berkata, “Hati saya sangat galau. Bagaimana
menyingkirkan kegalauan saya?” Sekarang, kalian yang hadir di sini, jika tidak
ada kegalauan, ia sudah luar biasa, yaitu Bodhisattva, yaitu Buddha. Bodhidharma berkata pada-Nya, “Di dalam hati Anda ada kegalauan, berikan hati
. Shen-guang membisu. Ia lama menAnda pada saya.” Pernyataan ini membuat
cari, tidak menemukan hati, Ia pun berkata pada Bodhidharma, “Saya tidak
menemukan hati.” Bodhidharma pun menjawab dengan jawaban yang sangat
luar biasa, kalian harus ingat jawaban ini, “Hati Anda, sudah saya tenangkan.”
Dengan kata lain, “Hati Anda telah tenang.” Tidak menemukan hati adalah
menenangkan hati; menemukan hati, itulah kegalauan. Tadinya tidak ada kegalauan, Anda sendiri yang mencari kegalauan itu sendiri; jelas-jelas tri-sahasramaha-sahasra-lokadhatu, memang tidak ada kegalauan, kegalauan itu kita cari
sendiri. Shen-guang berkata pada Bodhidharma, “Hati saya tidak tenang.” Bodhidharma berkata pada-Nya, “Berikan hati Anda, saya tenangkan untuk Anda.”
Shen-guang berkata, “Tidak menemukan hati.” Bodhidharma berkata, “Saya
telah menenangkan hati Anda.” Inilah Buddhata. Tadinya Anda sendiri tidak ada
kegalauan, karena tubuh Anda menghasilkan kegalauan; tadinya Anda adalah
Buddha, setelah memiliki tubuh ini, berbagai macam kegalauan pun mulai keluar. Tanpa tubuh ini, ketika Anda kembali ke “asal mula”, Anda sendiri adalah
Buddha. Inilah yang pertama dijelaskan di dalam “bagian hati”.
Saya berikan lagi sebuah ilustrasi pada Anda semua, ada seorang pelukis melu-
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kis sebuah lukisan, ia mengatakan ia telah selesai melukis. Ia mulai memamerkan lukisan ini, pelukis pun menempelkan lukisan ini di dinding, begitu semua
orang melihat, hanya selembar kertas putih, “Mana ada lukisan?” Judul yang
tertulis di bawah lukisan adalah, “Menggembala sapi.” Setelah melihatnya,
orang-orang bertanya pada pelukis, “Menggembala sapi makan rumput, mana
rumputnya?” Pelukis berkata, “Rumput telah habis dimakan sapi.” “Mana sapinya?” “Sapi pergi sehabis makan.” Jadi, hanya selembar kertas putih saja, sehingga lukisan ini disebut “sapi makan rumput”. Hati juga demikian, selembar
kertas putih, di bawah tertulis “hati”, begitulah. Kita mengatakan “bagian hati”,
bagaimana menjelaskan? Marilah kita lihat lelucon ini! Di atas pesawat terbang,
ada seorang bernama Ming-guang, tengah mengeluh pada pramugari, ia protes
pada pramugari, “Setiap kali saya naik pesawat terbang selalu duduk di tempat
yang sama, tidak ada televisi, tidak ada tirai jendela, membuat saya tidak bisa
tidur.”
Pramugari berkata, “Pilot, tolong Anda jangan main lagi, ya?” Penumpang itu
adalah pilot, dengan demikian, Anda .telah mengerti, mengendarai pesawat terbang tidak ada tirai jendela, juga tidak ada televisi yang bisa ditonton, duduk
di tempat yang sama. Jadi, artinya, Anda harus mengerti sebabnya, ia sendiri
adalah pilot, demikianlah asal mula dari hati, memang ada di tempat itu. Sebuah ilustrasi lagi, hakikat kita setiap manusia adalah Buddhata, jika menganalisa dengan ﬁlsafat, yaitu “hakikat”, “wujud”, dan “fungsi”, hakikat adalah
Buddhata, bagaimana wujudnya? Kita manusia adalah wujud, wujud pun keluar. Apa wujud dari Buddhata? Menurut Sadhana Dzogchen, wujud Buddhata
adalah terang, yakni cahaya. Mahaguru pernah mengatakan Buddha Rahasia
Cahaya Suci, kita japa Sutra Raja Agung, Buddha pertama adalah Buddha Rahasia Cahaya Suci, cahaya yang suci, Buddha yang sangat rahasia, inilah Buddhata. Padmakumara itu sendiri adalah Buddha, Ia adalah Buddha yang sangat
suci, sangat rahasia, itulah wujud-Nya, hakikat adalah Buddhata, wujud adalah
cahaya suci yang rahasia, selanjutnya fungsi, apa itu fungsi? Yaitu Dharmabala.
Dulu, saya sering menjelaskan sebuah sadhana “Sadhana Sumur Emas”, “Satu
gores menjadi kali, dua gores menjadi sungai, tiga garis empat garis menjadi
sumur emas. Kuas ini bukan kuas biasa, melainkan kuas sarjana Gunung Lu,
menunjuk langit langit manjur, menunjuk manusia tumbuh, menunjuk setan biDharmaTalk 2013
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nasa.” Juga boleh dijapa seperti ini, “Satu gores menjadi kali, dua gores menjadi
sungai, tiga gores empat gores menjadi sumur emas. Kuas ini bukan kuas biasa,
melainkan kuas sarjana dari Gunung Lu, menunjuk langit langit bersih, menunjuk bumi bumi manjur, menunjuk manusia tumbuh, menunjuk penyakit binasa.”
Untuk penyembuhan. Wajah Anda tumbuh jerawat, Mahaguru pun menggores
demikian, “Satu gores menjadi kali, dua gores menjadi sungai, tiga gores empat
gores menjadi sumur emas. Kuas ini bukan kuas biasa, melainkan kuas sarjana
dari Gunung Lu.” Gunung Lu adalah gunung kita, Gunung Lu di daratan China,
“menunjuk langit langit bersih, menunjuk bumi bumi manjur, menunjuk manusia tumbuh, menunjuk jerawat binasa.” Jerawat pun binasa, inilah sebuah
cara menyembuhkan penyakit, merupakan sebuah Dharmabala, yang namanya
“fungsi” adalah Dharmabala.
Bhiksu Lama Lianwan mahir Wing Chun, ia mampu memperagakan Wing Chun
set pertama, Wing Chun set kedua, Wing Chun set ketiga, ia memperagakan
3 set Wing Chun. Set pertama itu sederhana, kemudian makin lama makin
.
dalam, set ketiga paling dalam. Ibarat mengulas
“bagian hati”, yang tertinggi
adalah “hati”, yaitu Buddhata, di tengah adalah terang, kemudian fungsi. Saya
telah belajar setengah jurusnya, seperti penggal sana, penggal sini (Mahaguru
memperagakan jurus), setengah jurus keliling dunia persilatan. Wing Chun harus diperagakan hingga lengan sangat bertenaga, ini tidak gampang, itu dilatih
dengan mengandalkan keteguhan hati. “Bagian hati” juga mengulas 3 set, yaitu
hakikat, wujud, dan fungsi, yang paling dalam tidak pernah diperlihatkan. Jurus yang Mahaguru peragakan ini diperoleh dari hasil menyaksikan Wing Chun
dari Bhiksu Lama Lianwan, saya pernah belajar. Lian Wan itu Wing Chun asli,
Mahaguru Wing Chun palsu, hanya bermain saja, namun, inilah fungsi, Anda
benar¬-benar belajar sesuatu, akan menghasilkan fungsi. Ketika kita sampai
bagian fungsi, itulah fungsi Buddhata, wujud Buddhata adalah terang, sebenarnya adalah Buddhata. Demikianlah penjelasan bagian hati, hati pada dasarnya
adalah Buddhata, ketika ia menghasilkan wujud, itulah Buddha Rahasia Cahaya Suci; ketika ia menghasilkan fungsi, itulah Dharmabala, Dharmabala yang
dihasilkan dari hati. Inilah penjelasan dari bagian hati itu sendiri. Kita ambil
sebuah gantha, apa hakikatnya? Yaitu tembaga, terbuat dari tembaga. Wujudnya? Diukir seperti ini adalah wujudnya, ini disebut gantha. Fungsinya adalah
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mengeluarkan bunyi, bunyi yang kita dengar adalah fungsinya. Apa asal mulanya? Yaitu tembaga. Seperti inilah bagian hati.
Kapal uap yang ditumpangi seorang penumpang menabrak batu karang, kapal
akan tenggelam, ia tanpa kuatir sedikit pun, terus menikmati rotinya. Kapten
kapal bertanya, “Pak, kapal akan tenggelam, mengapa Anda masih makan?”
Penumpang menjawab, “Dokter pernah memberitahu saya, jangan sekali-kali
minum saat perut kosong.” Kapal pun tenggelam, hakikat pun tidak ada lagi,
hampir mati, semua kembali ke Buddhata, masih makan roti, ia mengatakan
bahwa dokter menyarankannya untuk tidak minum air saat perut kosong. Kita
manusia sering melakukan hal-hal yang menggelikan, sumber yang sejati tidak dicari, malah dijerat oleh hal-hal duniawi. Yang benar-benar kritis adalah
mencari Buddhata kita, mengikis rintangan karma pada diri kita, menguraikan
tubuh, saat itu Buddhata baru akan keluar. Oleh karena itu, penekunan Tantra
harus melancarkan nadi tengah, kemudian melihat cakra hati Anda, membuka
cakra hati Anda, cakra hati terbuka, saat ini bakar dengan bindu dan api kundalini, maka akan menghasilkan terang.. Terang itu adalah wujud dari Buddhata
kita yang sebenarnya. Mahaguru pernah mengatakan yang namanya menyaksikan Buddhata, itu karena cakra hati Anda telah terbuka, pusat cakra hati ada
cakra surya dan candra, di atas cakra surya dan candra terdapat cahaya biru,
itu melambangkan Buddhata kita, begitu cahaya biru ini muncul, itulah wujud
yang dihasilkan oleh Buddhata itu sendiri.
Besok akan mengulas tentang “alam”, yaitu “alam” dari “bagian hati”, “bagian
alam”, “bagian kunci”. Yang namanya “bagian alam” itu mengulas tentang
terang. Sebenarnya pada tubuh setiap manusia terdapat cahaya, yang benarbenar memiliki mata kebijaksanaan, yang memiliki mata langit, melihat Anda
lewat, akan melihat cahaya pada tubuh. Melihat cahaya tubuh Anda kelabu,
seperti badai pasir Beijing, artinya rintangan karma Anda sangat berat. Jika Anda
dapat memperlihatkan cahaya suci, cahaya putih yang sangat bersih, itu sangat luar biasa, Anda adalah orang hebat dalam pembinaan diri. Cahaya berkah
adalah cahaya merah yang sangat terang.
Seperti Ping’er melihat Mahaguru, Sdr. Dai Lin bertanya pada Ping’er, “Kamu
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melihat di tubuh Mahaguru ada cahaya apa?” Ping’er diam-diam berkata pada
Dai Lin, “Tubuh Mahaguru ada cahaya merah yang sangat terang.” Itu kata
Ping’er, bukan kata Mahaguru, atau Anda tanya pada Ping’er. Sungguh, ia berumur 3 tahun, ia adalah dakini yang Mahaguru bawa turun dari Alam Pemandangan Unggul Sungai Langit.
Mereka tadinya tidak tahu ia memiliki mata batin, ada seorang umat mengatakan
tubuhnya sering ada serangga, saya pun berkata pada Ping’er, “Lihat, di tubuh
saudari se-Dharma ini ada apa?” Begitu ia lihat, “Di tubuh saudari se-Dharma
ini ada banyak serangga.” Ia berkata pada ibu. Heh? Kita tidak mengatakan pada
Ping’er bahwa di tubuh saudari se-Dharma ini terdapat serangga, alhasil, Ping’er
benar-benar melihat di tubuhnya memang ada banyak serangga. Sehingga menemukan bahwa dirinya memiliki mata langit. Tentu saja, ia adalah dakini, saat
berumur 3 tahun, ubun-ubun belum tertutup, tentu saja ada mata langit bisa
melihat, setelah dia beranjak dewasa, mungkin tidak mampu melihat lagi. Dai
Lin bertanya lagi pada Ping’er, “Coba lihat di tubuh Mahaguru ada sinar apa?”
.
“Di tubuh Mahaguru ada sinar merah, seperti
api, cahaya merah seperti api.”
Ping’er berkata pada Dai Lin, “Jangan terlalu dekat dengan Mahaguru.” Mengapa tidak boleh terlalu dekat? Bisa terbakar. Sebenarnya, api itu adalah cahaya
api sejuk berwarna merah yang tidak bisa membakar, namun, ia melihat api,
banyak api sedang membakar. Ping’er bisa melihat cahaya. Jika kita benar-benar
telah berhasil, asalkan nadi tengah telah terbuka, fungsi pun muncul, dan mulai
memperlihatkan kekuatan gaib. Nadi tengah belum terbuka, daya gaib apapun
tidak akan ada, hanya satu macam daya gaib, makan yang harum, keluar yang
bau, itu juga daya gaib! Nadi tengah benar-benar telah terbuka, Anda akan mengalami sensasi, akan mengalami kontak batin, semua akan muncul.
Bagaimana membuka nadi tengah? Itu akan dibahas dalam bagian “alam”. Di
dalam “bagian hati” mengatakan bahwa alam “asal mula” adalah Buddhata,
segalanya tidak ada, semua adalah sunya, sangat hening dan tenang, tidak ada
segalanya, kegalauan itu tidak ada. Oleh karena itu, hati yang sejati itu tidak ada
kegalauan, tidak ada pikiran yang tidak-tidak, tidak ada hasrat, itulah Buddhata.
Itu sebabnya, disebut melihat namun tidak melihat, tidak melihat Buddhata.
Namun, Buddhata itu sendiri memang ada. Ini disebut melihat namun tidak
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melihat; Anda tidak mampu melihat, namun, ia memang ada. Namun, wujud
yang ia perlihatkan, yaitu di tengah cakra hati Anda, membuka cakra hati, di
atas cakra surya dan candra di tengah cakra hati, ada sinar biru yang berdiri
tegak, melambangkan Buddhata Anda sendiri. Ketika Anda melatih diri hingga
muncul cahaya ini pada diri Anda, kelak Anda hirup serap semua cahaya di luar,
lalu melebur dengan cahaya di tubuh Anda, maka menjadi tubuh penjelmaan
sinar pelangi. Tingkat tertinggi dari “Sadhana Dzogchen” adalah tubuh penjelmaan sinar pelangi, seperti seberkas pelangi, langsung naik ke tengah angkasa,
itu adalah tingkatan tertinggi ¬-- tubuh penjelmaan sinar pelangi. Wujud Anda
adalah sinar pelangi, ketika Padmasambhava berubah menjadi sinar pelangi,
ada gambar sinar pelangi, di dalam Thangka muncul wujud sinar pelangi, itulah
“wujud”, tahap kedua dari munculnya Buddhata, yaitu muncul sinar pelangi dan
sinar cakra hati. Asalkan nadi tengah Anda telah terbuka, Anda pun menghasilkan sensasi, dapat melihat semua cahaya, cahaya di tubuh semua orang, seperti
orang ini tidak ada rintangan karma, rintangan karma orang ini bagaimana, apa
asal usul orang ini, bisa terlihat sangat jelas. Namun, yang terpenting adalah,
.
nadi tengah harus terbuka. Padmasambhava
pernah berkata, “Semua pahala berasal dari bradha kumbha prana (pernapasan botol).” Oleh karena itu, kita harus melatih kumbha prana, itulah prinsipnya. Mahaguru setiap hari melakukan
kumbha prana, tujuan utama supaya nadi tengah bisa terbuka, asalkan Anda
mampu tahan napas, prana pasti akan masuk ke dalam nadi tengah, perlahanlahan meningkat, sampai akhirnya, nadi tengah pun terbuka. Ketika nadi tengah
terbuka, akan menghasilkan semacam sinar, saat itu, akan mengalami semacam
sensasi daya gaib.
Xiaoming suami istri mau memberikan nama untuk anak yang baru lahir, Xiaoming berkata, “Saya berharap kelak anak kita berkarakter, mari berikan nama
sebuah nama Ping.” Istri berkata, “Saya berharap kelak anak kita sehat, mari
berikan sebuah nama Kang.” Xiaoming pun berkata, “Tetapi nama keluarga kita
adalah Ou, baguskah?” Nama keluarga Ou, diberi nama Ping, diberikan nama
Kang, sehingga nama lengkapnya Ou Ping-kang. (Pelesetan Bahasa Taiwan: korek hidung) Ini juga 3 kata, hakikat, wujud, dan fungsi, sebenarnya semua adalah
Buddhata, hakikat itu tidak ada, Buddhata yang tidak terlihat, adalah Buddhata
kosong, karena kosong, sehingga rahasia sinar suci; muncul, menjadi cahaya,
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itu kedua; ketiga, adalah fungsi. Ada orang menjelaskan dengan cermin, tadinya
tidak ada, terakhir muncul cahaya, cermin ada cahaya, cahaya terpancar, akan
menghasilkan terang. Menghadapkan cermin ke insan, gunung, sungai, dan daratan luas berada di dalam cermin, semua bisa terpantul dalam cermin, inilah
fungsi. Bagian hati dari Manjushrimitra terutama menjelaskan hal-hal ini.
Kita jangan dijerat oleh hal-hal duniawi, jika setiap masalah menjerat, mau melihat cahaya, mau merasakan cahaya, sangat sulit. Ada seorang kepala rumah
sakit jiwa berkata pada penderita sakit jiwa, “Anda telah memperlihatkan keberanian Anda menolong seorang yang tenggelam.” Penderita sakit jiwa dengan
puas berkata, “Masalah kecil, tidak layak diungkit.” Ia bahkan bisa mengucapkan peribahasa. Kepala rumah sakit jiwa melanjutkan, “Sayangnya, orang yang
Anda tolong ini bunuh diri dengan gantung diri.” Penderita sakit jiwa sangat
terkejut bertanya, “Tidak mungkin! Saat itu saya melihat sekujur tubuhnya basah
kuyup, saya pun gantung dia untuk dijemur.” Kita melatih diri, jangan mundur, ingat kita harus membersihkan rintangan karma kita, bukan setelah Anda
.
membersihkan rintangan karma Anda, Anda
pindahkan lagi ringantan karma ke
dalam diri Anda. Kegalauan Anda telah bersih, Anda tahu galau itu tidak baik,
Anda telah buang kegalauan ibarat sampah, kemudian Anda tumpuk lagi sampah Anda, tumpuk sampah baru ke dalam diri Anda, setelah sampah dibuang,
sampah baru ditumpuk lagi, bukankah kontradiksi? Sebenarnya, seluruh tubuh
Anda harus diubah menjadi rahasia cahaya suci, jika Anda dapat melhat rahasia cahaya suci, berarti sangat bersih. Buat apa menuang lagi benda kotor, air
kotor ke dalam tubuh dan pikiran Anda? Oleh karena itu, sadhaka itu hidup
sehari, bahagia sehari. Mengapa? Karena ia bebas dari kegalauan, ia membuang
semua sampah hingga kosong, itu sebabnya, ia akan bahagia, ia tidak akan
menderita. Namun, insan itu menderita, memang benar, tidak dapat membuang
penderitaan. Namun, kita telah membuang penderitaan, buat apa memasukkan
penderitaan ke dalam pikiran sendiri? Cari kegalauan sendiri! Sekian ceramah
“bagian hati”.
Om Mani Padme Hum!
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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
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Memiliki Berkah dan Kebajikan,
Keberuntungan pun Menyertai
~Maha Arya Acarya Lian Sheng, Fuyou Leizang, 04-01-2009~

Sembah sujud pada Y.M. Liao Ming, Guru Sakya Zhengkong, Gyalwa Karmapa
XVI, Guru Thubten Dhargye, sembah sujud pada Triratna Mandala.
Para Acarya, Lama, Pandita Dharmaduta, Pandita Lokapalasraya, para umat seDharma, selamat malam semuanya!
Sudah makan malam!? Tadi, Acarya Lian Ji mengatakan cukup berceramah yang
singkat saja. Sekarang saya tanya dia, bagaimana berceramah yang singkat itu?
(Acarya Lian Ji jawab, “Apa kabar semuanya. Memberkati dan merestui!”) Oh!
Apa kabar semuanya. Memberkati dan merestui. Baiklah! (Hadirin tepuk tangan)
Atas kunjungan ke Fuyou Leizang Si, marilah kita bahas kata “Fuyou”, kata
.
“Fu”, di dalam “Sutra Amitabha” menyebutkan,
“Tidak boleh tanpa berkah dan
kebajikan.” Jika berkah dan kebajikan Anda sangat minim, Anda tidak memiliki berkah dan kebajikan, Anda tidak dapat terlahir di alam suci Buddhaloka,
Sukhavatiloka Barat. Kita harus “sepenuh hati tanpa galau” serta “memiliki
berkah dan kebajikan”.
“Berkah” dan “kebajikan” itu terpisah, ada “kebajikan” baru ada “berkah”.
tanpa kebajikan, tidak mungkin ada “berkah”. Dulu, kita sering mendengar
orang tua mengatakan, sebelum kita lahir pun, hari kematian kita sudah ditentukan. Semua manusia di dunia ini memiliki nasib, takdir. Sang Buddha juga
mengatakan, kita datang ke dunia ini untuk “membayar karma”. Apa yang dimaksud “membayar karma”? Yakni membayar rintangan karma Anda. Lantas,
apa itu “berkah”? “Berkah” itu kebalikannya, juga termasuk semacam “karma”.
Kebaikan maupun kejahatan, semua disebut “karma”, kebaikan akan membuahkan karma baik, kejahatan akan membuahkan karma buruk. Karena Anda
menjalankan kebajikan, Anda baru memiliki “berkah”.
Banyak orang terlahir dalam kondisi kurang berkah, misalnya terlahir di Irak, ber-
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temu peperangan, inilah kekurangan “berkah” atau keberuntungan. Rintangan
karma setiap manusia dalam kehidupan lampau, sedang ditambah, dikurang,
dikali, dibagi, diakar, dipangkat, setiap karma berapa trigonometri, berapa simetri, setelah semuanya ditotal, berapa berkah yang Anda miliki, semua sudah
ditentukan. Jadi, jangan menyalahkan langit dan orang lain, sedikit banyaknya
berkah, semua diciptakan sendiri. Untuk meningkatkan berkah Anda, Anda
harus mengandalkan “kebajikan” Anda. Agama Buddha pernah mengatakan,
“berkah dan kebajikan harus dimiliki”, dengan demikian, seluruh dewa berkah
baru akan menyertai Anda, inilah “Fuyou”.
Seorang yang tidak memiliki kebajikan memohon pada dewa, begitu dewa
melihatnya, di atas kepalanya adalah hawa hitam akibat menciptakan banyak
karma. Jika orang itu memohon pada-Nya, Ia berkata, “Anda datang pada saat
yang tepat.” Orang itu pun celaka, setelah orang itu sembahyang pada Buddha
atau dewa, ia malah celaka, karena di atas kepalanya adalah hawa hitam. Jika
di atas kepala ada sinar merah, orang yang memiliki berkah dan kebajikan; ada
. banyak dewa berkah menyertai dan mesinar kuning, orang yang kaya-raya, ada
lindunginya. Dengan demikian, banyak bencana mau menghampiri Anda, akan
dihadang oleh dewa berkah, dengan sendirinya Anda memiliki keberuntungan.
Demikianlah ajaran Buddhadharma yang paling mendasar. “Berkah” dan “kebajikan” itu berbarengan, ada “kebajikan” baru ada “berkah”, ada “berkah”, baru
akan ada dewa berkah mengikuti Anda dan membantu Anda menjadi kaya, penderitaan Anda di dunia manusia akan berkurang, rintangan karma disingkirkan.
Orang yang memiliki berkah dan kebajikan, baru akan bertemu dengan Buddhadharma, yang satu ini paling penting. Jika Anda memiliki berkah dan kebajikan, berkah Anda sangat besar, namun, Anda tidak memiliki jodoh Buddhadharma, juga tidak ada gunanya. Sebab, Anda tidak mengerti prinsip
pembebasan, tidak mengerti prinsip mencapai kebuddhaan, dengan adanya
berkah dan kebajikan baru ada kesempatan bertemu Buddhadharma. Seperti
“Sutra Raja Agung” yang kita baca, menyebutkan: “berjodoh dengan Buddhaloka”, mengapa kita bisa berjodoh dengan Buddha? Sebab, kita memiliki berkah
dan kebajikan. Anda bertemu mahakalyana-mitra, ia akan mengajarkan Anda
Buddhadharma, Anda pun memiliki Buddhadharma atau jodoh Buddha. Jadi,
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orang yang tidak memiliki berkah dan kebajikan, bagaimana pun tidak dapat
mendengarkan Buddhadharma. Jadi, segala hal, berawal dari memiliki berkah
dan kebajikan. Anda mau mendengarkan Buddhadharma, Anda harus memiliki
berkah dan kebajikan. Misalnya, tetangga sebelah mungkin pernah bertengkar
dengan Anda, ia sama sekali tidak percaya Buddha Bodhisattva di dalam “Fuyou
Leizang Si”, ia juga tidak datang, Mahakalyana-mitra berceramah Dharma di
sini, ia juga tidak dengar. Ia hanya menjalani seluruh hidupnya, ia tidak tersentuh oleh Buddhadharma, di sebelah juga tidak terdengar. Begitu banyak orang
di seluruh kota Hsinchu, berapa banyak orang yang tidak dapat mendengarkan Buddhadharma? Banyak. Jadi, dapat mendengarkan Buddhadharma adalah
orang yang paling beruntung.
Orang yang memiliki berkah dan kebajikan bisa belajar sepenuh hati tidak galau. Sesungguhnya, sepenuh hati tidak galau adalah metode “9 Tahap Meditasi” yang saya terangkan. Anda dapat menggunakan metode “9 Tahap Meditasi” dalam menjapa nama Buddha, konsentrasi visualisasi “Buddha Amitabha”,
menjapa nama-Nya, Anda pun memiliki. jodoh terlahir di Sukhavatiloka. Apa
yang dimaksud “sepenuh hati tidak galau”? “9 Tahap Meditasi” justru adalah
“sepenuh hati tidak galau”. Di Singapura, saya menerangkan tentang “9 Tingkat
Meditasi”, yakni “sepenuh hati tidak galau”, visualisasi Anda sepenuhnya fokus
pada diri “Buddha Amitabha”, tiba di Sukhavatiloka Barat, seluruh rintangan
karma Anda disingkirkan, agar di Sukhavatiloka Barat, Anda melatih diri sungguh-sungguh untuk mencapai kebuddhaan, ini juga semacam metode pelatihan
Sekte Sukhavati.
Anda memiliki berkah dan kebajikan, bertemu metode melatih diri ala Tantra,
Tantra adalah metode agung “mencapai kebuddhaan dalam tubuh sekarang”,
“mencapai kebuddhaan dalam tubuh sekarang” adalah Anda sendiri menyatu
dengan Buddha, manunggal, berubah menjadi Buddha, diri sendiri adalah Buddha, itulah yang dinamakan “mencapai kebuddhaan dalam tubuh sekarang”.
Orang yang belajar Buddhadharma, ingatlah untuk mematuhi sila, mematuhi
sila adalah “kebajikan”, sebab memiliki “kebajikan” lewat mematuhi sila, dengan sendirinya memiliki berkah, sehingga ia tidak begitu menderita di dunia
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manusia. Anda malah dapat mendengarkan Buddhadharma lagi, Anda dapat
melatih diri sungguh-sungguh dengan hati yang tenang, maka Anda pun dapat
mencapai kebuddhaan, ini yang terpenting.
Hari ini ke Fuyou Leizang Si, terima kasih Pandita Dharmaduta! (Terima kasih Mahaguru) Ketika saya baru kembali dari Singapura, Pandita menyelipkan
selembar memo, mengundang saya ke “Fuyou Leizang Si”, saya ingat terus. Sehingga baru ada jodoh ke Fuyou Leizang Si. (Hadirin tepuk tangan) Kemudian,
masih banyak orang yang menulis surat undangan pada saya, hampir semua
vihara di seluruh propinsi Taiwan menulis surat undangan. Saya merasa sungguh bersalah pada vihara lain yang mengundang saya, kunjungan pertama saya
adalah Fuyou Leizang Si, ia pertama kali mengundang. Sekarang, setelah vihara
di seluruh propinsi tahu saya diundang, seluruh vihara pun melayangkan surat
undangan, saya sudah tidak sanggup jalan lagi, ketahuilah, tinggalkan berkah
untuk lain kali saja.
Insan itu banyak, di seluruh dunia, .Leizang Si Zhenfo Zong kita entah ada
berapa, banyak Leizang Si di berbagai negara di dunia, saya sama sekali belum pernah pergi. Siswa Taiwan paling beruntung. (Hadirin tepuk tangan) Vihara Taiwan, dari utara hingga selatan, dari barat hingga timur, saya pernah ke
sana sekali, semua sudah dijalani. Coba Anda pikir, seluruh dunia ada berapa
Leizang Si, berapa vihara, berapa cetiya, masih banyak Leizang Si, banyak yang
sama sekali belum pernah saya kunjungi sekali pun. Jadi, berkah Fuyou Leizang
Si paling besar. (Hadirin tepuk tangan)
Anda semua harus ingat, untuk memiliki berkah dan kebajikan, setiap orang
harus menjalankan kebajikan, baru ada berkah, setelah berkah dan kebajikan
dimiliki, Anda pasti terlahir di Buddhaloka yang bersih. Om Mani Padme Hum!
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Kembali Mengulas 8 Metode Yaochi Jinmu
~Maha Arya Acarya Lian Sheng, Jen Yin Temple - 24 Juni 2013~

Pertama-tama lebih dulu sembah sujud pada guru silsilah, sembah sujud pada
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.
Gurudhara, Para Acarya, Dharmacarya, Lama, Pandita Dharmaduta, Pandita
Lokapalasraya, ketua vihara, para umat se-Dharma, selamat siang semua. Apa
kabar! Apa kabar semua! (Bahasa Kanton) Tadi, Gurudhara telah memperkenalkan tamu agung, ada Dubes Liao Dong-zhou dan nyonya Sdri. Judy, Sdri. Long,
produser Gei Ni Dian Shang Xin Deng di Stasiun CTI Sdri. Xu Ya-qi, asisten Sdri.
Shu-yi, ada Sdr. Han-shan, Acarya Liansheng, ketua TBS Jen Yin Temple, dan
seluruh acarya, ada yang berasal dari Indonesia, Jepang, semua duduk sebaris,
.
semua adalah tamu agung. Sekarang, marilah
kita tepuk tangan untuk setiap
tamu agung! Kita semua adalah tamu agung.
Tema hari ini adalah abhiseka semua sadhana Yaochi Jinmu. Dalam ingatan
saya, saya pernah dua kali datang ke TBS Jen Yin Temple. Pertama kali datang ke
TBS Jen Yin Temple lama, aneh, saya merasa saya datang ke tempat yang sama,
ketua mengatakan yang dulu adalah tempat lama, sekarang adalah tempat baru.
Saya ingat dulu saat saya datang, juga ada sebuah gang, seperti bus pariwisata
besar tidak dapat masuk, parkir di tempat yang agak jauh, kemudian baru jalan
kaki masuk. Saat pertama kali datang, mereka menghadirkan tarian unicorn menyambut Mahaguru. Kali itu adalah tarian unicorn, tarian unicorn agak jarang,
tetapi sama dengan barongsai, di depan satu orang, di belakang satu orang, di
atas kepala unicorn ada sebuah tanduk, benar tidak? Acarya Lianxing hampir
lupa. Itu tahun 1993, sudah 20 tahun.
Hari ini adalah 8 Mahasadhana Yaochi Jinmu. Dulu, saya pernah menjelaskan,
hari ini menjelaskan lagi bagian yang penting. Kiat rahasia menyembuhkan
kanker dan tumor, visualisasi Yaochi Jinmu. Di alam Dewi Yaochi, ada 3 ekor
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burung suci, pertama adalah Qingluan, kedua adalah Shaoluan, ketiga adalah
Yuluan. Saya visualisasi Yaochi Jinmu bermahkota feniks, di atas ada seekor feniks bertengger di atas kepala-Nya, itulah ciri khas Yaochi Jinmu. Tangan kanan
Yaochi Jinmu memegang kebutan putih, tangan kiri memegang ruyi, sebagian
besar pratima seperti itu. Namun, yang saya visualisasikan, bukan membawa
ruyi, melainkan membawa persik. Karena, di dalam roman legenda dewa-dewa
zaman China kuno menceritakan tentang perjamuan persik Yaochi Jinmu, 3000
tahun sekali baru berbuah, persik di tangan. Saya pun visualisasi persik, juga boleh bawa ruyi, semua boleh, titik beratnya visualisasi mahkota feniks, kebutan,
persik, Yaochi Jinmu secantik dewi, dewi muda. Beliau di alam dewa Kunlun,
sebelah barat berunsur emas, oleh karena itu, kita menyebut-Nya Jinmu, disebut
juga Xiwangmu. Di dalam gua Dunhuang, China ada Yaochi Jinmu, yaitu wujud Xiwangmu. Selain itu, ada Dongwanggong, yaitu Donghua Dijun, sebelah
timur berunsur kayu, sebelah timur Dongwanggong, sebelah barat Xiwangmu,
selanjutnya adalah Padmakumara, ketiga sosok ini sering bersama. Saya pernah
mengatakan, saya pernah melihat Padmakumara, saat itu yang membukakan
mata batin saya adalah Yaochi Jinmu,. saya menganggap Beliau sebagai yidam
saya. Karena Ia adalah yang pertama membukakan mata batin saya.
Delapan Mahasadhana Yaochi Jinmu, sebenarnya tidak hanya 8 Mahasasdhana,
masih banyak sadhana di dalamnya, tergolong sadhana aliran Taoisme Danding.
Guru sesepuh Aliran Danding adalah Yaochi Jinmu, semua metode kesehatan,
olahraga Aliran Danding ada di dalam Aliran Danding, sehingga baru ada 8
Mahasadhana Yaochi Jinmu. Sebenarnya tidak hanya 8 Mahasadhana. Pertama,
“Metode Rahasia Penyembuh Kanker dan Tumor”. Tubuh kita tumbuh tumor,
tumbuh kanker, bisa dihilangkan. Asalkan kita visualisasi Yaochi Jinmu bermakhkota feniks, memegang kebutan, membawa persik atau ruyi, memancarkan
cahaya memberkati kita; jika tumor tumbuh di pundak, maka tekan pundak,
tumbuh di kepala, maka tekan kepala, tumbuh di lambung, maka tekan lambung, tumbuh di usus, maka tekan usus, saat ini, kita visualisasi Yaochi Jinmu
memancarkan cahaya ke kanker atau tumor kita; saat kita tekan, japa 3 aksara “HUM HUM HUM”, lalu tumor terbuka, setelah terbuka, visualisasi benda
yang tidak baik terbang keluar. Dulu saya mengatakan lebah, lebah terbang
keluar dari tumor yang terbuka, terus terbang keluar, visualisasi banyak lebah
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terbang keluar, setelah terbang keluar, tangan dilepaskan, tumor akan menciut
hari demi hari; cancer juga sama, mengecil hari demi hari. Inilah Metode Rahasia Penyembuh Kanker dan Tumor dari Yaochi Jinmu, titik berat ada pada bagian
ini, tangan kita menekan bagian yang tumbuh tumor atau kanker, visualisasi
di atas kepala Yaochi Jinmu memberkati kita, kemudian HUM HUM HUM 3
kali, tumor terbuka, benda keluar. Walaupun tubuh saya tidak ada kanker, saya
pernah melakukan seperti ini, mencegah lebih baik daripada mengobati. Saya
visualisasi tikus keluar, seekor demi seekor mouse, mouse Amerika sekecil ini
saja, ada yang sekecil ibu jari. Mouse Taiwan sangat besar. Kadang-kadang, saya
bervisualisasi banyak labah-labah spider keluar dari dalam tumor atau kanker.
Kita visualisasi serangga keluar dari sini, lebah terbang keluar, kecoak terbang
keluar, semuanya boleh, semua ini adalah benda yang tidak baik; asalkan kita
anggap dirty kotor, semua boleh keluar dari sana. Sering-seringlah bervisualisasi
seperti ini. Untung, Mahaguru melakukan upaya pencegahan, hingga umur 70
tahun, masih belum merasakan benda ini. (Hadirin tepuk tangan) Inilah Metode
Rahasia Penyembuh Kanker dan Tumor, menjadikan Yaochi Jinmu sebagai yidam
.
utama, bermahkota feniks, membawa kebutan,
membawa ruyi atau persik, visualisasi seorang dewi cantik duduk di atas singgasana naga dan memancarkan
cahaya memberkati kita. Cukup begitu saja.
Kedua, Metode Olahraga Mata. Di sini ada kunci penting, mesti pada saat baru
bangun pagi, berjalanlah ke depan jendela, saat ini, mata kita terpejam, kedua
mata lebih dulu melihat ke kanan, melihat ke atas, melihat ke kiri, melihat ke
bawah, kemudian kembali ke tempat asal, seperti ini adalah satu lingkaran, total
berputar 14 kali, kita hitung dalam hati, 1 lingkaran, 2 lingkaran, 3 lingkaran,
4 lingkaran, 5 lingkaran, 6 lingkaran, 7 lingkaran, 8 lingkaran, 9 lingkaran, 10
lingkaran, 11 lingkaran, 12 lingkaran, 13 lingkaran, 14 lingkaran, kemudian
menghadap jendela, kemudian mendadak buka mata, lihatlah tempat yang paling jauh, jangan melihat tempat yang dekat, lihatlah pemandangan yang paling
jauh. Oleh karena itu, Mahaguru hingga kini berumur 70 tahun, mata tidak
dilaser; saya tidak pernah memakai kacamata. Mahaguru berumur 70 tahun,
tidak berkacamata, seperti tulisan Rolex di jam tangan Rolex, tulisan sangat
kecil, saya bisa melihat dengan jelas, saya bisa melihat, seperti di atas tertulis,
“Mahaguru transmisi langsung 8 Mahasadhana Jinmu”, tulisan ini lebih kecil.
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Namun, saya juga melihat dengan jelas. Hingga hari ini, Mahaguru menyetir di
Seattle pada malam hari juga tidak berkacamata, melihat benda tidak pernah
berkacamata, Gurudhara memiliki 2 kacamata, satu kacamata rabun dekat, satu
kacamata silinder.
Setiap bangun pagi, mata berputar 14 lingkaran, harus dilatih dengan konsisten,
tidak mungkin memutar bola mata seminggu langsung sembuh, atau lebih lama
lagi, harus memutar seumur hidup! Setelah saya tahu metode ini, saya pun terus
memutar hingga sekarang. Gurudhara bertanya pada dokter Amerika, “Apakah
ada metode memutar bola mata?” Dokter Amerika menjawab, “Di dunia ini,
mana ada hal seperti itu. Saya menjadi dokter mata selama ini, juga tidak tahu
ada metode memutar bola mata?” Dokter bule benar-benar tidak tahu betapa
mulianya budaya China, memutar seperti ini adalah olahraga bola mata, banyak orang tidak pernah mendengarkan olahraga bola mata, inilah olahraga bola
mata yang dilakukan setiap hari. Ada umat melatih metode ini, melakukan olahraga mata demikian, ia tadinya minus 10, sekarang menjadi 2 atau 1. Inilah
.
olahraga mata, agar kekuatan penglihatan
Anda sangat baik, kelak setelah tua
juga tidak akan rabun dekat, juga tidak akan mata silinder, inilah olahraga mata,
saya setiap hari melakukan seperti ini. Bangun pagi, Mahaguru melakukan 3
jenis olahraga, satu adalah olahraga mata, satu adalah olahraga gigi, satu adalah
olahraga telinga.
Olahraga Gigi, setiap hari mengetukkan gigi 36 kali, setelah melakukan olahraga gigi, kemudian menguatkan gigi. Namun, saya sarankan orang yang sudah
lanjut usia, gigi keropos, saat kita mengetukkan gigi 36 kali, jika terlalu kuat,
gigi bisa copot, be careful hati-hati sedikit, it is dangerous, berbahaya. Kita harus perhatikan gigi kita. Jika muda-mudi, tentu saja boleh mengetukkan gigi
atas dengan gigi bawah, total 36 kali. Saya mengetukkan seperti ini (Mahaguru
mendemonstrasikan), 1, 2, 3, 4, 5, 6, A Mi Tuo Fo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, A Mi Tuo Fo!
1, 2, 3, 4, 5, 6, A Mi Tuo Fo! Dengan demikian, telah japa 3 kali nama Buddha, sambil mengetukkan gigi, juga boleh menjapa Buddha, mengetukkan gigi
36 kali. Inilah olahraga gigi. Kita ingat, jangan mengetukkan terlalu kuat. Ada
sebagian orang mendengarkan Mahaguru, mengetukkan terlalu kuat, gigi pun
pecah, gigi orang tua bisa copot, orang setengah baya, gigi bisa pecah, mudaDharmaTalk 2013
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mudi sekuat apa pun tidak apa-apa. Ini melatih gigi kita, agar gigi kita sangat
kuat, melakukan olahraga gusi, agar gusi kita sangat sehat, ini adalah sebuah
metode pelatihan, harus dilakukan setiap hari, harus konsisten.
Keempat, membunyikan gendang telinga, saya demonstrasikan sebentar (Mahaguru mendemonstrasikan). Ini disebut membunyikan gendang telinga, tekan
kedua telinga, baik menyentikkan telinga atau mengetuk leher dengan jari, keduanya akan menghasilkan bunyi pok pok pok pok, inilah mengetukkan gendang telinga, seperti mendengar bunyi gendang yang dipukul. Kita mengetuk
kelipatan 7, 7 x7 = 49, agar telinga berolahraga, ini adalah olahraga telinga.
Belum pernah ada yang mendengar olahraga mata, olahraga gigi, olahraga telinga. Asalkan kita melakukan olahraga telinga, telinga akan sangat jernih, sangat jelas, semua akan sangat jelas, sekalipun berumur 70 tahun, kita juga akan
mendengar dengan sangat jelas, tidak akan tuli. Buta, gigi tanggal, dan tuli,
ketiga hal ini bisa dihindari, asalkan kita lakukan setiap pagi, membunyikan
gendang telinga 7 x 7 = 49 kali, mengetukkan 36 kali, bola mata berputar searah
. setiap pagi.
jarum jam 14 kali, semua ini saya lakukan
Ada orang berkata, “Apakah Anda melakukan olahraga mata, olahraga gigi, dan
olahraga telinga, mengapa tidak ada olahraga hidung?” Mengapa bisa tidak ada?
Sembilan langkah pernapasan Buddha di dalam Tantra adalah olahraga hidung,
yaitu olahraga bernapas dalam, bernapas penuh. Orang biasa bernapas, sekali
masuk sekali keluar, kurang lebih hanya sampai tenggorokan saja; ada orang
bernapas hanya sampai tenggorokan; ada orang bernapas hanya sampai paruparu; bernapas yang benar harus sampai avaduthi; bernapas yang benar-benar
paling dalam, paling mulia adalah sampai ujung jari kaki, tarik napas sekali,
tak disangka sampai ujung jari kaki; mengembuskan napas sekali, napas ini
keluar dari ujung jari kaki, inilah pernapasan yang paling sempurna. Kita harus
sering melatih napas hingga avaduthi, hingga ujung jari kaki, maka avaduthi kita
akan bertenaga, ujung jari kaki kita selamanya tidak akan menciut, pernapasan
seluruh tubuh, sampai akhirnya, kulit kita pun bisa bernapas. Inilah olahraga
hidung, disebut pernapasan penuh. Pernapasan orang biasa hanya sampai leher,
sangat pendek dan cepat; atau sampai paru-paru. Harus sampai avaduthi, harus
sampai kaki kita, sampai ujung jari kaki kita, orang yang mengerti pernapasan
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semacam ini, paru-parunya akan terbuka, masih akan bernapas, kemudian menjadi pernapasan janin, yakni kulit kita sepenuhnya sedang bernapas, kita sendiri
bisa tahan napas, ini adalah olahraga hidung. Sekarang tambah satu, olahraga
hidung, penting sekali.
Apa yang dilakukan saat mandi malam hari? Saat mandi, saya melakukan
“Metode Menghindari Infark Jantung”. Karena saat melakukan olahraga ini,
pakaian dalam mesti dilepas, sebelum mandi, melakukan ini, melakukan beberapa kali baru mandi. Begitulah jika kita hendak melatih diri, berikut ini adalah
olahraga yang dilakukan sebelum mandi. Metode Menghindari Infark Jantung,
bagian dada kita, gosok 50 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, total 50 kali, 1, 2, 3,
4, 5, 6, A Mi Tuo Fo! Juga boleh japa nama Buddha, total gosok 50 kali, japa 5
kali Buddha. Inilah Metode Menghindari Infark Jantung.
Ada lagi metode menyalakan api kundalini, kita sering menggosok cakra pusar, bagus sekali untuk saluran pencernaan kita, akan sangat bagus terhadap
. Saya lakukan setiap hari, tangan kanan
gerak peristaltik saluran pencernaan kita.
searah jarum jam menggosok 14 kali tangan kiri berlawanan arah jarum jam
menggosok 14 kali, pertama untuk olahraga usus kita, olahraga lambung kita,
cara supaya api kundalini kita lebih mudah menyala. Contohnya pria, supaya
bindu Anda tidak akan bocor dalam mimpi. Oleh karena itu, menggosok cakra
pusar kita, adalah sebuah cara yang sangat baik, yakni gosok di samping pusar
14 kali, di sana 14 kali, di sini 14 kali, lakukan dengan kedua tangan, mudah
menyalakan api kundalini, agar prana cakra pusar dapat lancar, usus juga dapat
bergerak peristaltik.
Ketujuh, cara membantu ginjal kita. Setiap hari lakukan sekali, lakukan sampai tangan pegal. Yaitu, saat kita mandi, kedua tangan kita menekan ginjal dan
gosok naik turun, di buku kuno mengatakan menggunakan punggung kepala
gosok bagian ginjal, gosok sampai tangan pegal. Saya kira, saat baru mulai,
gosok 100 kali, tangan sudah pegal; sekarang saya gosok 200 kali, tangan masih
tidak pegal, bisa gosok 300 kali. Saya baru melakukan pemeriksaan badan di Seattle Overlake Hospital, dokter mengatakan hati saya sangat normal, semuanya
normal; umur 70 tahun, sangat normal, yaitu mengandalkan menggosok bagian
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pinggang, saya gosok 300 kali, 300 kali tangan masih belum pegal; ada orang
menggosok 100 kali, tangan pun pegal. Ini cara membantu ginjal kita, sudah
tujuh macam.
Kedelapan, Metode Air Dewa. Metode Air Dewa juga disebut pernapasan
bradha kumbha. Mengapa disebut pernapasan bradha kumbha? Mengapa mulut
manula bisa kering? Mulut kering harus minum air, mengapa mulut bisa kering?
Pertama, hormonnya sudah hilang. Sebenarnya, di setiap bagian tubuh kita ada
hormon, seluruh tubuh kita akan mengeluarkan hormon, seperti insulin pankreas adalah hormon; tidur mengandalkan apa? Yaitu mengandalkan melatonin, melatonin adalah semacam hormon; bagaimana air liur dihasilkan? Ia akan
melicinkan tenggorokan kita, bahkan di dalam mulut membantu pencernaan
lambung. Dari mana asalnya air? Air adalah hormon, camkanlah, hormon bukan
satu macam saja, jantung kita juga ada hormon, pankreas juga ada hormon, hati
juga ada hormon, begitu hormon hati Anda berkurang, hati pun akan mengeras,
bahkan akan aus; asalkan otak kekurangan melatonin, kita pun insomnia. Di
mana mengalami kekurangan hormon, di. sana akan menciut, di sana tidak bisa
bergerak. Mengapa orang tua hingga umur 70 tahun, cakra kemaluan yang terpenting harus mengandalkan lelucon yang disampaikan dalam perjamuan tadi
malam “viagra” -- pil biru, karena ia bisa membuat hormon mengalir ke bagian
itu. Yang namanya malam pengantin, adalah saat-saat yang paling bahagia, tibatiba tidak bisa berfungsi, adalah penyesalan malam pengantin, terlalu gugup,
hormon tidak sampai sana. Selain itu, masih ada 3 hal yang paling membahagiakan dalam hidup, saat pengumuman lulus ujian -- nama yang sama, ternyata
yang lulus adalah orang lain, bukan Anda; bertemu teman lama di rantau orang
-- ternyata adalah kreditur; selanjutnya adalah hujan di tengah kemarau panjang
-- dua tetes, semua adalah kejadian yang tidak membahagiakan. Kita mau bahagia, seluruh tubuh kita harus bergerak, tidak boleh seperti orang tua, apapun
naik, seperti 3 tinggi, tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, trigliserida tinggi,
kolesterol tinggi, apapun tinggi, hanya satu tidak tinggi, terkulai selamanya, ini
tidak boleh, ini berarti hormon bermasalah.
Metode Air Dewa yang kita latih, adalah hormon. Hormon sangat penting,
putar lidah di bagian celah gigi, putar hingga air liur terus mengalir, mengalir
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memenuhi mulut, kemudian aduk dengan lidah, yaitu kumur, air liur dikumurkumur, kemudian ditelan, hingga ke avaduthi kita. Saat itu, menarik napas sekali
dengan kuat, kemudian tahan napas, tekan napas ke bawah, dari atas tekan ke
bawah, dari bawah angkat ke atas, angkat anus, menjadi sebuah botol, di dalam
botol ada hormon. Setelah ditahan, prana dan air dewa bergolak di dalam,
hingga ke setiap prana dan nadi di tubuh kita, ini disebut Metode Air Dewa,
juga disebut Pernapasan Bradha Kumbha Air Dewa. Setelah dilatih lama, mulut
kita tidak akan kering, sering ada air dewa menetes dengan sendirinya, bahkan
harum, manis, harum manis dan enak. Aneh sekali, air liur di dalam tubuh kita
adalah semacam vitamin, kita meludah, seketika terkontaminasi oleh kuman,
langsung bau. Kita tidak boleh sembarangan meludah, kecuali sakit, dahak harus dikeluarkan, itu terpaksa, jika kita tidak sakit, sembarangan meludah itu
menghamburkan air dewa kita. Orang yang benar-benar sehat, tidak meludah,
hanya saat sakit terpaksa, ingusan! Ada dahak di tenggorokan, mau tidak mau
harus diludahkan, itu sakit, catch a cold, harus diludahkan. Biasanya saat sehat,
jangan sekali-kali meludah, tidak boleh dijadikan kebiasaan, tidak boleh seperti
. mempersiapkan baskom dahak, sembapejabat China zaman dulu, setiap orang
rangan meludah, meludah sangat jauh.
Kita mesti memupuk air dewa, jika sering dilakukan, hormon di dalam tubuh
terus bertambah, terus bertambah, dengan demikian, kita tidak mudah menua,
tubuh juga sangat sehat, semua organ tubuh normal, bahkan hanya satu tinggi,
yaitu di sana. Bukankah ini sangat baik? Di True Buddha Temple saya pernah
katakan, di dalam kitab Kaisar Huang ada “Su Nv Jing”, “Su Nv Jing” tertulis,
kaisar bertanya pada Su Nv, saat berumur 20 tahun, sekian hari sekali, saat berumur 30 tahun sekian hari sekali, saat berumur 40 tahun sekian hari sekali, saat
berumur 50 tahun sekian hari sekali, saat berumur 60 tahun sekian hari sekali,
saat berumur 70 tahun, putus, setelah umur 70 tahun tidak perlu lagi, merusak tubuh Anda. Yogi Tantra yang melatih prana, telah mencapai keberhasilan
dalam Sadhana Anasrava, every time and every day, you can, Anda bisa. Umur
70 tahun, you can, umur 80 tahun, you can, umur 90 tahun, you can, umur
100 tahun, you can, entah bisa hidup selama itu atau tidak. Pokoknya, kapan
pun dan di mana pun, pagi, siang malam, tempat mana pun, kita bisa. Yang namanya every day, yaitu kita tidak pernah bolos. Ada sebuah lelucon, sepasang
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suami istri janjian “kuliah”, “kuliah” adalah melakukan hal itu. Istri bertanya
pada suami, “Hari ini kuliah?” Suami menjawab, “Hari ini saya benar-benar
sangat sibuk, hari ini lelah sekali, tidak sanggup, hari ini tidak kuliah.” Keesokan harinya, istri bertanya lagi pada suami, “Sayang, hari ini kuliah?” Suami,
“Hari ini saya benar-benar sangat sibuk, dari pagi sibuk sampai malam, hari
ini tidak kuliah, tidak sanggup.” Sampai hari ketiga, suami berkata pada istri,
“Hari ini kuliah.” Istri menjawab, “Hari ini tidak perlu kuliah lagi, saya sudah
mendatangkan dosen pengganti.” Istri juga sangat hebat, masih ada dosen pengganti. Ketahuilah, selama kita adalah yogi yang melatih prana, setelah lama
melatih Metode Air Dewa, hormon di sekujur tubuh kita sangat penuh, tidak
perlu takut tidak kuliah, kapanpun sanggup, sekalipun kita sangat lelah, bahkan
mengalami jet lag, atau bagaimana, hormon di tubuh kita tetap penuh, tidak ada
yang namanya jet lag, tidak ada yang namanya lelah, tidak pernah lelah. Namun, saatnya tidur, tetap harus tidur, saat “kuliah”, semangat pun terbit, sangat
bersemangat, tidak akan bolos, penghargaan tidak pernah bolos, every day and
every time. Seorang yogi yang tidak tidur, bahkan yogi mahabala, ten times is
.
easy (10 kali sangat mudah), so easy, sungguh.
Melatih Metode Air Dewa harus
diilustrasikan dengan sesuatu, ilustrasi ini paling bagus, ilustrasi apa yang lebih
baik daripada ini! Saya tidak mengajari kalian one day ten times. Saya beritahu
kalian! Ada sebagian orang one time tidak sanggup lagi, one day one time tidak
sanggup lagi, banyak orang tidak sanggup lagi.
Coba Anda tekuni Metode Air Dewa, sungguh, harus konsisten, baik pria maupun wanita boleh menekuni Metode Air Dewa, awet muda, bahkan membuat
sekujur tubuh Anda penuh dengan hormon, tubuh tidak akan sakit. Boleh dikatakan, kita melakukan olahraga seluruh badan, mata kita juga berolahraga,
hidung juga berolahraga, telinga juga berolahraga, mulut juga berolahraga,
jantung juga berolahraga, ginjal juga berolahraga, ada sesuatu yang tidak baik
tumbuh di badan juga dikeluarkan. Selain itu, hormon seluruh badan kita
memenuhi seluruh organ dalam tubuh kita, prana dan nadi mana pun bisa sampai, inilah sehat yang sebenarnya. Pria sehat harus demikian, wanita sehat juga
harus menekuni Metode Air Dewa, tetap bisa menyingkirkan banyak penyakit
dalam tubuh kita. Oleh karena itu, hormon itu mempertahankan keremajaan
kita. Ketika hormon keluar dalam jumlah banyak, kita sangat remaja dan cantik;
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ketika hormon kita perlahan-lahan memudar, kita akan berubah makin lama
makin tua, makin lama makin tidak bersemangat, makin lama makin kehilangan sebagian fungsi tubuh, saat kehilangan sebagian fungsi tubuh, penyakit pun
datang. Hormon hilang di fungsi bagian mana? Kita lihat manula, lututnya tidak
dapat bergerak, sakit. Mengapa? Karena hormonnya telah hilang, pelumas antar
tulang sudah tidak ada lagi. Apa itu pelumas? Yaitu hormon, ia akan mengeluarkan pelumas, supaya saat kita bergerak, seperti bantalan rel yang bergesekan, tidak akan menggesek tulang kita. Ketika usia kita sudah lanjut, hormon
telah hilang, bagian lutut, antara tulang rawan bergesekan, begitu bergesekan
akan sakit, orang yang lanjut usia dimulai dari kaki, tidak dapat berjalan, karena
hormon telah hilang, pelumas sudah tidak ada lagi, ada pelumas tidak akan
menggesek tulang, pelumas hilang, artinya usia kita telah lanjut, tulang kita saling bersentuhan, lutut akan terus-menerus sakit. Saat ini, menekuni Metode Air
Dewa sudah terlambat, biasanya kita harus menekuni Metode Air Dewa, penting sekali. Mengambil air liur di badan kita digabung dengan Bradha Kumbha
Prana, melatih prana hingga ke setiap anggota badan dan tulang-belulang kita,
. kita pun bisa awet muda.
agar tubuh kita penuh dengan hormon,
Mari kita cerita beberapa lelucon! Semut dan gajah bersiap-siap menikah, gajah
berunding dengan semut, “Bolehkah kita tidak menggelar perjamuan nikah?”
Semut bertanya, “Mengapa?” Gajah melihat sebuah buku tebal berisi daftar
nama tamu, “Sanak keluarga kalian terlalu banyak.” Semut mengeluh, “Sanak
keluarga kami memang banyak, lantas bagaimana? Porsi makanan sanak keluarga kami tidak lebih dari porsi makanan satu anggota keluarga kalian!” Kita
mengolah tubuh, Delapan Mahasadhana Yaochi Jinmu, sebenarnya jika melatih
ajaran Tantra juga mengerti Metode Air Dewa, kita bisa melahirkan banyak anak,
kemampuan tidak akan hilang, sanak keluarga akan banyak. Dulu saya berharap
memiliki 12 anak, saat itu keluarga kami sangat miskin, Gurudhara mengatakan
melahirkan dua anak sudah cukup, ini adalah penyesalan seumur hidup saya.
Saya berharap sanak keluarga saya banyak! Sekarang, setiap kali pesta syukuran
Amerika, keluarga kami total 8 orang, termasuk cucu, Fo-chi, Sunny, Lu Hong,
Lu Jun, selanjutnya adalah Fo-ching dan Andy, mereka tidak melahirkan anak,
serta Gurudhara dan saya, benar-benar 8 orang. Saya berharap ada 12 anak,
jika ada 12 anak, kita makan di tempat orang lain, kita untung, sekarang satu
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keluarga baru orang. Kodok menikah dengan semut, saat tidur, semut meraba
kulit kodok yang penuh lubang, berkata, “Kamu berani operasi plastik, kamu
lihat saja benjolan-benjolan di tubuh kamu, orang lain mengira saya yang gigit.”
Saya beritahu kalian, kita menekuni Metode Air Dewa, kulit kita akan bersih,
putih dan bersemu merah, bahkan mulus, kulit sangat putih. Mengapa? Karena
gizi sampai ke kulit, sampai usia 90 tahun, kulit dengan sendirinya seperti kulit
remaja. Selanjutnya, ular dan kelabang menikah, ular melihat kelabang, “Aduh!
Mengapa kamu berkaki banyak? Berapa uang yang harus dibelanjakan untuk
membeli sepatu?” Kelabang begitu mendengarnya, tidak senang, “Aduh! Ular
kecil, kamu mengatai kaki saya banyak, sudah bagus saya tidak mengatai kamu
tidak mempunyai anggota badan.”
Jika bersadhana sungguh-sungguh, lutut tidak akan sakit. Mahaguru telah berumur 70 tahun, lutut tidak akan sakit, ketika berjalan dan bergerak masih lumayan, karena berolahraga. Saat saya kecil, saat muda, suka lompat tinggi, tarik
seutas tali, dari paling rendah hingga paling tinggi. Saya umur 60 tahun lebih!
.
Suatu hari, begitu saya melihat mimbar, saya
berpikir saat saya kecil, saat saya
lompat tinggi, mimbar sangat kecil. Oleh karena itu, saya yang berada sangat
jauh, lari ke sana, seketika lompat ke atas, lompat ke atas masih sanggup, saya
berpikir, “Ketinggian ini, apa hebatnya?” Saya pun lompat ke bawah, sekali
lompat, begitu kaki lemas, hampir jatuh, merasa kaki saya tidak beres, karena
kurang kuat. Untung, jongkok sebentar kemudian berdiri lagi, tidak memalukan.
Dulu, saat saya kecil, mahir lompat tinggi, saat kecil lompat sana lompat sini,
asalkan ada tempat untuk saya bertolak, saya pun bisa berjungkir.
Ada semacam kepiting bernama kepiting parasit, ia sembunyi di sarang seperti bentuk keong, kepiting parasit. Malam pengantin ia bersama labah-labah,
kepiting parasit sangat malu, bertanya pada labah-labah, “Kamu menikahi saya
apakah karena menaksir rumah saya?” Labah-labah juga balik bertanya, “Kamu
menikah dengan saya, apakah karena rumah saya bisa internetan?” Masing-masing ada kelebihan! Ada seekor burung bulbul menikah dengan burung hantu,
burung hantu seharian mengeluh, “Saya benar-benar sial, tak disangka menikah
dengan tua bangka beruban.” Burung bulbul juga sangat marah dan berkata,
“Kamu sial? Justru saya yang sial! Kamu tidur pada pagi hari, malam tidak ti-
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dur, bahkan berkicau terus, membuat saya insomnia, neurasthenia, menurutmu,
mungkinkah rambutku tidak beruban?” Saya beritahu Anda! Orang yang melatih Metode Air Dewa, tidur langsung tidur; orang yang melatih Metode Air
Dewa, asalkan merasa sedikit mengantuk, Anda pun bisa tidur, tidak akan insomnia; duduk di mobil juga bisa tidur, berbaring di ranjang juga bisa tidur, di
atas mimbar juga bisa tidur, asalkan mengantuk bisa tidur. Bahkan setelah tidur,
setelah bangun, semangat langsung berubah, ini adalah manfaat bersadhana.
Angsa goose menikah dengan angsa liar, angsa liar berkata pada angsa, “Saya
lihat kamu sangat gemuk, kamu seharusnya diet, kalau tidak, ada sayap pun
tidak bisa terbang.” Setelah angsa mendengar, membelalakkan mata, “Setelah
menikah, kamu masih mau terbang ke mana? Lebih baik kamu diam di rumah
saja!” Ini adalah lelucon perkawinan antara hewan, saya merasa ada hubungan
pelatihan prana kita. Metode Air Dewa adalah gabungan antara prana dan hormon, lebih dulu menghasilkan air liur, kemudian aduk menjadi buih, lalu telan,
kemudian hirup napas, tahan napas, tekan ke bawah dan angkat ke atas, kemudian menggunakan api tummo, seteguk hormon ini disebar ke setiap bagian
.
tubuh kita, ini adalah Metode Air Dewa.
Metode Menguatkan Ginjal adalah membantu ginjal terbebas dari penyakit;
menggosok cakra pusar adalah membantu api tummo; “mencegah infark jantung”, adalah menggosok di dada 50 kali; metode membunyikan gendang telinga, adalah membuat telinga kita bebas dari ketulian; metode mengetukkan,
agar gigi kita selalu putih, bersih, bahkan sangat kuat; metode olahraga mata,
agar mata kita bebas dari penuaan, terbebas dari penyakit mata; metode rahasia menyembuhkan kanker dan tumor, ini sangat penting, lebih baik mencegah
daripada mengobati, membuat tubuh kita terbebas dari tumor. Tumbuh cancer,
ini agak merepotkan. Namun, saya kira kanker dan tumor ada hubungan dengan
rintangan karma. Karena saya pernah ke neraka, banyak roh kebencian berubah
menjadi berbutir-butir mantao, berderetan, memohon Mahaguru memberkati;
roh kebencian ini datang ke dunia manusia untuk balas dendam, setiap mantao
sebesar bola pingpong. Mereka memohon pemberkatan saya, saya pun memberkati mereka, satu per satu diberkati, sehabis berkati, mereka pun terbang
pergi. Terbang ke mana? Terbang ke dunia manusia, terbang ke dalam tubuh
manusia, berubah menjadi cancer, berubah menjadi tumor, tumbuh di tubuh
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manusia. Metode menyembuhkan kanker dan tumor, adalah menggunakan
metode rahasia dari Yaochi Jinmu; kita masih harus melakukan sedikit pahala,
banyak melakukan penyeberangan, untuk menyeberangkan musuh dan penagih
utang kita, ini barulah cara yang benar. Berutang pada orang harus bayar; kita
tidak berutang pada orang, kita tidak akan terkena cancer, tidak akan terkena
tumor. Karena kita berutang pada orang, ia membawa hawa kebencian, terbentuk menjadi segumpal seperti bola pingpong, terbang ke dunia manusia, masuk
ke dalam tubuh manusia, manusia pun terkena kanker, mencelakai manusia.
Memang seperti itu. Begitu saya melihat cancer dan tumor di tubuh manusia, sebagian besar adalah seseorang, yaitu musuh dan penagih utang membuat garagara di tubuh Anda. Demikian penglihatan saya. Tentu saja, ini tidak ada dasar
medis. Penjelasan medis mengatakan sel rusak dan mati. Yang saya lihat seperti
itu, itu pandangan dan pemahaman saya sendiri.
Ada lagi beberapa lelucon, merayakan Festival Qingming sama dengan merayakan hari cinta kasih, sama-sama memberikan kado dan memberikan bunga,
memberikan makanan. Hari cinta kasih .memberikan bunga, dan memberikan
makanan; festival Qingming juga sama, juga memberikan kado, memberikan
bunga, memberikan makanan. Satu-satunya perbedaannya adalah festival cinta
kasih adalah memperdengarkan kata-kata setan kepada manusia; festival Qingming adalah memperdengarkan kata-kata manusia kepada setan. Benar tidak?
(Benar!) Suatu kali keluar bertamasya, menginap 2 hari di rumah sanak keluarga
di suatu negara, di sana ada sebuah tradisi, air seni anak-anak paling bersih,
disebut air seni bocah, kita sebut “Hui Long Shui”, pengobatan China tahu,
semacam benda yang sangat sehat. Tradisi di tempat itu memasak telur dengan air seni anak-anak, sangat sehat dan bergizi. Orang ini menginap 2 hari
di rumah sanak keluarga, mereka sangat ramah, terus-menerus memintanya
makan, ia tidak berani makan, apa boleh buat, ia pun berkata, “Saya tidak suka
makan telur.” Sanak keluarganya lebih lucu lagi, “Anda tidak makan telur, kalau
begitu, minumlah kuahnya!” Air seni anak-anak dimasak dengan telur, Orang
China memasaknya. Orang Jepang juga ada tradisi “minum air seni”, di Jepang
ada semacam resep yaitu minum air seni, air seni di awal dan di akhir dibuang,
hanya ambil air seni di tengah, kelihatan seperti beer, saat baru minum agak
beda, belakangan semakin minum semakin sama.
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Tadi sempat menjelaskan tentang Metode Air Dewa Bradha Kumbha Prana, kunci
terpenting adalah prana mesti dihirup, mesti halus, pelan, panjang, bukan napas
yang berirama. Selain itu, Bradha Kumbha Prana yang lebih kuat, yaitu hirup ke
dalam, sangat cepat, hembuskan juga sangat cepat, ini harus digunakan pada
saat kritis. Bradha Kumbha Prana yang biasa adalah halus, pelan, panjang, masuk ke dalam avaduthi kita, pria di avaduthi bawah, wanita di avaduthi tengah,
kira-kira bagian ulu hati, pria di avaduthi bawah yaitu di bagian 4 jari di bawah
pusar; saat hirup sangat halus, sangat pelan, sangat panjang, hirup ke bagian
avaduthi, tahan napas, langsung tekan ke bawah dan angkat ke atas, lebih dulu
jepit anus, saat ini membentuk sebuah bentuk ceret, prana bawah tidak akan
lari, semua prana ditekan ke avaduthi bawah, tahan napas, semakin lama semakin baik. Kuncinya adalah ketika Anda tidak tahan mau hembuskan napas, kita
tarik napas sekali, kita tekan sekali, agar prana langsung masuk ke nadi tengah.
Setelah tarik napas ini, kemudian perlahan-lahan halus, pelan, panjang, dan
hembuskan, kedua prana itu seimbang; kita mengembuskan napas sebanyak
yang kita hirup, seimbang; jangan mengembuskan napas lebih banyak daripada
.
yang kita hirup, itu tanda-tanda kematian;
mengembuskan napas lebih sedikit
daripada yang dihirup, adalah tanda-tanda panjang umur; keduanya seimbang
adalah tanda-tanda kehidupan. Ketika kita menghirup banyak, mengembuskan
sangat sedikit, ini adalah tanda-tanda mencapai tingkat dewa atau Buddha. Ketika kita hirup sedikit, hembus sangat banyak, adalah tanda-tanda wujud kematian masuk ke 3 alam samsara. Jika kita tidak dapat bertahan lama, kita pun
berusaha alami sedikit, awalnya dari 30 detik, kemudian 1 menit, kemudian
1,5 menit, kemudian 2 menit, dapat tahan napas 2 menit sudah sangat bagus.
Satu kunci yang paling penting, agar prana kita dapat masuk ke nadi tengah,
kita tidak dapat hirup napas sekali, juga tidak apa-apa. Jika prana disimpan,
prana akan perlahan-lahan masuk ke nadi tengah; jika kita tarik napas sekali,
maka dapat mempercepat prana masuk ke nadi tengah, ini adalah kunci. Tekan
ke bawah dan angkat ke atas, tahan napas, adalah sebuah kunci, latih sampai
akhirnya, saat api tummo menyala, baru menggunakan napas yang berirama,
yaitu tarik napas dengan cepat, hembus napas dengan cepat, saat itu, baru dapat
membuat api tummo menyala. Terima kasih. Om Mani Padme Hum.
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我們今天再講《阿彌陀經釋要》。《佛說阿彌陀經》今天還是講所謂的
十種稱號。佛的十種稱號就是：如來、應供、正偏知、明行足、善逝、世
間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛。就有這十個號，這十個稱號假如
講十天，十次就差不多要一年，這個要講快一點。
什麼叫「如來」？第一個稱呼，如來就是佛。「如」就是如如，那怎
麼叫做「如如」呢？如如就是「自然而然」。什麼叫「來」呢？就是自然而
然來，自然而然來的－—就是如來。「如如而來，如如而去，也沒有來，
也沒有去」－—就是「如來」。所以這個號是很高的號，是很高的境界。
你要想一想，因為既然沒有來，那就在那裹，又沒有去，那就在這裏。「
不來不去」是怎麼回事呢？其實，全部包容了。本來就是這樣子嘛！既
沒有過去式，也沒有現在式，更沒有未來式，英語就是這樣。你說是不
是？那麼庥煩，什麼過去、現在、未來，對不對？反正統統就是一樣。這
個就是如來！
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什麼叫做「應供」？這個字是最好的，就是應該大家供養。這麼高
的境界，你要學衪，你當然要用心來想，用心來供養、來學習，用一種很
真誠的心來學，你才會得到真的。這句話的意思就是「應供」－—應該
供養。所以釋迦牟尼佛衪以前在世的時候，經常去應供。果賢法師一碰
到我，我說：
「我請客。」他說：
「不可以讓你請客，我是應供，應該供養
。」不過又想回來，應供是我應該去給你供養？還是你應該來給我供養
？這突然間又搞不清楚。不過好像是這個樣子，你供養佛，供養如來，
就沒有錯。但是你供養很貧窮的人，或者是你去施捨，去施捨給別人，
這也叫做應供。所以供養不分彼此，有的是上供下，有的是下供上，彼
此之間互相供養。佛本身的意思有如來應供，這麼高境界的佛，你應該
去供養。但是佛因為你供養衪，衪會給你褔報，所以衪也是應供，這個
道理是這樣的。
第三個是「正偏知」。什麼叫做正偏知呢？－—就是正的也知道，偏
.
的也知道。這個真理、真正的道理佛都知道，佛是圓滿的智慧，一切智
慧衪都知道。對於偏的智慧，衪也知道。所有一切邪術，你也要知道。所
以這個邪的邪法、小乘法、天乘這些你通通要知道，這個叫「正偏知」。
正的你也知，偏的你也知；所以上師也是什麼都知道，以前所學過偏法
也很多，你講台灣麻將我也會啊，講大陸麻將我也會啊，對不對，十三張
、十六張，樣樣通。你說哪裏啊！有人講一句話：你到過Nig ht Club沒有
？我說：哪裏都去過，沒有一個地方沒有去過的，這個叫正的、偏的我
都知道。假設你偏的知道，正的不知道，不行。你只知道偏的，不知道正
的，那就是魔；所以你知道偏的，也知道正的，那就是佛。你只知道正的
，不知道偏的，那你怎麼度眾生呢？你怎麼瞭 解眾生的心呢？你要了解
眾生的心，就要人世，什麼都知道，所以叫「正偏知」。不過，假如說一
個佛，迷於偏的、離開正的，那就是魔；你離開偏的，你本身得到正覺了
，就是佛，差別在這裏而已。佛的修行不一定是處於最高的境界而捨去
了眾生。所以衪了解眾生的境界，也知道佛的正覺，就是正偏知。
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第四個稱號叫做「明行足」。明白一切所行，一切的地方都可以到，
叫做明行足。明白一切的所行，一切的行為都很清楚，哪樣可以做，哪
樣不可以做；哪樣合理，哪樣不合理；哪樣是七十分合理、三十分不合
理，衪都清楚，一切都是清楚、明明白白的行為。這個就是智慧非常圓
滿，那是很不簡單的！
第五個稱號叫做「善逝」。什麼叫做善？好的就是善，不好的就是
惡。逝呢？就是去。往好的地方去就是善逝（佛本身的這個稱號很奇怪
，往好的地方去就叫善逝）。像今天大家學佛就是往好的地方去，所以
就叫做善逝。這個號稱在我們這邊講，是往好的地方去；在字面上的解
釋是，往好的地方去逝，也可以。反正大家統統到西方極樂世界去了，
全部往西方，就是往好的地方逝世。那你往地獄的地方去的就是惡逝，
不是善逝。這個解釋很簡單。
.

第六個就是「世間解」。瞭 解世間的一切事情，解除了世間所有的
煩惱，叫做世間解。把這個世間的一切煩惱全部解決了，叫做世間解。
第七個叫「無上士」。到了佛的境界，真正就是無上。沒有比這個境
界更高的就叫無上。你這裏最高，再上去沒有了，叫做無上。無上就是代
表了佛最好的一個稱號，沒有比這個再高的。
第八個是「調御大夫」。這個「丈夫」我們不能解釋成為Husba nd。
我們中國人講丈夫、調御丈夫，就表示說這個丈夫的意思是很高大、很
強壯、很有能力，能夠調解一切，要這樣子講。調御的說法，一切事情
你都處理得很好，都能夠調整、教導大家都能夠往好的地方走，你能夠
調御這些人生、人、世間人、一切的生物，你都能夠很井然有序的去教
導他們，這個叫做調御丈夫。
第九個名稱叫做「天人師」。天上，你可以教天上的人，也可以教人
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間的眾生。在天上、人間你都是導師，這個就是天人師。
第十個號稱就是「佛」。上次已經講過這個「佛」是什麼意思，覺察
跟覺悟，得到正覺的就是佛。
所以這就有十個稱號：如來、應供、正偏知、明行足、善逝、世間解
，無上士，調御丈夫、天人師、佛，這一共十個稱號。我的解釋也是八九
不離十，我這樣子的解釋也是不離開它主要的意思。具有以上這十個
稱號的，就稱為「世尊」。什麼叫做「世尊」？就是世間上所有一切的人
去尊敬衪，叫做世尊。所以我們稱呼釋迦牟尼佛有時都稱呼為世尊。講
世尊的話，就直接稱呼了釋迦牟尼佛，是世人共同尊敬的、世人共同景
仰的就是「世尊」。
這單單講《佛說阿彌陀經》的一個「佛」字，解釋這個「佛」字，到
.
今天，才把這個《佛說阿彌陀經》的「佛」字剛剛好解釋完。下星期再講
這個「說」，說就是講，講就是說。假如要講快一點這就完畢了，要講慢
一點的話，那很多可以說。
也有可說，也有不可說！
也有一個深說，也有一個淺說！
還有一個解釋（解釋這個說），還有不說！
還有長說，也有短說！
佛法講起來很妙，一個字講了差不多快一個月了吧！那下一個這個
「說」的話，當然可以「長說」跟「短說」一番了。我們下星期六再說吧！
阿彌陀佛
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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.

Majalah DharmaTalk Telah di produksi lebih dari 20.000 buku dan didistribusikan keseluruh
vihara /Cetya & umat sedharma Satya Buddha di seluruh Indonesia.
Untuk Saudara/i yang ingin memperoleh majalah DharmaTalk dapat menghubungi redaksi di:
dharma.talk@shenlun.org
Para Donatur DharmaTalk akan memperoleh Penyaluran jasa melalui
Api Homa sebanyak 12 kali

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

Donatur Tetap
~Bulanan

.

Alm. Rusmawaty
Abeng
Acun
Cahyadi
Afandi Citra SH
Yenli
Yap Thie Sia
Eng Ong Niu
Sik Che
Yap Thie Sia
Eng Ong Niu
Cen Me Me
Yap Sui Fen
Yap Cen Cen
葉海河
大淨同修會

Rp. 100.000
Rp. 200.000
Rp. 50.000
Rp. 100.000
Rp. 100.000
Rp. 50.000
Rp. 100.000
Rp. 100.000
Rp. 50.000
Rp. 100.000
Rp. 100.000
Rp. 50.000
Rp. 50.000
Rp. 50.000
Rp. 100.000
Rp. 500.000

Jesslyn SO
Feliciana Soﬁan

Rp. 500.000

Liu Santy
Willy Luis

Rp. 100.000

Ruslie
Fung Lie
Fung Ing
蓮花敬皓

Rp. 75.000

Michelle A.B
Sharon A.B
Vanessa A.B

Rp. 100.000

Rp. 100.000

NN
NN

Silvi O.D
Dragono
Theresia
Thomas Dragono

Rp. 200.000

Rp. 50.000

Chuping
張彩治

Liu Cun Hau
Kon Ka Sian

Rp. 100.000

Liu Mei Ling

Rp. 50.000

Rp. 500.000

Alm. Kon Siong Choi
Alm. Bong Lu Moi
Alm. Liu Kong Cian

Rp. 50.000

Chaily Pany
Lina

Donatur
~Tahunan
Hanli
Thomas Chandra
Thomy Chandra
Thomson Chandra
Tjendra Umar
Chi Lie Phin
Boston Tjahjadi (鄭仁欽)

Donatur Tidak Tetap
~Bulanan
Alm. Lian Hua Sie Chien
Alm. Lian Hua Pi Ik
Alm. Tan Giok Me
Rosdiana
Siriwadhako T
Andry Rachmat Wijaya
Harijanto Soekln Lipi
Anggra Yuda
Febrianus (蓮花國培)
Tjajadi S dan Keluarga
Lian Xia Fashi
Hariyanto
Lim Min Tjok
Terida Yakub
Siung Kwok Chang
Destelly Mutia Luh
VVB Silampari
Tjong Djan Sien
Suryati Halim
Andy
Jacky Kunardi
Kho Tjauw Hok SH
Michaels Johan
林鍾樹
NN
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Rp. 100.000
Rp. 100.000
Rp. 100.000
Rp. 200.000
Rp. 100.000
Rp. 200.000
Rp. 300.000
Rp. 50.000
Rp. 50.000
Rp. 200.000
Rp. 200.000
Rp. 100.000
Rp. 250.000
Rp. 50.000
Rp. 250.000
Rp. 25.000
Rp. 100.000
Rp. 500.000
Rp. 1.000.000
Rp. 200.000
Rp. 500.000
Rp. 100.000
Rp. 200.000
Rp. 200.000
Rp. 500.000

Lim Siau Tjong
.Mai Chin

Rp. 100.000

Lina Limpah
Delian Natalie Zaldi
Dalvin Nathanael

Rp. 600.000

The Lie Cen
The Tjhiong Hong
Yo Lie Kheng
Kevin
Ellen
Livia
Stephanie
Jocelyn
Lim Ai Lan

Rp. 1000.000

Budianto
Chapin
Diana lusi
Herwin
Fendy Sutio
Yenny
Tan Chu Khe
Yusuf

Rp. 250.000

蓮花朱雪榕
蓮花朱泳潮
蓮花朱泳錠
蓮花洪細艷

Rp. 100.000

Donatur Kolom Sutra/Mantra & Iklan
~Bulanan/Tahunan
蓮花意盛
Lydia Sutioso
Cahaya Listrik
Randy Herman
Light Lotus Galery
Sujadi & Vicca
Hermanto Wijaya & Keluarga

.

Toko Jaya Raya Solutions
Alm.張玉梅

Penulisan nama Donatur yang di singkat pada tabel diatas hanya untuk penyesuaian ruang.
Nama selengkapnya digunakan dalam penyaluran jasa melalui api homa
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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.
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*Bulatan besar melambangkan hari, Bulatan kecil melambangkan Ɵga waktu

