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

Dalam artikel singkat ini, menampilkan dua pucuk surat !
~Surat Pertama~
Yang saya hormati Acarya Lu :
Terlebih dahulu siswa memperkenalkan diri kepada Acarya, nama saya Yang
can-hong, laki-laki, lahir pada tahun 37 bulan 8 lunar, berpembawaan tenang
dan mandiri.
Telah bersarana pada aliran eksoterik pada bulan 10 tahun 73 Min-guo, kemudian pada bulan 1 tahun 74 berguru pada Upasaka Geng-yun untuk belajar Zen.
Saat mendalami eksoterik, telah membaca ratusan buku Agama Buddha dari
yang dangkal sampai mendalam, seperti samjna, upadana, samsrita, samdarsana, adhigama dan pramana, namun semua sebatas menggunakan nama rupa
(istilah-istilah) dalam Buddhisme sehingga terasa membingungkan dan berteletele, sampai saat ini masih terasa hampa.
Apa itu bhavana ? Bagaimanakah cara melakukan bhavana ? ini semua belakangan telah terjawab melalui petunjuk Dharma dari guru saat itu, sehingga diri
sendiri memiliki arah , juga memadukannya dengan pandangan benar madhyamika. Namun sungguh disesalkan meskipun telah menekuni bhavana selama
setengah tahun , merasa batin dan prana belum dapat selaras, sukar untuk mengendalikan batin dan sukar memperoleh samadhi, saya menjadi semakin kurus,
dan merasa sangat takut melenceng dalam meditasi memasuki kondisi seperti
kayu kering.
Meskipun Zen dan Tantra sama - sama unggul, semuanya merupakan Satyadharma tertinggi, namun menurut saya hanya menekuni Zen akan kekurangan
adhistana Buddha, hanya bertekun dalam usaha pencerahan, samadhi dan ke-
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tenangan. Tidak melekati atribut, tidak mengulas mengenai prana dan nadi.
Memegang penekunan metode asamskrta citta-pariksa. Ini semua tidak akan
mampu direalisasi oleh insan yang berakar rendah, sedangkan Dharma Agung
yang diajarkan Acarya sungguh menakjubkan, diajarkan sesuai dengan akar
pembawaan masing-masing, menuntun yang berakar rendah, sedang dan tinggi,
supaya mereka semua dapat mencapai realisasi, ini sungguh luar biasa, sungguh
langka.
Membaca buku karya Acarya, sungguh penuh semangat, batin ini bermandikan di samudera Prajna tanpa batas, ternyata Buddha-jnana sungguh mendalam dan tak terhingga. Justru menyadari bahwa di dalam Tantra terdapat Zen
! Anuttara-tantra, Maha-mudra, Maha-paripurna. Metode Dhyana Penembusan
dari Acarya, semua merupakan Sarva-buddha-hrdya-mudra-abhipraya, sebuah
metode agung untuk memahami batin dan merealisasi Buddhatta. Siswa menyadari kurang sumber daya dan berkarma berat, oleh karena itu memohon
adhistana dari Acarya, memohon transmisi metode agung, membimbing siswa
dalam bhavana sampai terealisasinya Kebuddhaan.
Teringat 15 tahun lalu, di rumah teman secara kebetulan membaca sebuah
buku pembinaan roh, saya hanya membaca 2 sampai 3 bab kemudian meletakkannya. Kemudian mengatai : “Pengarangnya gemar berkisah mengenai dewa
dan hantu, membesar besarkannya pada khalayak, pasti termasuk golongan penipu.” coba Anda lihat, demikianlah jika belum berjodoh. Dimasa muda saya
lebih emosional, saya merasa bahwa orang waras tidak akan membahas mengenai dewa-dewa, dan seorang Buddhist tidak akan membahas masalah iddhi.
Demikianlah saya melawan apa yang Anda tuturkan.
Awal tahun ini, saya kembali mendengar orang mengatakan bahwa Acarya Lu
mampu menangkap setan dan siluman, saya tidak percaya, saya kembali mengatai : “Orang ini pasti kelahiran kembali dari Asura, di dunia ini terlampau
banyak pemimpin penjelmaan mara.” Dikarenakan saya suka menganggap diri
sendiri memiliki hati paling suci, maka saya kategorikan semua yang mengganggu pikiran saya adalah mara, dan saya tidak akan banyak membahasnya.
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Pada suatu hari, saya katak dalam tempurung ini melihat-lihat di toko buku. Ya
Tuhan ! Ternyata Lu Sheng-yan telah menerbitkan demikian banyak buku, dia ini
Buddha ? atau mara ? namun ini semua pasti ada nidananya. Saya memilih buku
“Kompilasi Karya Lu Sheng-yan.” untuk dibaca dengan lebih seksama. Dikarenakan harganya murah, satu buku hanya 20 dolar. Setelah saya membacanya
dengan seksama di rumah , timbul rasa penyesalan di hati , dan saya menyadari
kesalahan saya selama ini.
Tanpa memahami orang dan permasalahannya dengan seksama, namun saya
langsung melontarkan ﬁtnahan, mengkritik orang lain, apa lagi ini merupakan
ﬁtnahan terhadap seorang tercerahkan yang benar-benar menekuni bhavana dan
menyebarluaskan Satya Dharma, sungguh sebuah pelanggaran berat bagaikan
memﬁtnah Sang Buddha sendiri. Saat itu juga saya bersujud di hadapan Buddha
untuk bertobat, memohon supaya Buddha dan Para Dewata mengampuni. Saat
ini saya memohon pertobatan dihadapan Acarya, dan berharap supaya insan
yang diliputi kegelapan batin segera melakukan instrospeksi diri dan bersarana
pada Tri-ratna.
Setelah itu semua, saya memesan 5 Majalah Lian-bang , 5 Majalah Ling-xian
Zhen-fo, untuk lebih mendalami isinya, untuk memastikan apakah itu semua
merupakan bhavana berdasarkan Buddha Dharma ! Saya merasa isinya sangat
baik, semua menuntun insan untuk memahami pandangan benar, merupakan
Majalah Buddhist yang menyebarluaskan Satya Dharma. Dengan demikian ,
buku karya Acarya Lu sungguh patut dibaca, dan Dharma yang disampaikanNya patut untuk ditekuni. Kemudian saya memesan lagi 7 majalah terbitan
terakhir untuk dipelajari lebih lanjut, bagaikan memasuki Gunung Manikam,
memasuki Buddha-jnana, sungguh memperoleh pandangan benar , sungguh
membuat orang memuji , dan timbul rasa hormat, bertekad menekuni Dharma
Agung.
Guru Yang Tercerahkan telah muncul dihadapan,
Guru mulia yang sukar dijumpai ribuan tahun sekalipun,
Siswa menyadari aﬁnitas telah terpenuhi,
Bagaimana mungkin menyia-nyiakannya.
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Melampirkan foto yang terbaru ( siswa yang mengenakan jubah Hai-qing ) ,
serta menghaturkan sedikit pujana, memohon Acarya menganugerahkan adhistana dan abhiseka, mentransmisikan Maha-sadhana, demikianlah permohonan siswa.
Sarva-mangala-paripurna
Namaskara siswa yang baru memasuki Ling-xian Zhen-fo zong,
Yang Can-hong
30 Mei 1985

~Surat Kedua~
Yang saya hormati Bodhisattva Acarya Lian-sheng :
Tujuan satu-satunya dari Buddha Dharma adalah menuntun insan terbebas dari
kesesatan, supaya tercerahkan, dan seorang umat Buddha hendaknya menelaah
segala ajaran yang diperoleh, perlu untuk menggunakan Mata Dharma.
Sejak muda saya telah menyadari kehidupan manusia tidaklah kekal, pada
awalnya saya menekuni Buddhisme Theravada, pada tahun 1966 saya belajar
meditasi pada Bhiksu Shan-tuo-tou di Thailand, kemudian saya mengikuti jejaknya untuk menerima upasampada, saya menyadari tujuan menjalani kebhikkuan adalah : “Buddha Dharma merupakan Darsana-bhumi yang melampaui
segalanya.”
Di tahun Min-guo 64, saya mengunjungi berbagai negara, saat berada di Taiwan, menetap disebuah vihara, ada banyak bhiksu yang mencaci Anda, semua
mengatakan Anda adalah mara, saat itu saya juga ikut-ikutan mencaci, padahal
saat itu saya sama sekali belum pernah membaca buku Acarya, hanya mengikuti
ucapan orang lain belaka, sembarang menerima gosip, timbul rasa diskriminasi,
tidak senang pada iddhi yang Anda tampilkan, timbul sedikit rasa dengki di hati
ini, oleh karena itulah saya ikut-ikutan mencaci Anda.
DharmaTalk 2013
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Kemudian saya berkelana di berbagai penjuru, di Prancis saya sempat mendirikan sebuah vihara, di India dan Nepal sendiri saya juga sempat belajar Tantra,
saya melakukan pembinaan diri dengan sungguh-sungguh, sampai saya menyadari “Seorang Arya tidak sepatutnya mabuk akan sanjungan.” juga “ Tidak
seharusnya risau dengan segala macam ﬁtnahan.”
Tahun 1985 saya berada di Melbourne Australia, melihat buku terbitan karya
Anda, saya membelinya beberapa, membacanya dengan seksama, dan saya
memperoleh banyak kebijaksanaan, saya menyadari bahwa semua yang saya
peroleh dari berkelana di berbagai penjuru sama sekali tidak bisa dibandingkan
dengan isi beberapa buku Anda, saat itu juga saya merasa sangat takjub.
Pemikiran Acarya akan “Sarva-dharma Anattman.” dan realisasi pandangan Tiada melekat serta melihat segalanya dengan sebagaimana mestinya, semua ini
sungguh sukar diperoleh, apalagi “Tiada lahir dan tiada mati.” pandangan nan
Maha-paripurna, serta prinsip “Setara tiada dualimse.” menuntun semua bahkan
termasuk yang membunuh dan memﬁtnah Guru, ini sungguh kondisi spiritual
yang tidak mampu direalisasi oleh Acarya biasa.
Saya sungguh menyesali ketidak tahuan saya yang lampau, dikarenakan kegelapan batin saya telah memﬁtnah Suciwan, saat ini juga melalui surat singkat ini
saya memohon pertobatan dihadapan Hyang Arya.
Saya mengharap semoga Acarya berkenan menggoreskan pena, untuk menyalurkan Buddha Dharma yang paling sempurna, demi kedamaian dunia, memberi manfaat pada masyarakat, dan menuntun para insan merealisasi Anuttaranirvana.
Segala yang telah saya lakukan dimasa lampau, saat ini saya bertobat, memohon
Acarya memberikan adhistana, menerima saya sebagai salah satu siswa Zhenfo
zong ! Sarana saya ini , menyingkirkan atribut ego , demi merealisasi Nirvana.
XX Bhiksu menghaturkan namaskara.
24 Juni 1985
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Setelah membaca dua pucuk surat yang berisi pertobatan dan permohonan sarana ini, apa kesan saya ? Apa ?
Sesungguhnya saya juga tidak merasa sangat gembira, sebab yang memang
seharusnya datang, pasti akan datang, dan yang seharusnya pergi, pasti akan
pergi, batin saya senantiasa sejuk, dan hanya bertujuan menuliskan Dharma
Nan Luhur, surat permohonan pertobatan semacam ini banyaknya bagaikan
hamparan salju, sepucuk demi sepucuk terbang kemari bagaikan hujan Dharma
yang tercurah.
Kutuliskan sebuah gatha !
Buku-Ku sungguh berbeda,
Mengandung Mata Dharma memandang Para Dewa dan Naga.
Saat tiba saat berjumpa pasti tercerahkan,
Mengikuti Acarya menjunjung Dharma.
Sejak lampau sampai saat ini mengemban aktivitas Tathagata,
Khusus membabarkan Dharma Tantra menuntun para insan ;
Ajaran Agung Satyagama, tiada kemelekatan ego dan orang lain,
Tercurah dengan leluasa di Sepuluh Penjuru Angkasa.
Alih bahasa oleh Shian
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Memahami Penyatuan Tantra,
Mengerti Bagaimana Melatih Diri
~Maha Arya Acarya Lian Sheng, Rainbow Tempel, 19-10-2008~

Sepenuh hati sembah sujud pada Bhiksu Liaoming, Guru Sakya Dezhung,
Gyalwa Karmapa ke-16, Guru Thubten Dhargye, sembah sujud pada Triratna
Mandala, sembah sujud pada adinata homa Dewa Prthivi Vajra. Gurudhara,
Para Acarya, Dharmacarya, Para Lama, Para Pandita Dharmaduta, Pandita Lokapalasraya, para umat se-Dharma, selamat siang semuanya.
Hari ini kita mengadakan Homa Dewa Prthivi Vajra, Dewa Prthivi merupakan
dewa paling utama di bumi ini. Di antara semua dewa, keempat dewa dari
tanah, air, api, dan angin, semua ada dewa yang menguasai. Dulu kita pernah
mengatakan yang paling kaya di air adalah Raja Naga; yang paling kaya di langit
adalah 4 Raja Langit; yang paling kaya di tanah adalah Dewa Gunung. Namun,
seluruh bumi ini, semua dewa gunung yang paling kaya digabungkan, adalah
Dewa Prthivi. Jadi, Dewa Prthivi tergolong terkaya di bumi.
Dewa Gunung memang terkaya, gunung sangat tinggi, setiap gunung sangat
menjulang, bekalnya sangat berlimpah. Nmaun, semua dewa gunung digabungkan, itulah Dewa Prthivi. Hari ini kita mengadakan puja api Dewa Prthivi, terutama mengingat ekonomi dunia demikian depresi. Tentu saja, depresi ekonomi
sulit sekali dipulihkan, seperti kita yang bisa diandalkan ini ingin mencegah
depresi ekonomi, kekuatan kita terbatas. Kita menekuni puja api Dewa Prthivi,
melalui kekokohannya, menyokong depresi ekonomi kali ini.
Kita bukan berarti begitu habis melakukan homa, langsung bisa makmur. Kita
berharap tadinya masa depresi ekonomi berlangsung 5 tahun, 4 tahun, kita
dapat menurunkan masa depresi menjadi 3 tahun, 2 tahun, dengan kata lain,
masa depresi menyusut sedikit, jangan sepanjang itu. Karena jika masa depresi
ekonomi panjang, semua insan akan menderita. Makna ajaran Tantra, 4 hati
yang tak terhingga (Catur Brahma Vihara), berharap para insan dapat bebas dari
penderitaan, memperoleh kebahagiaan. Ini yang paling utama.
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Sepengetahuan saya, pada homa hari ini, Dewa Prthivi sempat turun, semua
permohonan kita tentu saja akan terkabul. Karena depresi ekonomi akan mempengaruhi karir semua insan, kita berharap depresi ekonomi, waktunya jangan
terlalu panjang. Tadinya 4 tahun, susutkan setengah, berubah menjadi 2 tahun;
tadinya 6 tahun, susutkan setengah, menjadi 3 tahun.
Dewa Prthivi lewat kekokohan bumi, Ia dapat menumbuhkan semua makhluk,
sebenarnya semua makhluk tumbuh mengandalkan bumi, termasuk semua hewan, tumbuhan, termasuk semua sumber daya alam, energi, semua dilahirkan
bumi. Kita berharap Dewa Prthivi dapat membuat sumber daya alam, energi,
semua bahan makanan, semua materi yang dilahirkan bumi, dapat tumbuh
subur.

Dulu, ketika Sang Buddha mencapai pencerahan di bawah Pohon Bodhi, ada
dua saksi yang membuktikan pencerahan Sang Buddha, pertama adalah Prabhutaratna Tathagata, Prabhutaratna Tathagata muncul mempersembahkan stupa
Prabhutaratna kepada Buddha Sakyamuni, membuktikan keberhasilan penceraDharmaTalk 2013
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han-Nya; kedua adalah Dewa Prthivi, bumi merekah, dewa bumi muncul dari
dalam, Ia mempersembahkan bekal yang paling subur kepada Buddha Sakyamuni, Dewa Bumi dan Prabhutaratna Tathagata membuktikan pencerahan Buddha Sakyamuni. Oleh karena itu, Dharmabala Dewa Prthivi sangat luar biasa.
Makanya, semua orang, memohon pada Dewa Prthivi, bisa memohon kekayaan,
juga bisa memohon kesembuhan, juga bisa memohon Dharmabala. Anda mau
meningkatkan Dharmabala, juga harus memohon pada Dewa Prthivi, kekuatan
memohon-Nya sangat besar, kekuatan Dharma, kekuatan kekayaan, kekuatan
penyembuhan, permohonan apapun, semua bisa sempurna sesuai kehendak.
Hari ini saya bahas sejenak pada Anda semua tentang Hevajra, setiap kali sehabis homa, bahas sejenak Hevajra. Saya pernah mengatakan, penekunan Tantra
sebenarnya adalah “penyatuan”, “penyatuan” ini adalah penyatuan antara Anda
dan yidam. Kemarin malam kita sempat menyampaikan tentang Padmasambhava, Padmasambhava adalah penyatuan antara Buddha Sakyamuni, Buddha
Amitabha, dan Bodhisattva Avalokitesvara, penyatuan antara ketiganya berubah
menjadi Padmasambhava. Oleh karena itu, kekuatan Dharma Padmasambhava,
boleh dikatakan memiliki Mahadharmabala super, Ia memiliki power (kekuatan)
yang sangat besar.
Kita juga tahu, Yamantaka yang paling dijunjung tinggi dalam Gelugpa, Tantra,
Ia juga memiliki Dharmabala yang sangat besar, karena Yamantaka sendiri juga
merupakan penyatuan. Di atas kepala-Nya terdapat sesosok Bodhisattva Manjushri, Ia adalah Bodhisattva Manjushri memasuki Dharmaraja Yama, apa itu
Dharmaraja Yama? Ketahuilah, Ia adalah Raja Yama. Dharmaraja Yama adalah
Raja Yama. Bodhisattva Manjushri demi menyelamatkan insan yang menderita,
memasuki samadhi Raja Yama, melahirkan Yamantaka. Oleh karena itu, wujud
Yamantaka mirip sekali dengan Raja Yama, hanya saja di atas kepala-ya ada
rupang Bodhisattva Manjushri, artinya penyatuan antara Bodhisattva Manjushri
dan Raja Yama -- Dharmaraja Yama.
Bodhisattva Sahasrabhujanetra Avalokitesvara, tadinya adalah Bodhisattva
Avalokitesvara, namun, tidak memiliki seribu tangan seribu mata. Hanya karena
Ia sangat gigih menyeberangkan insan, insan selalu tidak bertambah dan tidak
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berkurang, menyeberangkan begitu banyak, masih tidak bertambah, juga tidak
berkurang. Bodhisattva Avalokitesvara sangat kecewa, begitu kecewa, menghancurkan ikrar-Nya, seluruh tubuh-Nya pun meledak, setelah hancur, guru-Nya
Buddha Amitabha melihat murid-Nya hancur berkeping-keping, Ia memungutNya sekeping demi sekeping, kemudian Buddha Amitabha masuk ke dalam
samadhi Bodhisattva Alokitesvara, berubah menjadi Bodhisattva Sahasrabhujanetra Avalokitesvara. Oleh karena itu, Bodhisattva Avalokitesvara Sahasrabhujanetra adalah penyatuan antara Amitabha dan Avalokitesvara.
Tantra, satu kata -- “penyatuan”. Hari ini, kita di dalam proses melatih diri,
kita dapat menyatu dengan Buddha, sepenuhnya satu tubuh, sepenuhnya menyatu, tidak boleh berkurang, tubuh juga harus menyatu, ucapan juga harus
menyatu, pikiran juga harus menyatu, kondisi menyatu sepenuhnya, Anda pun
dapat mencapai Buddhaloka. Prinsip yang sama, jika Anda menyatu dengan
satu sosok Bodhisattva, maka, perbuatan, ucapan, dan pikiran Anda menyatu
dengan perbuatan, ucapan, dan pikiran Bodhisattva, Anda pun berubah menjadi Bodhisattva. Anda menyatu dengan Hevajra, mudra kita adalah Hevajra,
membentuk mudra Hevajra, pikiran kita sepenuhnya berada pada pratima Hevajra, tangan-Nya! Kaki! Sekian banyak wajah! Seluruh kaki dan tangan, sama
dengan Hevajra, lantas, kita japa mantra Hevajra, agar visualisasi kita menjadi
kokoh; kita memohon Hevajra dari tengah angkasa turun dan menyatu dengan
kita. Ketika kita sepenuhnya menyatu, kita adalah Hevajra, saat ini kita pun memiliki Dharmabala Hevajra.
Seperti tadi Mahaguru memegang Vajra Trisula, membentuk mudra ikrar Dewa
Prthivi, saat berikrar, Ia memegang Vajra Trisula dan membentuk mudra ini. Kemudian, visualisasi satu tangan sendiri memegang Dewa Surya, satu tangan memegang Dewa Candra, kedua kaki menginjak di atas bumi, Dewa Prthivi pun
turun di tubuh Anda, saat ini, Anda pun berubah menjadi Dewa Prthivi, itulah
penyatuan.
Kita di dalam sarana Tantra, banyak sekali tingkatannya, seluruh guru silsilah
berada di tengah, Buddha paling atas adalah Buddha primitif “Buddha Atarma”,
selanjutnya adalah Pancadhyani Buddha -- tengah Buddha Vairocana, timur
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Buddha Akshobhya, barat Buddha Amitabha, selatan Buddha Ratnasambhava,
utara Buddha Amoghasiddhi, selanjutnya di bawahnya adalah Bodhisattva, 8
Mahasattva -- Avalokitesvara, Manjushri, Samanthabradha, Ksitigarbha, Maitreya, Akashagarbha, Vajrapani, Sarvanivarana-Viskambhin, di bawahnya lagi 5
Mahavajra, 8 Mahavidyaraja, di tengah adalah para guru silsilah.
Selain itu, kita menekuni Nyingmapa, Padmasambhava, Dewa Surya, Dewa
Candra, Padmasambhava adalah guru silsilah-Nya; kita menekuni Gelugpa, seharusnya dikatakan menjadikan Buddha Sakyamuni sebagai guru silsilah yang
paling utama; dari aspek Kargyupa, yaitu Tilopa, Naropa, Marpa, sebagai guru
silsilahnya; di Sakyapa menjadikan pendiri Sakyapa, beberapa guru silsilah
Sakyapa yang paling utama dijadikan sebagai guru silsilahnya; guru silsilah Gelupa juga ada yang menjadikan Tsongkhapa menjadi guru silsilahnya. Tiap aliran
memiliki guru silsilah masing-masing. Semua pohon sarana, seperti Trisarana,
Catursarana Tantra, sama halnya dengan semua Buddha primitif, Pancadhyani
Buddha, dan semua Bodhisattva, dan kelima Mahavajra, 8 Mahavidyaraja, dan
seluruh guru silsilah, semua berubah menjadi cahaya, bersama-sama melebur
ke dalam tubuh sadhaka. Oleh karena itu, jika Anda menyatu dengan semua
yidam, maka, Anda dapat benar-benar menyatu, kita sebut “menyatu seutuhnya”, sepenuhnya dapat menyatu seutuhnya dengan semua yidam, Anda pun
kontak yoga dengan yidam manapun, itu sangat luar biasa.
Oleh karena itu, “menyatu seutuhnya” adalah idaman tertinggi. Kita sekarang
hanya menekuni Sadhana Yidam, Sadhana Guruyoga, Sadhana Guruyoga, Anda
pun kontak yoga dengan Mahaguru, dengan Padmakumara, Anda menyatu maka
memiliki kekuatan Padmakumara. Di atas Padmakumara adalah Amitabha,
Anda Padmakumara menyatu dengan Amitabha, Anda pun berubah menjadi
Amitabha; Anda Amitabha menyatu lagi dengan Bhagawati Prajnaparamita, menyatu dengan Buddha Locani, maka Anda adalah Bhagawati Prajnaparamita.
Anda menyatu dengan Bhagawati Prajnaparamita, ke atas lagi Anda menyatu
dengan Vairocana; Vairocana menyatu lagi dengan yang lebih atas, maka
berubah menjadi Buddha Atarma, berubah menjadi Buddha primitif. Jadi,
penekunan Tantra, boleh dikatakan adalah “penyatuan”, setelah “menyatu”
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adalah “berubah”. Bahkan Buddha Sakyamuni pun bisa “berubah”, Kalacakra
adalah “perubahan”-Nya. Ia memasuki Kalacakra, membabarkan Sadhana Kalacakra, yaitu salah satu tubuh Buddha Sakyamuni, berubah menjadi Kalacakra.

Oleh karena itu, saya merasa “penyatuan” sangat penting. Jadi, saya di dalam
Hevajra mengatakan, semua orang harus pahami satu per satu, kontak yoga satu
per satu, menyatu satu per satu, manfaatkan satu per satu. Pemahaman adalah
Anda harus mengerti sadhana Tantra. Setelah memahami, Anda harus melatih
diri sungguh-sungguh, melatih diri hingga kontak yoga dengan-Nya. Ia dapat
kontak yoga dengan Anda, dengan adanya tanda-tanda kontak yoga. Karena
ada kontak yoga, Anda pun berikrar dengan-Nya, ikrar Anda harus sama dengan
ikrar yidam. Pikiran juga harus sama, saat ini, satu per satu menyatu, terakhir
satu per satu kontak yoga. Saat ini, manfaat besar pun keluar, manfaat yang
sangat besar.
Yang dimaksud “manfaat besar”, yaitu dapat mewujudkan cita-cita yidam.
Seperti Amitabha memiliki 48 ikrar agung, ketika ke-48 ikrar agung ini dapat
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dicapai, yakni dapat diterapkan satu demi satu, ini disebut “manfaat besar”.
Pencerahan Buddha Sakyamuni sendiri juga memiliki “manfaat besar”, tadi
malam kita bercerita tentang Patriak VI Huineng, ketika mencapai pencerahan,
menerapkan pencerahan ini, ini disebut diterapkan satu demi satu, juga disebut
“manfaat besar”.
Sewaktu kita baru mulai belajar Tantra, kita justru harus belajar memahami, kita
harus memahami ajaran Tantra, memahami kesucian perbuatan, ucapan, dan
pikiran, kemudian masih harus memahami “prana, nadi, dan bindu”, mengapa
dapat mencapai “tubuh maya”, mengapa bisa mencapai “tubuh terang”, mengapa bisa mencapai “tubuh pencerahan”. Bagaimana mencapai “tubuh maya”?
Ini justru dicapai dengan melatih “prana, nadi, dan bindu”.
Oleh karena itu, menurut saya, makan nasi dan makan mi, sama-sama adalah
orang awam atau insan. Kita setiap insan makan nasi atau makan mi. Namun,
kita belajar Tantra, mengerti berlatih prana, Anda berlatih prana, walaupun Anda
juga makan nasi, namun, Anda juga makan prana. Anda berlatih Tantra, Anda
makan prana, Anda pun memiliki power (kekuatan) prana. Tahukah kalian apa
itu power prana? “Prana” adalah energi, yakni energi yang sangat luar biasa dan
tak berwujud. Tantrika melatih prana, luar biasa. Tahukah Anda, pesawat terbang mengandalkan apa sehingga dapat terbang di tengah angkasa? Terbang di
angkasa mengandalkan udara, mengandalkan semburan udara. Tahukah Anda
mengapa mobil bisa memiliki daya kuda sebesar itu? Mengandalkan udara yang
dihasilkan dari energinya, menyemburkan udara tersebut, ia baru dapat menghasilkan daya kuda yang sangat besar. Begitu Anda menguasai prana, kekuatan
Anda sangat besar.
Tadi malam sempat mengatakan, orang yang paling kuat, dapat mengikuti pertandingan olimpiade. Lantas, Anda telah menguasai “prana”, Anda pun dapat
mengukuhkan tubuh Anda seperti Vajra abadi. Kita orang China mengatakan
“qigong”, orang mancanegara seharusnya tahu tentang “qigong”. “Qi” (prana)
itu sendiri sangat penting, di dalam Tantra mengatakan, selain kita makan nasi,
makan mi, kita masih harus mengerti melatih “prana” kita.

18

DharmaTalk 2013

Semua dewa memiliki “prana”, tadi malam mengatakan “prana dewa”, mengapa bisa bersinar, karena Ia sendiri memiliki “prana”, yaitu “prana dewa”. Hari
ini, jika prana kita sangat penuh, sama halnya, Anda memiliki “prana dewa”,
Anda pun bersinar.
Oleh karena itu, Anda mesti menghirup prana, menghirup energi, energi alam
semesta, maka bisa menjadi dewa, maka bisa memiliki “prana dewa”. Lebih
hebatnya lagi, Anda harus menghirup sumber cahaya, seperti umat manusia
sekarang mengerti energi matahari, yakni memanfaatkan sinar dan panas matahari, menghirup energi matahari, berubah menjadi listrik dan dimanfaatkan.
Kita manusia juga mampu berfotosintesis, semua tumbuhan mampu berfotosintesis, fotosintesis adalah fungsi energi matahari. Selain kita mengerti makan
nasi, makan mi, juga mengerti “makan prana”, juga mengerti “makan cahaya”,
jika, ketika manusia sedang melatih prana juga dapat menghirup energi matahari, mengambil sinar matahari, sinar bulan, sinar bintang, ke atas tubuh kita,
setelah kita berhasil, Anda pun berubah menjadi sebuah tubuh cahaya, tubuh
yang bercahaya. Tubuh yang bercahaya ini sama dengan lautan cahaya alam
semesta. Saat kita berhasil, maka berubah menjadi sebuah tubuh cahaya, ini
harus mengandalkan melatih diri.
Oleh karena itu, di dalam Tantra ada latihan 6 Doktrin Niguma, dengan 6 Doktrin Naropa adalah benda yang sama, di dalamnya mengajari kita “teknik melatih
prana”, “teknik mendapatkan terang”, melatih “terang”, menghasilkan terang
Anda; melatih “prana”, kemudian gunakan prana ini, memperoleh terang, manfaatkan prana dewa sejati Anda, sehingga semua yidam Buddha Bodhisattva
juga dapat membantu Anda. Inilah prinsip Tantra. Oleh karena itu, asalkan kita
menyatu dengan Buddha Bodhisattva, kita juga dapat gunakan prana tersebut,
dan gunakan sinar tersebut, sampai akhirnya Anda dapat mencapai pencerahan.
Mencapai pencerahan maksudnya sama sepenuhnya dengan pencerahan Sang
Buddha Sakyamuni.
Dalam aspek ini, banyak sekali pengetahuan, lantas, saya menulis demikian
di buku, “saya menemukan bahwa saya menjalankan samadhi dengan kebijaksanaan agung dan kesempurnaan prajna unggul”, apa yang dimaksud “keDharmaTalk 2013
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bijaksanaan agung dan kesempurnaan prajna unggul”? Yakni saat memasuki
samadhi, memecahkan Sadhana 5 Mahavajra satu demi satu. Anda memasuki
samadhi Sadhana 5 Mahavajra, Anda pun sepenuhnya memecahkan Sadhana 5
Mahavajra, memecahkan rahasia yang terlahir dari rahasia, dapat terbebaskan
dari dalam melatih diri sungguh-sungguh, dapat mencapai Bodhi, terbebaskan
maka dapat mencapai kebuddhaan. Oleh karena itu, kita para insan mengalami
“lahir”, “mati”, semua orang mengalami “kelahiran” dan “kematian”, Mahaguru juga mengalami “kelahiran” dan “kematian”. Namun, suatu hari Anda
akan membuktikan, tahukah Anda apa itu “tiada kelahiran”, “tiada kematian”,
Anda akan memecahkan apa itu “tiada kelahiran”, “tiada kematian”, tidak ada
“kelahiran”, juga tidak ada “kematian”, saat ini, Anda pun bisa terbebaskan dan
mencapai kebuddhaan.
“Kelahiran” dan “kematian” yang kita katakan bukan tubuh ﬁsik Anda. Penyatuan pada umumnya, ayah menyatu dengan ibu, maka lahirkan kita. Ini disebut tubuh ﬁsik. Tubuh ﬁsik tidak dapat terbebaskan dan mencapai kebuddhaan,
Anda mesti melatih prana, melatih cahaya, dapat menyatu sepenuhnya dengan
yidam Anda, setelah menyatu, Anda menyatu dengan Buddha, Anda mencerahi
kebenaran Buddha, juga dapat sama dengan Buddha, terbebaskan dan mencapai kebuddhaan, saat ini, Anda baru dapat terbebskan dari kelahiran dan kematian. Tentu saja, suatu hari tubuh ﬁsik Anda telah rusak, “tubuh terang” Anda
pun muncul, Anda pun tahu apa yang dimaksud “tiada kelahiran” dan “tiada
kematian”.
Jika Anda tidak melatih Tantra, Anda pun makan beras, makan nasi, makan mi,
makan roti, Anda makan sampai akhirnya, tubuh ﬁsik rusak, tubuh sudah tua,
lapuk, rusak, Anda rubuh, akhirnya Anda meninggal dunia. Benda yang Anda
tinggalkan tidak ada “prana”, tidak ada “tubuh cahaya”, yang Anda makan
hanyalah semacam prana ﬁsik, yang satu ini disebut “tubuh bardo” atau “roh”.
Anda mesti mencari tubuh ﬁsik lain untuk menyatu. Rintangan karma Anda sedikit lebih ringan, tidak melakukan kejahatan, tidak masuk neraka, Anda juga
tidak melakukan kebajikan, juga tidak naik ke surga, Anda pun bergentayangan di dunia manusia! Tiba-tiba, melihat orang tua yang berjodoh dengan Anda
sedang menyatu, begitu Anda masuk, lalu keluar dalam wujud seorang baby.
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Demikianlah!
Kalau begitu, buat apa Anda datang lagi ke dunia ini? Kembali “menikmati”
depresi ekonomi, “menikmati” cinta, benci, gontok-gontokan, perselisihan politik di dunia manusia? Antara sesama manusia ibarat mencari pekerjaan, seketika ada pekerjaan, Anda senang; seketika di-ﬁred (dipecat), Anda pun tidak
senang, semua “suka dan duka” muncul di dalam dunia Anda. Anda bahkan
tidak mengerti melatih diri, tidak mengerti mencapai tubuh terang, Anda hanya
memiliki satu “tubuh ﬁsik”, setelah mati, menjadi sebuah “tubuh bardo” lagi.
“Tubuh bardo” kembali mencari orang tua Anda lagi, orang tua menyatu, Anda
pun keluar, Anda pun menjadi seorang baby lagi. Berada di enam alam tumimbal lahir seperti ini. Seperti ini masih baik! Ada orang di dunia ini melakukan
banyak karma buruk, ia pun terlahir di alam hewan, terlahir di alam pretta,
terlahir di alam neraka. Anda menciptakan karma baik, Anda pun naik ke surga,
ada sedikit “prana dewa”, atau Anda pun menjadi “tubuh bardo”. Begitulah
prinsipnya.
Oleh karena itu, mengapa harus melatih diri, justru untuk mengakhiri kelahiran
dan kematian, menghentikan kerisauan, Anda pergi ke Buddhaloka yang bersih,
sejak itu, Anda pun tidak lagi mengalami kelahiran dan kematian, bahkan Anda
bisa menekuni Tantra langsung mencapai kebuddhaan dalam tubuh sekarang,
tubuh Buddha adalah tubuh Anda, Anda adalah Buddha!
Tadi malam banyak orang memberikan saya memo tentang pencerahan, “saya
adalah Buddha”, “Tathagata adalah saya”, ini sudah saya katakan berulangulang, kalian tidak perlu katakan lagi. Mengapa? Karena asalkan Anda melatih
diri, Buddhata asal Anda pasti keluar, Buddhata Anda langsung mencapai kebuddhaan, Anda adalah Buddha.
Jika Anda tidak melatih diri, Anda tetap 2 tambah 1 jadi 5, 3 1 3 11, ini adalah
hitungan di luar kepala dari sempoa. Saat tidak ada sempoa, kedua jari hitunghitung, akan tahu sekian, itulah hitungan di luar kepala. Saat ada sempoa, 5
+ 6 = 11, ada tambah, kurang, kali, bagi, kemudian main sempoa, ia akan
pisah, pisah, terus main. Sebenarnya, saat tidak ada sempoa, Anda visualisasi di
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tangan Anda ada sempoa, hitung sejenak, jawabannya langsung keluar, inilah
hitungan di luar kepala. Jadi, kita orang yang belajar hitungan di luar kepala,
hanya begitu saja di sana. Sepertinya saat para guru sedang menguji hitungan
di luar kepala, di atasnya, mereka tulis, 52 + 63 + 108 + 72 + 43 - 51, kemudian dikurangi sekian, ditambah dan dikurang, lalu dikali sekian, lalu dibagi
sekian, sebenarnya tangannya hanya “tung-tung-tung-tung-tung” di sana, begitu
guru selesai bicara, begitu papan tulis dihapus, jawabannya langsung keluar. Itu
mengandalkan apa, mengandalkan kedua tangan, main sempoa di sana, lalu
keluar, itulah hitungan di luar kepala. Sekarang, banyak siswa negara timur juga
mengerti, saya tidak tahu siswa negara barat, apakah belajar hitungan di luar
kepala. Namun, mereka hanya menggunakan kedua jari tangan, main sempoa
di sana, tambah, kurang, kali, bagi, tambah, kurang, kali bagi, ia langsung tahu
jawabannya. Ini adalah hitungan di luar kepala.
Oleh karena itu, kita mau terbebaskan dan mencapai kebuddhaan, adalah “tambah, kurang, kali, bagi”! Anda naik ke surga adalah “tambah, kurang, kali, bagi”;
Anda turun ke neraka adalah “tambah, kurang, kali, bagi”. Kita melatih Tantra
adalah memberi tanda radikal. Saya beritahu Anda “tambah, kurang, kali, bagi”
adalah sekolah dasar, yang harus Anda pelajari di sekolah dasar; selanjutnya
Anda harus belajar geometri, sampai universitas, Anda harus belajar kalkulus,
juga ada persamaan; matematika sampai tingkat tertinggi, “kalkulus”, ke atasnya
lagi “Geometri Analitik”! Dulu kita pernah belajar “Geometri Analitik”, ada lagi
“kalkulus”, harus belajar hal-hal seperti ini.
Melatih diri juga sama, “tambah, kurang, kali, bagi”, persamaan, akar kuadrat,
geometri, geometri analitik, kalkulus, sampai akhirnya berhasil dihitung, Anda
mencapai tingkat Bodhisattva ya Bodhisattva, mencapai kebuddhaan ya mencapai kebuddhaan, Anda jatuh ke neraka ya jatuh ke neraka, naik ke surya ya naik
ke surga, justru mengandalkan hal-hal semacam ini. Jadi, harus dipahami satu
demi satu, Anda harus memahami ajaran Tantra, mengerti bagaimana melatih
diri.
Om Mani Padme Hum.
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Hevajra Adalah Vajra Mahakaruna Sunya dan Prajna
~Maha Arya Acarya Lian Sheng, Rainbow Temple, 23-11-2008~

Sembah sujud pada Bhiksu Liaoming, Guru Sakya Dezhung, Gyalwa Karmapa
ke-16, Guru Thubten Dhargye, sembah sujud adinata homa Vajra Tantraraja Mahakaruna Sunya dan Prajna, sembah sujud pada Triratna Mandala. Gurudhara,
Para Acarya, Para Dharmacarya, Lama, ketua vihara, dan para umat se-Dharma,
selamat siang semuanya.
Hari ini kita mengadakan homa Hevajra. Hari ini lanjut mengulas Hevajra, sudah sampai DIKTAT HEVAJRA halaman 15. Saya pribadi merasa, Hevajra muncul dalam wujud demikian, orang biasa sulit memahami. Seperti kita memang
berkaki 2, bertangan 2, rupang pada umumnya bertangan 2, berkaki 2. Sampai akhirnya, Tantra pada periode belakangan, penyatuan dan penjelmaan dari
Dewa Vajra Heruka menjadi bertangan banyak, berkaki banyak, bahkan berwajah banyak. Mengapa bisa demikian, orang biasa sulit memahami. Saya pribadi
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beranggapan demikian, setiap tangan, setiap kaki, dan setiap wajah dari Dewa
Vajra memiliki arti simbolis, melambangkan Dharmabala-Nya.
Seperti kemunculan Hevajra, Ia berkaki 4, keempat kakinya menginjak 4 Mara,
dua di antaranya adalah Mara Kematian dan Mara Kerisauan yang sangat penting, ini artinya, setelah Anda menekuni Hevajra, Mara Kematian pun ditaklukkan oleh Anda, Anda bisa terhindar dari kematian, kematian bisa diatasi. Anda
menginjak Mara Kerisauan, artinya menyingkirkan Mara Kerisauan.
Keenambelas tangan Hevajra masing-masing memiliki Dharmabala-Nya, setiap
tangan memegang tengkorak kepala, semua memiliki Dharmabala-Nya, juga
bisa berarti penaklukan, bahkan berarti kekuatan untuk mengendalikan. Ketika
kita menekuni homa, kita menaruh Facai, mengapa harus taruh Facai? Artinya
Dharmabala Hevajra, Anda mau menguatkan Dharmabala Anda, Facai melambangkan Dharmabala. Hevajra memiliki 16 tangan, Ia menguasai Surya, Candra, dengan kata lain, Ia mampu memerintahkan matahari dan bulan. DepanNya mengendalikan Jambhala Kuning, dengan kata lain, Ia mampu memberikan
kekayaan kepada kita semua. Jadi, saya berharap kali ini kita mengatakan homa
Hevajra, atas pemberkatan dari Jambhala Kuning, semua permohonan kita
dapat terkabulkan.
Boleh dikatakan Heruka adalah semacam “penyatuan” dan “penjelmaan”, juga
boleh dikatakan Ia sendiri adalah peningkatan kekuatan. Seperti Bodhisattva
Sahasrabhujanetra Avalokitesvara, Ia memiliki seribu mata dan seribu tangan,
sehingga Dharmabala-Nya sangat besar, dapat memperhatikan seluruh insan;
dapat membantu semua insan dengan tangan-Nya, dapat melihat penderitaan
insan, inilah Bodhisattva Sahasrabhujanetra Avalokitesvara. Penampilan wujud Heruka yang seperti ini memiliki arti di dalamnya. Sebagian besar Dewa
Vajra mengutamakan penaklukan, setiap kali kita mempersembahkan arak,
ketika arak ini kita angkat, kita pun mengatakan, “Mohon Vajra Dharmapala,
menyukseskan seluruh usaha penaklukan.” Mengapa mempersembahkan arak
kepada Dewa Vajra? Karena arak itu sendiri memiliki kekuatan yang luar biasa, melambangkan kekuatan-Nya sedang meningkat, kekuatan terus-menerus
berkembang.
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Setelah Dewa Vajra minum arak, melakukan apapun tidak takut lagi, tidak
seperti di dunia manusia, suami istri bertengkar. Suami istri bertengkar adalah
kondisi yang sering terjadi, tidak ada pasutri yang tidak bertengkar, suami istri
pasti bertengkar, dulu saya pernah dengar ada sepasang pasutri teladan, tidak
pernah bertengkar, mereka sangat teladan. Sampai akhirnya, berdasarkan hasil
pengamatan yang seksama, ternyata pertengkaran mereka lebih hebat daripada
suami istri biasa. (Mahaguru tertawa) Hanya saja, umumnya yang mengalah
adalah pihak laki-laki. Belum tentu benar! Namun, saya menjadikan diri saya
sendiri sebagai contoh.
Mengapa pihak laki-laki bisa mengalah? Karena dua orang bertengkar, istri berkata, “Ada dua solusi mengatasi pertengkaran kita.” Pihak laki-laki bertanya,
“Apa saja solusinya?” “Solusi pertama adalah kamu mengaku salah, pertengkaran ini pun teratasi.” Sang istri mengutarakan solusi kedua, “Yaitu kamu mengakui saya benar, maka selesai.”
Tentu saja, pemikiran kita adalah, bertengkar itu merusak prana dan hati menjadi panas, hati akan rusak, prana juga akan terkuras, sekali bertengkar, darah
muncrat ke atas, juga akan menyebabkan tekanan darah tinggi, tidak bermanfaat
sama sekali. Lagipula, dua orang bertengkar, mimik wajah akan jelek sekali, hari
pun sulit dilalui. Saya membaca di True Buddha News tertulis cara terbaik mengatasi pertengkaran, yakni “menghentikan pertengkaran” (menenangkan diri),
“Menghentikan pertengkaran” masalah tetap tidak berhenti, hanya menuruti
dua solusi yang diajukan sang istri, sudahlah. Ada alasan sekalipun, sudahlah,
jangan katakan lagi, satu kata pun tidak boleh diucapkan. Apapun alasan Anda,
berjuta-juta alasan, jelas-jelas pasangan Anda yang salah, pasangan Anda yang
tidak benar, pasangan Anda yang mengada-ada, pasangan Anda mencari garagara, pasangan Anda omong-kosong, jelas-jelas alasannya tidak masuk akal, sudahlah, Anda mengaku salah saja.
Seperti Dewa Vajra, Ia khusus menaklukkan lawan Anda. Kita bersadhana dan
melatih diri, menekuni Sadhana Vajra, terdapat kekuatan menaklukkan, namun,
jangan menaklukkan kerabat sendiri, taklukkan musuh sendiri, menaklukkan
yang tidak baik, bahkan menaklukkan hati sendiri, menaklukkan nafsu sendiri,
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menaklukkan pikiran sendiri, ini yang terpenting.
Wujud Hevajra seperti ini, penjelasan yang sebenarnya adalah, pertama Ia
adalah Vajra. Nama lain Hevajra adalah Vajra Mahakaruna Sunya dan Prajna,
Sutra-Nya adalah Sutra Mahatantraraja Vajra Mahakaruna Sunya Prajna. Arti
dari Mahakaruna adalah “kegembiraan”. Walaupun dari luar, Ia menampilkan
wujud angkara murka, sebenarnya hati-Nya sangat welas asih. “Saya memperlihatkan welas asih saya lewat angkara murka saya”, ini adalah wujud Dewa
Vajra.
Arti dari Vajra, tidak akan rusak, awet. Yang dimaksud “tidak akan rusak”, yaitu
kebenaran tidak akan rusak. Heruka adalah manifestasi Tathata, yang tidak
akan rusak, Ia adalah Vajra yang tidak akan rusak, merupakan Raja Mahabala.
Karena Hevajra bertangan banyak, berkaki banyak, kekuatan-Nya sangat besar,
Dharmabala sangat luar biasa, sehingga disebut Raja Mahabala. Ia juga seperti
matahari, sangat kuat; seperti bulan, sangat kuat.
Ketiga adalah raja keberhasilan duniawi. Kita menekuni Homa Hevajra, Ia
mampu menyukseskan segala hal duniawi, yang namanya “tolak bala, kemakmuran, keharmonisan, dan penaklukan”, “tolak bala” adalah mampu menyingkirkan bencana; “kemakmuran” dapat meningkatkan berkah, meningkatkan
kebijaksanaan; “keharmonisan” yaitu dapat meningkatkan kekuatan cinta kasih;
“penaklukan” artinya menaklukkan segala hal negatif. Jadi, Ia merupakan Raja
Keberhasilan duniawi. Kita belajar sadhana-Nya, menekuni sadhana-Nya, bisa
menyukseskan semua cita-cita.
Kelima, “mahaloba” dari Hevajra. Mengapa “mahaloba”? Karena “tolak bala,
kemakmuran, keharmonisan, dan penaklukan” tergolong “loba”. Setiap orang
berpikiran, saya paling baik bebas dari bencana, ini adalah nafsu manusia, itulah
“loba.” “Keharmonisan” -- setiap wanita berharap “suamiku mencintaiku”. Dulu
ada seorang murid menulis sepucuk surat, berharap Mahaguru memberikannya
selembar Fu, suaminya hanya boleh memandangnya, tidak boleh memandang
orang lain. Ini adalah memohon “cinta kasih”, ini adalah semacam “loba”. Hati
manusia kebetulan bertolak belakang, pria berharap “semua wanita di seluruh
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dunia mencintaiku.” Ada wanita yang berharap semua pria bersujud di bawah
roknya. Ini adalah “loba”, yakni memohon “cinta kasih”.
Seperti hari ini, Mahaguru tampil dengan berjubah Lama dan bertopi, setiap
orang memperhatikan saya. Semua Acarya juga berpakaian seperti ini, semua
orang memperhatikan acarya lain, tidak memperhatikan saya, ini adalah semacam “loba”.
Namun, untuk mengajak orang awam menekuni sadhana ini, tentu harus dimulai dari “loba”, jika dikatakan hari ini kita menekuni Sadhana Hevajra, Hevajra
sendiri tidak dapat tolak bala, juga tidak dapat meningkatkan keuntungan, juga
tidak dapat meningkatkan cinta kasih, juga tidak dapat menaklukkan lawan,
lantas, buat apa Anda menekuni Hevajra, semua orang pun berkata, “Saya tidak
datang, sedikit manfaat pun tidak ada.” Justru karena ada manfaat, ada “loba”
semacam ini, sehingga menyuruh Anda menekuni Hevajra, merupakan semacam kemudahan, merupakan semacam kebahagiaan, ini adalah poin kelima.
Keenam, hakikat angkara murka Hevajra adalah semacam Mahakaruna, dari
luar kelihatan sangat murka, menaklukkan, sebenarnya hati-Nya sangat welas
asih. Sama seperti Mahaguru, walaupun di rumah saya adalah kepala keluarga,
sebenarnya karena “Mahakaruna”, kepala keluarga ini pun ganti orang. Sebabnya adalah, dari luar adalah kepala keluarga, di dalam hati sebenarnya welas asih. “Mudita dan upeksa” dari Hevajra adalah Buddhata dari kemudahan
dan bijaksana. Hevajra itu sendiri tentu saja memiliki “maitri, karuna, mudita,
dan upeksa”, ia membantu insan, menyeberangkan insan seoptimal mungkin
dengan sangat gembira, sangat welas asih. Sebenarnya, kekuatan semacam
ini adalah Buddhata dari “kemudahan” dan “kebijaksanaan”. Ia memberikan
insan “kemudahan”, juga memberikan insan “kebijaksanaan”, seperti mencapai pencerahan, justru memiliki kebijaksanaan sempurna lah sehingga mampu
mencapai pencerahan. Sedangkan “tolak bala, kemakmuran, keharmonisan,
dan penaklukan” adalah semacam “kemudahan”. Hevajra sangat senang menolong dan menyeberangkan insan dengan seoptimal mungkin, ini adalah “mudita dan upeksa”.
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Oleh karena itu, ketujuh poin ini, poin pertama adalah Vajra tidak rusak; poin
kedua adalah mahabala; poin ketiga adalah keberhasilan; poin keempat adalah
raja pembebasan non duniawi. Anda menekuni Hevajra juga bisa mencapai
pencerahan, dapat terbebaskan dari duniawi, dapat “mencapai kebuddhaan
dalam tubuh sekarang”. Ia adalah raja pembebasan, Ia tidak hanya “tolak bala,
kemakmuran, keharmonisan, dan penaklukan” saja, Ia mampu membuat kita
meningkatkan kebijaksanaan, memperoleh sunyata, menjadi raja pembebasan
non duniawi. Ini tergolong kebijaksanaan. Poin kelima, “mahaloba” Hevajra
adalah “kemudahan dan mahasukha”; poin keenam, hakikat angkara murka
“Hevajra” adalah “Mahakaruna”; poin ketujuh, “mudita dan upeksa” Hevajra
adalah “kemudahan”, “Buddhata” dari kebijaksanaan.
Dulu, saya menekuni Hevajra, kebanyakan pada sore hari, kadang-kadang saya
tekuni pada pagi hari. Karena di dalam Sutra menyebutkan, menekuni Sadhana
Vajra Hevajra, kebanyakan pada bulan hitam, bulan putih. Yang namanya bulan putih dan bulan hitam, yakni bulan ini tergolong bulan putih, bulan itu
tergolong bulan hitam. Selain itu, ada satu hal lagi, umumnya pada kegelapan,
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pada sore hari menekuni Sadhana Hevajra.
Saya pribadi memakai jam tangan, namun, tidak pakai jam tangan pun, saya
bisa tahu waktu. Setelah saya menekuni Hevajra dalam satu kurun waktu, ada
sebuah gejala yang sangat aneh, asalkan saya mengatakan pada Dharmapala
saya, “Mohon Hevajra bangunkan saya pada jam sekian”, saya pasti bangun
pada jam tersebut. Anda katakan pada-Nya, “Saya mau bangun pukul setengah
5.” Pada pukul 4:30, Ia membuat bunyi “Tang” di samping telinga Anda, seperti
jam weker, Anda pun terbangun. Atau tiba-tiba, Anda sampai pukul setengah
5, “phiak” bangun. Saat kita keluar berwisata, mengejar pesawat, sering terjadi
gejala seperti ini. Kita mau ke bandara, jam penerbangan adalah pukul 6, 2
jam sebelumnya harus check in, Anda harus bangun pada pukul 3:30. Anda
berada di dalam Hotel, belum tentu ada jam weker, karena saya juga tidak bisa
menyetel jam weker, saya agak gaptek, tidak bisa menyetel jam weker. Namun,
asalkan saya beranjali, berkata pada Dharmapala saya, “Anda bangunkan saya
pada pukul 3.” Pasti pada pukul 3 tepat, terdengar bunyi “Tang”, Anda pun akan
bangun, setepat itulah. Jadi, saya ini selalu tepat waktu. Jika saya menyetir sendiri atau saya sendiri pergi memenuhi janji dengan orang lain, pasti tepat waktu.
Orang lain menyetir, saya tidak berdaya, karena waktu berada di bawah kendali
orang lain. Seperti saya di Taiwan meminta Acarya Lianji menyetir, saya menumpang mobilnya, always late, always, every time is late, setiap kali ia selalu telat,
tidak pernah datang lebih awal. Saya sudah terbiasa. Namun, bagi saya, hati
saya sangat sedih, karena saya tepat waktu, ia telat. dulu Acarya Liandi, Zhang
Huangming always late. Sifat dan kebiasaan orang ini memang seperti ini, setiap
kali pasti telat, Zhang Huangming tidak pernah sekali pun tepat waktu, termasuk
mengubur tulang, waktu mengubur tulang yang sudah dijanjikan sudah tiba,
orangnya masih belum datang. Mengubur harus melihat waktu, satu detik pun
tidak boleh lewat, ia tidak datang. Ia tidak hanya tidak datang pada hari itu,
keesokan harinya pun tidak datang, tak disangka, ia mengubur tulang orang
lain. Pekerjaannya terlalu banyak. Ia adalah raja telat yang tersohor.
Di sini ada sebuah lelucon tentang telat. Ada seseorang memanggil satu unit
taksi, supir taksi bertanya padanya, “Mau ke mana?” “Ke bandara.” “Anda mau
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mengejar pesawat!” “Benar!” “Kalau begitu, jam berapa pesawat Anda?” “Jam
10:30.” Supir taksi berkata, “Anda jangan salah, Anda naik taksi saya, waktu
sudah menunjukkan jam 10:40. Anda mau mengejar pesawat jam 10:30, apa
Anda tidak salah?” Ia berkata, “Tidak salah! Saya adalah pilot tersebut.” Karena
ia bangun kesiangan.
Mahaguru tidak akan telat. Dulu sekali, ketika saya tinggal di pemukiman kumuh, saya pulang kerja pada sore hari, tengah hari saya tidur sebentar, hanya
setengah jam. Saya pun berkata pada Dharmapala, “Setengah jam lagi bangunkan saya.” Saya pun tidak peduli lagi, dengan tenang tidur 1/2 jam. Begitu
waktunya tiba, Ia pun menarik kaki saya, begitu ditarik sebentar, saya pun terbangun. Juga ada suara “Tang”, saya pun terbangun. Juga pernah mendadak terbangun, yakni tiba-tiba terbangun. Namun, begitu bangun, mutlak pas-pasan.
Keuntungan menekuni Dharmapala, Anda akan tepat waktu, Anda tidak akan
bangun kesiangan. Jika Anda bangun kesiangan, sama seperti pilot tersebut. Ia
adalah pilot, tak heran pesawat sering delay. Pilot itu memang terbang ke sana
ke mari, mengalami jetlag! Mengalami jetlag, sebentar tidur sangat lelap, begitu
bangun waktu pesawat untuk lepas landas telah lewat, pihaknya juga sungkan
mengatakan alasan pesawat tidak dapat terbang tepat waktu, hanya bisa mengatakan pesawat mengalami sedikit kerusakan, sedang diperbaiki. Sebenarnya,
pilotnya bangun kesiangan. Jadi, Anda menekuni Dharmapala, banyak hal, asalkan Anda memberitahu Dharmapala, maka bisa terlaksana. Jika Ia kontak yoga
dengan Anda, Anda telah kontak yoga dalam menekuni Dharmapala, masalah
yang sangat kecil, Anda katakan pada-Nya, saya mau bangun jam sekian, Anda
bangunkan saya, Ia pun bangunkan Anda, pasti tepat waktu.
Oleh karena itu, dari kecil dianggap besar, dari masalah yang sangat kecil ini,
kita anggap besar, banyak kesulitan Anda katakan pada-Nya, Ia pasti menyelesaikan untuk Anda, pasti akan membantu Anda. Jadi, asalkan Anda bersadhana
hingga kontak yoga dengan satu yidam, Anda jangan katakan Dharmapala!
Anda kontak yoga dengan yidam Anda, apa yang Anda katakan pada-Nya, Ia
akan bantu Anda.
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Jadi, inilah manfaat kita menekuni Tantra, yidam pun menyatu dengan Anda!
Kita menekuni Dewa Vajra Hevajra, maka menyatu dengan Hevajra; menekuni
Kalacakra, maka menyatu dengan Kalacakra; menekuni yidam apapun, maka
menyatu dengan yidam tersebut. Sekali “menyatu”, manfaat tidak ada habishabisnya. Asalkan Anda mengatakan pada-Nya, Ia pasti bantu Anda. Asalkan
Anda kontak yoga dengan-Nya, katakan pada-Nya, Ia pun bantu Anda. Karena
Ia sangat welas asih, bahkan memiliki kekuatan; welas asih lagi; raja pembebasan lagi; kemudahan lagi; mahakaruna lagi; kebijaksanaan lagi. Sekian untuk
hari ini.
Om Mani Padme Hum.
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Homa Jambala Merah 29 Maret 2013 di OPI CC

Homa Jambala Merah, 29 Maret 2013

Homa Jambala Merah 29 Maret 2013 di OPI CC

Homa Jambala Merah, 29 Maret 2013

Homa Jambala Merah 29 Maret 2013 di OPI CC

Homa Jambala Merah, 29 Maret 2013

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

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

咖䅰ἃ℟悐

1 Maret 2011
Dharmaraja Lian Sheng dalam kunjungan-Nya ke Palembang
secara khusus memberikan pemberkatan pada Light Lotus Gallery

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

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

印咒功德廻向: Lydia Sutioso

身體健康·業障消除·合家平安
貴人多助·小人遠離
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Prajna Kebijaksanaan Setara dan
Tidak Ada Perbedaan
~Maha Arya Acarya Lian Sheng,Ling Shen Ching Tze Temple, 17-01-2009~

Sembah sujud pada Bhiksu Liaoming, Guru Sakya Dezhung, Gyalwa Karmapa
ke-16, Guru Thubten Dhargye! Sembah sujud pada Triratna Mandala! Acarya
pemimpin kebaktian Acarya Liandeng, Gurudhara, Para Acarya, Dharmacarya,
Lama, Pandita Dharmaduta, Pandita Lokapalasraya, para umat se-Dharma, umat
se-Dharma di internet, salam sejahtera semuanya!
Hari ini lanjut mengulas SUTRA ALTAR PATRIAK VI, minggu lalu telah menerangkan bab pertama, bab kedua adalah Bab ke-2 Prajna. Ada seorang Weicishi, Cishi adalah nama seorang pejabat, ia memohon manfaat pada Patriak VI,
Patriak VI menjawabnya, sehingga bab yang satu ini disebut bab prajna, orang
yang belajar Buddha tahu, kata “prajna” berarti kebijaksanaan, namun, artinya sangat luas, bukan kebijaksanaan biasa, melainkan kebijaksanaan Tathagata. Kebijaksanaan Tathagata adalah menyaksikan kebenaran alam semesta,
dan semua rupa asli kehidupan, kebijaksanaan semacam ini, kita sebut sebagai
kebijaksanaan sejati, yaitu semacam kebijaksanaan sejati yang sesungguhnya di
dunia manusia, di ruang dan waktu, sehingga semua yang dijelaskan di dalam
Bab Prajna ini adalah kebijaksanaan sejati ini, bukan kebijaksanaan biasa.
Barusan, Lama Liantan mengatakan “setara dan tidak ada perbedaan”, setara
dan tidak ada perbedaan adalah salah satu dari prajna kebijaksanaan. Sehingga
yang disampaikan oleh Acarya Liandeng, segala hal ikhwal di dunia ini ibarat
mimpi, ini juga salah satu dari prajna.
Teringat saya meninggalkan Seattle untuk pergi ke Singapura, sebelum ke Taiwan, suatu malam saya melihat sebuah pemandangan, ada seseorang merangkak keluar dari jendela rumahnya sendiri, bawa sekop, menyekop salju di depan
pintunya, karena salju turun banyak sekali, pintu tidak bisa dibuka. Saya melihat
pemandangan demikian, keesokan harinya saya kembali ke Zhenfo Miyuan,
memberitahu acarya dan lama yang bekerja, saya mengatakan hari ini akan
turun salju lebat, salju yang turun tahun ini, tumpukan salju di depan rumah
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Anda, sehingga pintu Anda tidak bisa dibuka. Yang mendengar, silahkan angkat
tangan, kalian semua mendengar saya mengatakan seperti ini. Karena saya telah
melihat.
Alhasil, setelah Lama Xuanren mendengarnya, ia pergi membeli bungkusan besar garam. Kalian tahu menebarkan garam di atas salju, salju ini akan mencair.
Ia pergi beli, pemilik toko berkulit putih bertanya padanya, “Buat apa Anda
beli garam sebanyak ini?” Xuanren pun menjawab, “My master tell me we will
have heavy snow.” Bule pun berkata, “Are you kidding?” Ia tidak percaya. Saat
saya di Singapura dan Taiwan, mendengar di Seattle dan Vancouver turun salju
lebat, sepertinya puluhan tahun terakhir tidak pernah turun salju selebat ini.
Amitabha! Empat puluh tahun tidak pernah turun salju selebat ini. Sesungguhnya, kita juga tidak suka melihat turun salju, tak beruntung, benar-benar turun
salju, turun selebat ini. Ini adalah sebuah bukti nyata.
Orang lain bertanya pada saya, “Bagaimana kunjungan Anda ke Singapura?”
Saya menjawab, “Baik sekali, very good, sangat bagus.” “Apa kesan pesan
Anda?” “Sudah lupa, I forgot, sudah lupa.” “Lalu, bagaimana kunjungan Anda
ke Taiwan?” “Bagus sekali!” “Lalu, apa kesan Anda terhadap Taiwan?” “Sudah
lupa.” Saya sepertinya apapun gampang lupa! Saya pergi ke Singapura, tinggal
satu kurun waktu di Taiwan, baru satu setengah bulan saja, kembali ke Amerika
Serikat, gawat, barang saya ditaruh di mana, saya sudah lupa. Di mana dompet
saya? Sudah lupa, cari lama sekali. Tak disangka, saya bongkar lemari dan lacilaci, ketemu pakaian dalam, saya sudah lupa. Kembali ke sini, seperti sedang
bermimpi, tiba-tiba lupa semuanya. Pelupa, mudah lupa, benda apapun lupa,
bahkan vitamin saya pun lupa taruh di mana, saya sudah lupa semua.
Biasanya mengerjakan tugas apa, di sana juga sama, mengerjakan tugas, kembali ke sini juga sama, mengerjakan tugas. Namun, tiba-tiba sepertinya Buddha
Bodhisattva di sana beda dengan Buddha Bodhisattva di sini, (hadirin tepuk
tangan) semua beda. Bagaimana memegang damaru, lupa di mana damaru ini
ditaruh, karena ditata beberapa gantha, juga tidak tahu mau pegang gantha yang
mana, semua lupa. Apakah fenomena demikian baik? Fenomena demikian,
baik! Lama Liantan berkata, “Baik, tidak ada perbedaan.” Ambil yang mana pun
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sama, pokoknya bisa bunyi, setara, sungguh.
Di Singapura, saya menginap di presiden suit, jalan sana jalan sini juga tersesat,
kembali ke Taiwan, jalan sana jalan sini juga beda. Kembali ke sini, merasa tidak
mirip Taiwan, juga tidak mirip Singapura, baru satu setengah bulan saja.
FotoPrajna2
Acarya Liandeng mengatakan, ada seseorang, saat menjadi pejabat, bunga yang
diberikan orang lain, ditaruh di sana, bunga ini masih belum rontok, ia sendiri
sudah inisiatif mengundurkan diri. Di Taiwan ada seorang sekretaris pres, belum
lama menjabat, ia pun digantikan, dimutasi ke Singapura. Lu Wenxiang menjadi
penasihat ekonomi di Singapura, ia mengatakan belum tahu siapa direktur kami
di Singapura, belum tahu siapa duta besar yang datang ke Singapura. Alhasil,
begitu saya kembali dari Singapura, saya menyaksikan berita, ternyata sekretaris
pers dimutasi ke Singapura, langsung ada jawaban, sungguh.
Ketika ia menjadi sekretaris pers, bunga yang orang lain berikan padanya digunting dan dirangkai bagus di dalam pot bunga, sekali taruh berbulan-bulan. Bunga
sekarang sangat awet, karena ia sudah konsumsi “melamin”, pupuk melamin ini
dikonsumsi, sangat awet, ini seperti stone, tidak bisa berubah, ditaruh di sana
berbulan-bulan. Bulan ini, bunga belum rontok, orangnya sudah tidak menjabat sebagai sekretaris pers lagi, dimutasi ke tempat lain lagi. Yang dimaksudkan
di dalamnya adalah ada perubahan seketika, seketika sedang berubah, semua
adalah anitya (ketidakkekalan).
Di dalam Bab Prajna dikatakan, Anda harus menggunakan semacam yang nyata,
setelah Anda mencerahi hati ini, jika Anda benar-benar mencapai pencerahan,
terhadap fenomena yang terjadi di dunia ini, Anda pecahkan dengan pencerahan. Anda sama sekali tidak taruh di hati, tidak akan taruh di hati. Fenomena
duniawi ini seperti diuraikan di dalam Sutra, seperti sebuah kolam yang dalam,
air kolam yang sangat tenang, di tengah angkasa ada seekor angsa sedang terbang, seekor, dua ekor, tiga ekor, empat ekor, lima ekor, ia pun terpantul di atas
air kolam, namun, setelah terbang melewati, air kolam tetap air kolam, tidak
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meninggalkan sedikit pun jejak, tidak ada bekas.
Kita manusia zaman sekarang melihat banyak fenomena masa kini, seperti
dampak badai ﬁnansial, semua konﬂik di dunia manusia, pergelutan manusia
itu sendiri. Tadinya sangat cemerlang, ada yang di-PHK, ada perusahaan yang
pailit, seperti Delta Sungai Pearl di Daratan China, Zhuhai, Shenzhen, Dongguan, ada sekian banyak pabrik ekspor, setiap pabrik makmur dan menghasilkan banyak uang. Produk mereka diekspor ke Amerika, ke Eropa. Setelah badai
ﬁnansial, semua order seketika tidak ada lagi. Seketika bangkrut lebih dari 600
pabrik. Ini adalah peristiwa yang terjadi seketika.
Jadi, banyak fenomena di dunia manusia, tadinya bos hari ini masih berjas masuk kantor dengan gembira, keesokan harinya, bos telah hilang, karena ia mencampakkan pabrik, telah kabur. Mengapa, ia sama sekali tidak mampu mempertahankan pabrik tersebut. Fenomena semacam ini, di mata orang yang belajar
Buddha adalah sebuah mimpi, yaitu ketidakkekalan. Lagipula, begitu fenomena
tersebut datang, semua berada di antara cahaya kilat dan percikan api. Kita
orang yang belajar Buddha di dalam Bab Prajna memahami, apa itu prajna,
yaitu fenomena yang muncul dari bermacam-macam ruang dan waktu, justru
fenomena semacam inilah yang membuat kita di dalam prajna, melihat dengan
jelas.
Sadhaka sendiri menganggapnya sebagai semacam ilusi, sebuah mimpi, ketidakkekalan, semacam kesetaraan, tidak ada perbedaan, ini adalah semacam
kesaksian dari pencerahan Anda, kemudian memandang segala hal ikhwal duniawi; Anda dapat memahami segala hal ikhwal duniawi, bahkan memahami
segala hal tentang diri Anda dan sekitar Anda, ini barulah disebut prajna. Jadi,
Sang Buddha di bawah Pohon Bodhi, Ia berada di dalam perenungan, Ia mencapai pencerahan. Oleh karena itu, saya meminta Anda semua menulis gatha
pencerahan, hasil pencerahan Anda, meminta Anda semua memahami apa itu
pencerahan. Lama Liantan mengatakan setara dan tidak ada perbedaan, Anda
harus menjelaskan yang lebih dalam lagi, mengapa setara? Mengapa tidak ada
perbedaan? Ketika Pabrik Dongguan menghasilkan uang, sangat makmur, sekarang bos telah kabur, pabrik bangkrut, karyawan semua memencar, entah dapat
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kembali ke pabrik untuk bekerja. Saat menghasilkan uang, dan saat ganti rugi,
mengapa bisa tidak ada perbedaan? Anda harus berpikir sejenak, pencerahan
ini justru ada di dalamnya.
Bukankah dulu saya pernah mengatakan, singa dan anjing berkelahi, singa
menang. Kapan singa dan anjing setara dan tidak ada perbedaan? Pabrik yang
menghasilkan uang dan pabrik yang bangkrut, kapan setara dan tidak ada perbedaan? Lama Liantan mengatakan ada orang melihat batu Stone di tengah jalan,
ia mengatakan, aduh, brengsek, lalu pergi. Satu mengatakan saya cukup hindari
saja, batu yang sangat menjengkelkan. Satu lagi menghampiri dan menggeser
batu, itu pasti digeser oleh Hercules. Pasti sebongkah batu memblokir di tengah
jalan.
Namun, Lama Liantan mengatakan cukup hindari saja, atau marah, atau
menggeser, harus setara dan tidak membeda-bedakan, pada akhirnya ia mengatakan, satu yang terakhir lebih nyata, membangkitkan Bodhicitta, menuruti
jodoh, saya lakukan menuruti jodoh. Walaupun setara dan tidak membeda-bedakan, namun Anda telah melihatnya, Anda harus melakukan dengan sukacita,
menuruti jodoh, menjalankan kewajiban, menjalankan kewajiban sendiri, lakukanlah, inilah dana paramita yang hari ini kita bahas, yaitu “dana paramita”.
Segala hal ikhwal duniawi bukan di dalam hati, Acarya Liandeng mengatakan,
“melihat segala rupa bukanlah rupa, berarti melihat Tathagata.” Ini tertulis di
dalam Sutra. Melihat semua rupa, anggap bukan rupa, melihat rupa bukanlah
rupa, semua rupa adalah palsu. Bagaimana Anda melihat rupa bukanlah rupa?
Mengapa bisa melihat rupa bukanlah rupa? Inilah pertanyaan yang saya mau
kalian cerahi.
FotoPrajna2
Mengapa melihat rupa bukanlah rupa? Saya tunjukkan 2 orang, model terkenal
Taiwan Lin Chi-ling, ia juga main ﬁlm, main ﬁlm Red Cliff, ia justru menghasilkan uang lewat rupanya. Hari ini, jika Lin Chi-ling mirip tante California,
di dalam Red Cliff menjadi Xiaoqiao, begitu tante keluar, ﬁlm ini pasti tidak
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ada yang tonton. Semua orang suka memandang model terkenal Lin Chi-ling,
begitu ia di-shoot kamera, begitu tinggi lagi, saya berdiri di sampingnya, mungkin hanya sampai pundaknya, mungkin tidak sampai pundak, di bawah ketiak.
Ia sangat tinggi, ia lebih tinggi daripada pria pada umumnya, sangat cantik.
Bagaimana Anda melihat rupa bukanlah rupa?
Bagaimana bisa “melihat rupa bukanlah rupa”. Dulu, Mahaguru mengadakan
konsultasi di Zhenfo Miyuan, kadang-kadang ada orang masuk, begitu ia masuk, ada wangi anggrek, saya pun merasa, orang ini pasti orang berada. Ada
orang masuk, ada bau infeksi jamur kronis, pasti berasal dari Hong Kong, ia
mau menghampiri dan bicara dengan Anda, mulutnya juga mengeluarkan bau.
Saya berpikir, aduh, insan setara. Datang seorang yang wangi anggrek, datang
seorang yang bau infeksi jamur kronis, kebetulan setara, satu wangi, satu bau,
digabungkan menjadi tidak ada aroma.
Begitulah saat konsultasi, ada orang masuk tercium keharuman, ada orang yang
menebarkan keharuman dari tubuhnya, ada sebagian orang, tubuhnya dengan
sendirinya menebarkan semacam aroma bau. Juga ada yang begitu buka mulut, semua giginya hitam, semua sudah busuk, hawa yang dihembuskan, Anda
boleh bayangkan, saya hampir saja pingsan, saya paling takut bau semacam
ini. Menurut Anda, bagaimana setara, bagaimana melihat rupa bukanlah rupa,
bagaimana mencium hingga tidak ada perbedaan, bagaimana? Mengapa cantik
dan jelek di hadapan Anda terlihat setara; mengapa harum dan bau Anda cium
adalah setara, inilah tingkat pencerahan Buddha Sakyamuni di bawah Pohon
Bodhi.
Ia karena telah mencapai pencerahan, Ia tahu segalanya setara dan tidak ada
perbedaan. Karena Ia telah mencapai pencerahan, Ia tahu melihat rupa bukanlah rupa, semua rupa adalah palsu. Melihat rupa bukanlah rupa, maka melihat
Tathagata. Karena Ia tidak menggunakan analisa. Seperti orang ini walaupun
sangat cantik, namun, kita tahu, setelah melalui satu kurun waktu, ia pun menjadi tua.
Karena kakek saya baru melahirkan ayah saya pada usia 60 tahun, sehingga
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senioritas ayah saya sangat tinggi, selanjutnya senioritas saya juga sangat tinggi.
Seperti kali ini, Jaden Lu Hong dan Lu Jun kembali ke Taiwan, ia melihat seorang
kakak sulung saya, kakak tertua saya adalah putri yang dilahirkan putra sulung
kakek saya, saya memanggilnya kakak sulung, usianya sudah sangat lanjut, sudah umur 90 lebih hampir 100, wajahnya penuh dengan kerutan. Setelah Lu
Hong melihatnya, ia bertanya padanya dengan Bahasa Inggris, “Mengapa seluruh wajah Anda penuh dengan kerutan?” Putri di sampingnya, yang harus
panggil saya paman, ia kuliah di Amerika Serikat, ia pun menjawab Lu Hong
dengan Bahasa Inggris, “Karena ibu saya sudah tua.” Lalu, Lu Hong bertanya
padanya, “Kalau begitu, apakah sudah mau meninggal dunia?” Membuat saya
dan Gurudhara sangat malu. Lu Hong masih tidak dapat melihat rupa bukanlah
rupa, ia masih tahu bahwa manula itu sudah tua, ia tahu bahwa pemuda masih
berusia muda, melihat anak kecil, tahu itu anak kecil. Lalu, sekarang saya tanya
Anda semua, bagaimana melihat rupa bukanlah rupa. Inilah pencerahan Buddha Sakyamuni.
Banyak kejadian yang sangat menakjubkan, kaya dan miskin itu sama, wangi
dan bau itu sama, tua dan muda itu sama, cantik dan jelek itu sama. Mengapa
bisa sama, Sang Buddha menggunakan pengamatan mulia-Nya, mengetahui
manusia itu sendiri bisa muda, bisa tua, bisa mati. Yang baru dibangun adalah
rumah baru, tak lama kemudian menjadi setengah tua, selanjutnya pada akhirnya berubah menjadi rumah tua, dirubuhkan, tidak ada lagi. Semua menggunakan pengamatan.
Melihat bunga mekar dan bunga rontok, melihat musim semi, panas, gugur,
dan dingin, melihat bergulirnya waktu, melihat perubahan ruang, ruang juga
sedang berubah. Seperti saya lahir di Kaoshiung, berdomisili 19 tahun, saya
kembali ke Kaoshiung, saya tidak kenal dengan Kaoshiung lagi. Saya berdomisili
di Taichung selama 19 tahun, di Taichung saya juga tidak kenal beberapa ruas
jalan, sudah tidak kenal lagi. Semua sedang berubah, waktu sedang bergulir.
Sang Buddha menggunakan pengamatan, Ia akhirnya memahami kata “prajna”.
Lantas, apa itu “prajna”, yaitu yang dicerahi oleh Sang Buddha di bawah Pohon
Bodhi, itulah “prajna”. Sekian untuk hari ini, Om Mani Padme Hum.
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Ada lagi, kali ini ke Singapura, ke Taiwan, banyak siswa, menulis surat atau
taruh di dalam angpao, banyak pertanyaan. Setiap kali menerima banyak surat.
Di dalam surat-surat ini, ada yang memohon pemberkatan, saya berkati semua
di hadapan altar mandala, semua diberkati, namun, tidak ada dibalas. Karena,
sejak Mahaguru kembali ke Taiwan, hanya Gurudhara dan saya berdua saja.
Acarya dan Lama lain sudah kembali, perusahaan balas surat juga tidak ada
di tempat kami, tidak mampu membalas banyak surat. Jadi, yang memohon
pemberkatan, semua di hadapan altar mandala, semua telah diberkati. (Hadirin
tepuk tangan) Lalu, yang memohon fu di Singapura dan di Taiwan, saya gambar
di tempat, balas via surat. Dengan kata lain, semua yang memohon fu, diberikan
fu. Selain itu, berkonsultasi masalah yang sangat penting, saya membalas singkat
beberapa patah kata, di belakang suratnya, saya beri tanda kurung, menjawab
pertanyaannya secara sederhana, surat-surat ini dibalas. Dengan kata lain, yang
memohon fu dan berkonsultasi masalah penting, semua akan menerima surat
balasan. Hanya memohon pemberkatan, atau melakukan penyeberangan, saya
tidak balas suratnya. Jadi, ini ada yang langsung balas, yakni jika Anda konsultasi
dan mohon fu, akan menerima surat balasan. Ini pesan dari Gurudhara, pesan
khusus untuk semua umat di internet dan semua orang. Terima kasih semuanya.
Om Mani Padme Hum.
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Niat Meninggalkan Duniawi adalah
Ekavyuha-samadhi
~Maha Arya Acarya Lian Sheng, Taiwan Lei Tsang Temple, 19-11-2011~

本期《六祖壇經》「付囑品第十」經文：
「汝等各各淨心，聽吾說法。若欲成就種智，須達一相三昧、一行三昧。若於
一切處而不住相，於彼相中不生憎愛，亦無取捨，不念利益成壞等事，安閒
恬靜，虛融 澹泊，此名一相三昧。若於一切處行住坐臥，純一直心，不動道
場，真成淨土，此名一行三昧。若人具二三昧，如地有種，含藏長養，成熟其
實。一相一行，亦復如 是。」我今說法，猶如時雨，普潤大地。汝等佛性，
譬諸種子，遇茲霑洽，悉得發生。承吾旨者，決獲菩提。依吾行者，定證妙
果。聽吾偈曰：『心地含諸種，普雨 悉皆萌，頓悟華情已，菩提果自成。』
師說偈已，曰：『其法無二，其心亦然。其道清淨，亦無諸相，汝等慎勿觀靜
及空其心。此心本淨，無可取捨。各自努力，隨 緣好去。』爾時徒眾作禮而
退。」
※※※
Pertama-tama kita sembah sujud pada guru silsilah Bhiksu Liaoming, Guru Sakya
Dezhung, Gyalwa Karmapa XVI, Guru Thubten Dhargye, sembah sujud pada
Triratna mandala, sembah sujud pada adinata homa Bodhisattva Sangharama.
Gurudhara, Para Acarya, Dharmacarya, Lama, Pandita Dharmaduta, Pandita Lokapalasraya, ketua vihara, para umat se-Dharma, dan umat se-Dharma di internet, tamu agung yang terhormat hari ini, my elder sister Sheng-mei Lu, the
third sister Guo-ying Lu dan husband, the fourth sister Ni-ying Lu, my university
classmates ketua alumni Bpk. Xiong-fei Yang dan istri Ibu Mei-ying Chen, Bpk.
Kong-ji Zeng, Bpk. Cheng-ming Rong, Bpk. Rui-yu Lin, Bpk. Ming-ying Cai and
istri Ibu Shu-mei Yang, Bpk. Lin-de Li, komisaris utama Budaya Daden Indonesia
Sdr. Chan Ardjoen, presenter terkenal Bpk. Zhi-yuan Tai, pengusaha terkenal
Hong Kong Bpk. Feng-yi Lei, dan banyak tamu agung lainnya yang tidak ingin
tampil, mereka menyembunyikan diri di antara para umat, terima kasih atas
kedatangan kalian. Selamat siang semuanya, apa kabar semuanya.
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Homa kita hari ini adalah Bodhisattva Sangharama, sebenarnya, Ia adalah
Guansheng Dijun yang paling dihormati oleh orang Tionghua. Mengapa Ia bisa
berubah menjadi Dharmapala dalam Agama Buddha? Ada sebuah kisah, pada
zaman kuno di China, ada seorang Bhante, di dalam samadhi melihat Guansheng Dijun -- Guan Yunzhang, Ia membawa banyak tentara dan jenderal akhirat
di medan perang menyerbu ke dalam kubu musuh, Bhante ini pun memohon
Guansheng Dijun menjadi jenderal dewa pelindung Agama Buddha, karena
kesaktian-Nya, keagungan-Nya, spiritual-Nya, cukup pantas menjadi seorang
arya yang suci dan sangat agung. Di dalam vihara China, ada Skanda, ada
Sangharama. Sangharama ini pada abad belakangan, menjadi jenderal dewa
Dharmapala yang paling dihormati di dalam vihara. Biasanya di dalam vihara
China, sebelah kiri adalah Bodhisattva Skanda, di sebelah kanan adalah Y.A.
Sangharama, wujud-Nya sama persis dengan Guansheng Dijun. Bahkan, Guansheng Dijun ini hanya ada di dalam vihara China, tidak ada di bumi Tibet, di
dalam Tantra Tibet tidak ada, hanya karena Bhante China melihat Guansheng
Dijun, mengundang-Nya menjadi Y.A. Sangharama.
Kata “Sangharama” ini disebut juga “vihara”. (Sangharama) seperti “Leizangsi”,
yaitu sesosok Sangharama. Zaman kuno, vihara yang lebih kecil disebut “Arama”; atau disebut juga “Aranya”, juga berarti vihara. “Arama” juga berarti vihara, “Aranya” juga berarti vihara. Jadi, “Y.A. Sangharama” adalah “yang arya
vihara”, dengan kata lain, dewa pelindung vihara, Dharmapala Agama Buddha, sesosok Dharmapala atau dewa pelindung yang sangat agung. Rumah
orang Tionghua pada umumnya, setiap rumah memuja Avalokitesvara, memuja
Matsu, juga memuja Guansheng Dijun. Jadi, Ia juga sesosok arya yang sangat agung dan sangat suci. Di mancanegara, toko apapun, seperti restaurant
(restoran), semua memuja Avalokitesvara, tidak hanya restoran, toko apapun,
semua memuja Avalokitesvara dan Guansheng Dijun, setiap rumah ada Guansheng Dijun, di mana ada Orang Tionghua, mereka akan memuja Guansheng
Dijun sebagai layaknya dewa rejeki. Namun, mengapa Guansheng Dijun menjadi dewa rejeki, saya tidak tahu kisahnya, mungkin Ia menghalangi dewa jahat
di luar pintu, jadi, hawa berkah akan masuk dengan sendirinya, Ia adalah dewa
rejeki.
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Guansheng Dijun dilambangkan dengan kata “loyalitas dan setia kawan”, loyal
pada Kaisar Zhaolie dari Kerajaan Shu Han (221-263), yaitu Han dari Shu Barat
pada zaman itu. Saat itu ada 3 kerajaan yang dipimpin oleh Cao Cao, Liu Bei,
Sun Quan, bahkan ada “Sumpah Pengangkatan 3 Bersaudara di Taoyuan”,
Guansheng Dijun terakhir tewas di Kota Baidi. Awalnya, Cao Cao berniat memberikan hadiah yang sangat besar, hadiah yang paling terhormat kepada Guansheng Dijun, berharap semoga Guansheng Dijun bernaung di bawah kerajaan
“Wei”. Namun, Guan Yunzhang -- Guan Gong tidak goyah, Ia tetap loyal dengan
Shu Han nya sendiri. Selain itu, “setia kawan”, Ia “menaklukkan segala macam
kesulitan”, melindungi iparnya, yaitu kedua istri Liu Bei, mengantarkan iparNya ke sisi Liu Bei, setia kawannya, kesetiaan terhadap sumpah pengangkatan
saudara! Abadi selamanya! Ia “loyal” pada kerajaan, “setia” pada kawan, “setia” pada semua insan, jadi Ia adalah lambang dari “loyalitas dan setia kawan”.
“Menaklukkan segala macam kesulitan” adalah hal yang sangat sulit. Jadi, Guan
Yunzhang adalah seorang yang “loyal dan setia kawan”, sesosok tokoh suci yang
sangat mulia.
Hari ini, kita mengadakan homa Sangharama, untuk menghormati Guan Yunzhang kita. Y.A. Sangharama adalah dewa pelindung Agama Buddha, dapat dilindungi oleh-Nya, maka tidak akan kerasukan mara, juga tidak akan jatuh ke 3
alam samsara.
Dapat dilindungi oleh-Nya, kalian harus menekuni sadhana Dharmapala Sangharama, Ia punya mantra, namun mantra ini adalah nama-Nya; “OM. QIE LAN.
XIDI. HUM.” Mudra-Nya adalah “Mantra Vajra Anjali”, visualisasi-Nya, Anda
boleh bervisualisasi Ia memiliki seekor kuda, disebut “Kuda Chitu”, juga sebilang pisau Guan, yang disebut “Pisau Qinglong Yanyue”, bagaimana dengan
wujud-Nya? Kadang-kadang, Ia membaca “Chunqiu” (kitab Konfusianisme),
kita boleh visualisasi Guan Gong seperti di dalam Thanka. Jadi, ada visualisasi,
ada japa mantra, dan ada mudra-Nya, sehingga terbentuk menjadi tatacara sadhana Tantra. True Buddha Foundation akan menuliskan tatacara dan gatha, sama
dengan Y.A. Skanda, Y.A. Sangharama dan Y.A. Skanda boleh dituliskan tatacaranya, kedua sosok ini adalah Dharmapala Agama Buddha, terutama China.
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Kelak kita akan transmisi “Sadhana Tianshang Shengmu”. Semua Orang Taiwan
meyakini Tianshang Shengmu, Tantra tentu tidak ada Tianshang Shengmu, di
bumi Tibet, di Tantra Tibet, di Tantra Timur, Tantra apapun tidak ada Tianshang
Shengmu. Namun, Orang Taiwan meyakini Tianshang Shengmu. Tianshang
Shengmu ada mudra-Nya, juga ada mantra-Nya, juga ada wujud-Nya, kita
boleh menyebutnya sebagai tatacara sadhana Tantra. Jadi, orang lain bertanya
pada Anda, “Zhenfo Zong itu Tantra apa?” Gampang sekali, Sdr. Wu Zizai pernah berkata, “Tantra lokal.” Lokal, kita ini lokal, semua dewa, ada sadhana Tantranya. Seperti Tianshang Shengmu, dari pangkal Taiwan sampai ujung Taiwan,
bahkan China Daratan, Penghu, masih banyak tempat lagi bisa ada Tianshang
Shengmu, sekarang, bahkan imigrasi ke Amerika, Amerika juga ada kuil Tianshang Shengmu. Mereka imigrasi tidak perlu menggunakan visa, ini sangat luar
biasa. Dewa pun bisa imigrasi, bahkan setelah imigrasi, Mereka dengan sendirinya duduk tegak di negara tersebut. Kalian lihat, dewa bumi pun imigrasi ke
Seattle, Amerika Serikat, di Rainbow Temple ada dewa bumi.
Hari ini terima kasih sekali kepada teman kuliah saya, Ketua Yang, Nyonya Yang,
dan semua teman kuliah saya, mereka tahu ayah saya meninggal dunia, semua
datang mengucapkan belasungkawa. Terima kasih sekali kepada mereka. Kami
teman-teman kuliah akrab sekali. Saya selalu berpikir, kami seluruh kampus dari
falkutas geodesi dan topograﬁ digabungkan ada 46 orang, di antara 46 orang
sudah meninggal 7 orang, tinggal 39 orang, saya pikir, “Mata melihat teman
kuliah meninggal dunia, hati sepanas bara, bukan panas gara-gara orang lain,
secepatnya tiba giliran saya.” Sungguh, waktu tidak menunggu orang! Di antara
46 teman kuliah, 7 orang sudah meninggal dunia, jika meninggal dunia 3 orang
lagi? Kira-kira 1/4 sudah meninggal dunia. Hidup, sebenarnya tidak ada apaapanya, kita melihat hidup, ibarat mimpi dan ilusi, satu generasi demi satu generasi meninggal dunia, memang berurutan, lebih dulu ayah atau ibu meninggal
dunia, kemudian kakak sulung, kemudian entah siapa meninggal dunia duluan.
Hidup! Hidup sangat singkat, esensi kehidupan sangat sedikit. Jadi, saya mengajari Anda semua untuk menghimpun bekal surgawi, penting sekali, karena
dunia manusia ini bukan tempat yang bisa ditinggali lama! Surga di masa depan
barulah tempat yang kita tinggali lama! Baik umat Kristen, Islam, atau Katolik,
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Buddha, semua harus menghimpun bekal surgawi, kembali ke tempat abadi.
Agama Buddha juga sama, mengajari kita kembali ke Sukhavatiloka, tidak perlu
datang ke dunia manusia untuk menderita. Buddhadharma yang kita sebarkan
adalah menghimpun bekal surgawi demi tujuan non duniawi kelak. Jadi, harus
membangkitkan Bodhicitta, harus menghentikan kejahatan, berbuat kebajikan,
membantu orang lain, menghimpun bekal surgawi; sama seperti seorang Bodhisattva, harus memiliki niat meninggalkan duniawi, jangan memperebutkan
nama dan keuntungan di dunia manusia. Jika bukan milik Anda, Anda merebut
dengan paksa, itu adalah karma; jika itu milik Anda, Anda tidak perlu merebut,
asalkan Anda gigih, Anda pun akan mendapatkannya. Jadi, saya mengajari Anda
semua “bermatapencaharian benar”, apa yang dimaksud “bermatapencaharian
benar”? Yaitu matapencaharian yang layak. Lalu, kita menjadi seorang Bodhisattva lagi, membantu insan, inilah menghimpun bekal surgawi. “Karma buruk
tidak tumbuh, karma baik tumbuh”, karma buruk yang telah tumbuh harus
bertobat, yang tidak punya karma baik, lekas berbuat karma baik, lekas membangkitkan Bodhicitta, inilah yang terpenting di dalam Dharma duniawi Agama
Buddha.
Hari ini, kita kembali mengulas sedikit SUTRA ZEN PATRIAK VI (disebut juga
“Sutra Altar Patriak VI”). Patriak VI bersabda lagi, semua kalyana mitra, “Mari kita
semua sucikan hati, dengarkan ceramah Dharma saya. Jika ingin mencapai berbagai jenis kebijaksanaan”, apa yang dimaksud “berbagai jenis kebijaksanaan”?
Yang namanya “kebijaksanaan”, ada “kebijaksanaan dasar”, “berbagai jenis kebijaksanaan”, “kebijaksanaan membedakan”, ketiga jenis ini paling penting, di
antaranya ada “berbagai jenis kebijaksanaan”, yaitu setiap jenis kebijaksanaan,
kalau begitu, jika Anda mengetahui semua jenis kebijaksanaan, semua telah
berhasil, “mesti mencapai Ekavyuha-samadhi, Ekalaksana-samadhi”, kedua “samadhi” ini adalah poin berat. Apa yang dimaksud “Ekavyuha-samadhi”? “Jika
tidak menetap dengan wujud pada segala tempat, di dalam wujud tersebut tidak
timbul benci dan cinta, juga tidak menerima atau menolak, tidak memikirkan
tentang keuntungan, manfaat, berhasil, atau gagal, santai dan tenang, rukun dan
tidak mengejar keuntungan dan kepentingan, inilah yang dinamakan Ekavyuhasamadhi.” Titik berat ada pada “tidak menetap pada wujud”, apakah wujud itu
bisa “menetap”? “Menetap” hanya sementara, sebenarnya, “wujud” itu “tidak
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menetap”.
Mahaguru pernah mengatakan, saya perlihatkan saja selembar foto masa kecil
saya pada kalian, “Siapa ini?” semua orang tahu itu Sheng-yen Lu. Lalu lihat lagi
Sheng-yen Lu yang sekarang, lihat lagi Sheng-yen Lu di falkutas geodesi, Shengyen Lu yang baru lahir, Sheng-yen Lu di falkutas geodesi dan Sheng-yen Lu
yang sekarang, semua “tidak menetap pada wujud”, mana baru Sheng-yen Lu
yang sejati? Apakah Sheng-yen Lu di falkutas geodesi adalah Sheng-yen Lu yang
sejati? Itu Sheng-yen Lu yang sudah lalu; apakah Sheng-yen Lu pada zaman
baby atau kanak-kanak adalah Sheng-yen Lu yang sejati? Itu Sheng-yen Lu yang
sudah lalu; Sheng-yen Lu yang sedang duduk sekarang, apakah itu Sheng-yen
Lu? Itu Sheng-yen Lu yang sekarang. Namun, kelak cepat sekali akan berubah
menjadi masa lalu, sama seperti ayah saya, dibakar menjadi setumpuk abu, ditaruh di Xifang Jing, inilah “tidak menetap pada wujud”.
Dalam hal wujud, memang “tidak menetap”, semua perbuatan Anda, semua
“tidak menetap pada wujud”. Apakah presiden itu selamanya presiden? Tentu
saja tidak. Karena kita tahu, mantan Presiden Abian kita, sekarang sudah bukan presiden lagi, apakah di masa yang akan datang ia akan menjadi presiden
lagi? Maybe (mungkin), karena jika suatu hari, ia dibebaskan, ia telah keluar
dari penjara, hak sipil nya juga telah pulih, tiba-tiba, ia terpilih lagi menjadi
presiden? Presiden Abian kita tetap Presiden Abian, ia berubah lagi menjadi
Presiden Abian. Tadinya ia dari Presiden Abian berubah menjadi bukan presiden lagi, dari langit jatuh ke bumi, dari bumi naik lagi ke langit, bukan tidak
mungkin. Saya beritahu Anda semua, ini disebut “tidak menetap pada wujud”.
Apakah Anda orang berada? Jika Anda adalah konglomerat, kaya raya, namun, apakah Anda selamanya seorang konglomerat? No. Kakek saya adalah
konglomerat, dulu, pada zaman pendudukan Jepang, Beliau membuka usaha
minyak dan pabrik penggilingan padi. Saat itu, pengusaha makanan dan pabrik
penggilingan beras sangat kaya. Sepegetahuan saya, istri sahnya ada 3 orang,
istri tidak sah, saya dengar ada belasan, ini adalah kakek saya! Ibu saya berkata
pada saya, “Yang sah ada 6 orang, yang tidak sah entah ada berapa banyak.”
Sungguh, di belakang seorang pria sukses, pasti ada seorang wanita mulia dan
DharmaTalk 2013

57

banyak wanita. Kakek saya sangat kaya! Bagaimana dengan ayah saya? Karena
kakek saya membagikan uangnya kepada semua istrinya, semua istrinya tersebar
ke mana-mana. Jadi, sampai giliran ayah saya, tidak ada uang lagi. Itu sebabnya, zaman kita sangat miskin, saya lahir di keluarga miskin, apapun tidak ada,
karena tidak ada uang, jadi, tidak bisa ikut ujian masuk perguruan tinggi. Ayah
saya berkata pada saya, “Kamu lulus ujian masuk perguruan tinggi juga tidak
ada gunanya, kita tidak ada uang untuk menyekolahkan kamu.” Sehingga saya
pun menolak ujian masuk perguruan tinggi, karena tidak ada uang! Tidak ada
uang untuk kuliah, jadi, saya tidak ikut ujian masuk. Bahkan, saya hanya bisa
ikut ujian 2 akademi, satu akademi keguruan, saat itu, masuk akademi keguruan bebas biaya, jadi, menyuruh saya ujian keguruan. Kedua, menyuruh saya
ujian akademi militer, masuk akademi militer bebas biaya, setiap bulan bahkan
ada uang jajan. Jadi, saya baru bisa lulus di falkutas geodesi, ini karena tidak
ada uang bersekolah! Sampai generasi saya tidak ada uang lagi. Seperti, Foching, Fo-chi bisa sekolah sampai lulus kuliah, bahkan Fo-ching mendapatkan
gelar Doktor, karena saya punya sedikit uang, barulah bisa sekolah, tidak perlu
menguatirkan uang, dapat sekolah hingga S3, Fo-ching sekolah hingga Doktor
Hukum; Fo-chi sekolah hingga lulus Seattle University.
Inilah “Ekalaksana-samadhi”, konglomerat juga akan hilang, tidak akan menjadi
konglomerat selamanya! Selang beberapa generasi tidak ada lagi. Jadi, memang
“tidak menetap pada wujud”. Kita dapat berdana dengan “tidak menetap pada
wujud”, tidak ada yang dinamakan “benci”, tidak ada yang dinamakan “cinta”,
tidak ada yang namanya “menerima”, tidak ada yang namanya “menolak”, tidak ada yang namanya “keuntungan, manfaat, berhasil atau gagal”, Anda sangat santai dan tenang, sangat rukun, tidak mengejar nama dan kepentingan,
maksudnya adalah, Anda tidak taruh di dalam hati, semua kebajikan yang dilakukan, semua memberikan manfaat untuk insan, namun, Anda tidak mengharapkan apa-apa, inilah “Ekalaksana-samadhi”.
Selanjutnya, “Ekavyuha-samadhi”, “Jika berjalan, diam, duduk, maupun berbaring pada segala tempat, murni satu hati yang jujur, tempat ibadah tidak goyah,
benar-benar menjadi alam suci, inilah yagn dinamakan Ekavyuha-samadhi.”
Bagaimana “Ekavyuha-samadhi” itu? Hati Anda sama sekali tidak goyah, diri
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sendiri menetap di dalam alam suci, tempat apapun adalah alam suci, murni,
jujur, tidak berubah, inilah “Ekavyuha-samadhi”. Kita harus memiliki niat meninggalkan duniawi, “Ekavyuha-samadhi”, Anda meninggalkan dunia manusia,
masih ada wujud duniawi apa lagi? Kita telah meninggalkan duniawi, apa yang
perlu diharapkan lagi? Kita telah meninggalkan duniawi, hati masih goyah apa
lagi? Anda telah meninggalkan duniawi, itulah alam suci. Jadi, niat meninggalkan duniawi adalah “Ekavyuha-samadhi”, dan tidak menetap pada segala
wujud, itulah “Ekalaksana-samadhi”.
Penjelasan seperti ini seharusnya sudah sangat jelas. Namun, jangan salah paham! “若人具二三昧，如地有種，含藏長養，成熟其實，一相一行，亦復如
是。” Ibarat bumi, “我今說法，猶如時雨”, ibarat hujan, “普潤大地。汝等佛
性，譬諸種子，遇茲霑洽，悉得發生。承吾旨者，決獲菩提。依吾行者，定證
妙果。聽吾偈曰：『心地含諸種，普雨悉皆 萌，頓悟華情已，菩提果自成。
』” ibarat hujan membasahi bumi, alhasil terbentuk dengan sendirinya. “師說
偈已”, sehabis Patriak VI mengucapkan gatha, berkata, “其法無二，其心亦然”,
yaitu hanya 1 jenis, “其道清淨， 亦無諸相,汝等慎勿觀靜及空其心。此心本
淨，無可取捨。各自努力，隨緣好去。” “爾時徒眾作禮而退。” saya baca kutipan sutra sampai di sini.
Tahukah kalian? “Sadhana Air Dewa”, “hujan” boleh membasahi bumi! “Cairan
bulan Bodhicitta” Anda boleh membasahi organ-organ dalam Anda! Mengertikah arti “Sadhana Air Dewa”? “Hujan” membasahi bumi, “Air Dewa” bisa
membasahi organ-organ dalam kita. Hari minggu lalu, melakukan “Upacara
Pelepasan Satwa” di Yilan-Toucheng, Yilan-Toucheng sudah turun hujan 3 minggu. Namun, pada hari upacara, cuaca sangat cerah supaya kita mengadakan
upacara. , namun, usai upacara, turun hujan lagi sampai sekarang. Hanya satu
hari cerah! Selama 2 bulan, hanya satu hari cerah, supaya kita mengadakan upacara. Menurut kalian, sakti atau tidak? Hebat atau tidak? Jitu atau tidak? Sehabis
mengadakan upacara, saya mengucapkan satu kalimat, “Sehabis upacara, hujan
boleh turun lagi, bahkan harus turun hujan deras.” Gawat, saya telah mengucapkan kalimat ini, alhasil Jalan Tol Suhua ditutup, tanah longsor datang lagi,
hujan deras menyebabkan banjir. Sebenarnya, saya tidak seharusnya mengucapkan kalimat ini, seharusnya berkata, “Cukup turun hujan gerimis saja, jangan
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turun hujan lebat.” Sungguh, sehebat itulah. Seperti yang saya katakan, “Sdr.
Zheng! Anda terus melakukan aksi sosial, perusahaan Anda akan bangkrut!” Begitu mengatakan seperti itu, ia tidak ada order lagi, semua perusahaannya tidak
ada order, parah sekali. Ia datang memohon pada Mahaguru, memohon Mahaguru di atas Dharmasana mengucapkan satu kalimat “biarlah perusahaannya
ada order, dengan demikian ia baru bisa melakukan usaha Bodhi”, saya pun di
Dharmasana mengatakan, “Biarlah perusahaan Sdr. Zheng dari Hong Kong ada
order yang sangat besar.” Sehabis mengatakannya, sepulangnya ia menerima
order yang sangat besar, sekarang usahanya bagus sekali! Aneh, mengapa, saya
mengucapkan satu kalimat, ia pun tidak ada order? Saya mengucapkan satu
kalimat lagi, ia ada order lagi? Tidak boleh asal bicara.
Kita semua jangan salah paham “Ekalaksana-samadhi”, “Ekalaksana-samadhi”
sepenuhnya adalah semacam batin yang tidak mengejar nama dan kepentingan,
terhadap dunia manusia, sepenuhnya tidak ada yang namanya menerima atau
menolak, kondisi yang sepenuhnya tidak goyah.
Ada seorang istri karena hujan, menjemput anaknya dengan mobil. Anaknya
naik mobil dan berkata padanya, “Mama! Mama! Kamu “neixiang xianshu!
(introvert dan saleh)”, kamu “introvert” dan “saleh”! Wah! Ibunya mendengar
anaknya memujinya “introvert dan saleh”, ia berkata, “Coba ulangi lagi.” Si
anak pun berkata, “Apakah kamu dengar kurang jelas? Saya mengatakan kamu
“niexiang xingshi” (menyetir melawan arah)! Ini salah paham! Kita menyetir
jangan sekali-kali melawan arah.
Ada lagi, seperti sepasang kekasih yang sedang mengendarai sepeda motor,
sepeda motor sedang dikendarai! “Peluk yang erat!” ia menyuruh pacarnya
memeluknya lebih erat. Konon, dr. Li setiap kali ada teman wanita di sepeda
motornya, ia pun menyuruhnya, “Peluk yang erat!” Teman wanita tadi pun ambil
telepon genggam “tuk tuk tuk tuk tuk” kemudian memberikan pada teman prianya, “Buat apa kamu memberikan saya telepon genggam?” “Bukankah kamu
suruh saya lapor polisi (homophonic dengan peluk yang erat)?” Ini juga salah
paham, di dalam ucapan selalu ada salah paham.
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Seperti tukang pos mengirim surat ke rumah sakit, “Tercatat! Tercatat!” Perawat
pun berkata padanya, “Siapa nama Anda? Sudah pernah datang?” Tukang pos
berkata padanya, “Saya bernama tukang pos, saya datang setiap hari.” semua
salah paham! Apaan “tercatat! tercatat! surat tercatat! Walaupun hanya beda
satu kata dan satu intonasi, sebenarnya semua adalah semacam salah paham.
Kita jangan sekali-kali salah paham antara “Ekalaksana-samadhi” dan “Ekavyuha-samadhi”, jangan salah paham “Bodhicitta”, jangan salah paham “niat
meninggalkan duniawi”, juga jangan salah paham “pandangan benar Madhyamika”, juga jangan salah paham “Buddhata”, “Tathata”, apa yang dimaksud
“Tathata”? Apa yang dimaksud “Buddhata”? Saat ini, masih banyak salah paham. Ingat, “Buddhata” dan “Tathata” hanya “satu”, mutlak tidak ada “dua”,
hanya ada satu macam, mutlak tidak ada yang kedua. Jadi, disebut “Dharma
tiada dua”, Agama Buddha adalah “Dharma tiada dua”.
Ada seorang suami, mau bercerai dengan istrinya, tetapi ia memiliki seorang
putri berumur 5 tahun, ia takut putrinya sedih. Sang suami pun berkata pada
putrinya, ia berkata, “Saya ganti seorang ibu yang lebih muda untuk kamu, ya?”
Ini disebut membohongi putri. “Saya ganti seorang ibu yang lebih muda, lebih
cantik untuk kamu, kita tidak mau lagi ibu yang sudah tua itu.” Putri berkata,
“Saya tidak mau! Nenek sudah sangat tua, mengapa kamu tidak ganti seorang
nenek yang lebih muda?”
Nenek memang lebih tua dari ibu, “mengapa tidak ganti nenek yang lebih
muda?” Seharusnya begini, “hanya ada satu, tidak ada yang kedua”, “Dharma
tiada dua”, sama saja, Anda telah mencapai pencerahan, namun, hanya ada
“satu jenis” pencerahan, mutlak tidak ada yang kedua. Kita harus berpikir, apa
yang hanya “satu jenis”? Ini barulah pencerahan, mutlak tidak ada yang kedua.
“Terang” - “gelap”, dua jenis; “bersih” - “kotor”, dua jenis; “pria” - “wanita”
dua jenis; “baik” - “buruk” dua jenis; “hitam” - “putih” dua jenis, semua bukan pencerahan. Ketika Anda hanya memikirkan “satu jenis”, saat itu barulah
pencerahan, saat itu barulah disebut “menghancurkan angkasa”. Karena angkasa itu “kosong”, “ada” adalah “ada”, “kosong” masih ada satu kebalikannya,
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“kosong” mutlak bukan mutlak, kebalikan dari “kosong” adalah “ada”! Dua
jenis, ketika kita terpikirkan hanya “satu jenis”, barulah pencerahan sejati, “kosong” bukan pencerahan sejati!
Jadi, Patriak VI dulu menulis, “Bodhi itu sebenarnya bukan pohon, cermin pun
tidak berbingkai, sebenarnya tidak ada satu benda pun, di manakah debu melekat.” Ini adalah kondisi “kosong”, akan tetapi, itu juga bukan pencerahan.
Apa itu pencerahan? Anda tidak boleh menyebut “kosong”! Juga tidak boleh
menyebut “ada”, kebalikan dari “ada” adalah “kosong”, kebalikan dari “kosong” adalah “ada”. Jadi, ada orang berkata pada saya, “kosong yang sesungguhnya”, saya bertanya, “kosong yang sesungguhnya”, “kosong” yang sesungguhnya adalah “ada”, “ada” yang sesungguhnya adalah “kosong”, ini saya juga
bisa katakan, semua orang pun bisa katakan, semua relatif, apapun iya. Mutlak
hanya ada “satu jenis”, ini barulah disebut pencerahan!
Ada sebuah dialog antar murid, Si A bertanya pada Si B, “Di mana teman wanita
kamu Xiaofang?” Si B menjawab, “Ia sudah lama bukan teman wanita saya lagi.”
“Wah!” Si A berkata, “Bagus sekali! Tahukah kamu Xiaofang? Ia wanita genit,
berhubungan gelap dengan banyak pria.” Si B begitu mendengar, wajahnya
menghitam, “Sekarang ia adalah istri saya.” Jadi, ini juga relatif. “Suami” - “istri”
adalah relatif, “pria” - “wanita” adalah relatif, “teman wanita” - “teman pria”
adalah relatif.
Apa itu mutlak? Dialog antara seorang putra dengan ayahnya, putra berkata pada
ayah, “Saya suka nona di seberang rumah, nona yang tinggal di seberang rumah
kita.” Ayahnya berkata padanya, “Kamu tidak boleh menikah dengannya, karena
dia adalah saudaramu yang seayah dan beda ibu.” Begitu si putra dengar, “Wah!
Baiklah! Kalau begitu, saya kejar nona rumah ketiga dari tetangga di sebelah
kanan kita, ia juga sangat cantik.” Si ayah diam-diam berkata padanya, “Ia juga!
Seayah dan beda ibu.” Wah! Si ayah bahkan berkata kepada putranya, “Jangan
cerita pada ibumu, ya!” Si putra pun cerita pada ibunya, begitu ibunya dengar,
emosi, “Saya sejujurnya beritahu kamu! Hari ini saya baru beritahu kamu, kamu
juga bukan putra ayahmu, kamu boleh kejar mereka berdua.” Dunia ini telah
kacau balau! Mana ada yang namanya “satu”! Semua “dua”! “Tiga”! “Empat”!
“Lima”! Kacau balau, begitulah dunia insan. Anda harus memiliki niat mening-

62

DharmaTalk 2013

galkan duniawi, niat meninggalkan dunia ini, Anda pun lega dan bebas leluasa,
tidak terpolusi oleh insan. Lihatlah! Si Ayah punya “satu”, punya “dua”, punya
“tiga”; istri ini juga sama, punya “satu”, punya “dua”, punya “tiga”, dicampur
menjadi segerombolan brengsek.
Begitulah dunia ini. Oleh karena itu, kita melatih diri sebagai seorang bhiksu,
melatih diri dan belajar Buddha sebagai seorang upasaka, justru harus meninggalkan duniawi. Patriak VI pernah bersabda, “Meninggalkan duniawi adalah
“benar”, duniawi adalah “sesat”.” Selama hati kita di duniawi, yang kita jalankan
adalah jalan sesat; kita meninggalkan duniawi, yang kita jalankan adalah jalan
benar. Seorang ayah bersama putranya sedang menonton televisi, melihat teman pria di dalam televisi berlutut melamar teman wanitanya, pemandangan
seperti ini sudah sering kita lihat. Banyak macam cara melamar, wah! Ada yang
melamar di depan umum, seperti sekarang, misalnya, tiba-tiba sepasang insan
berjalan di depan altar Dharma, yaitu pada saat Mahaguru sedangn berceramah Dharma, si pria berlutut di hadapan wanita, “Saya melamar kamu.” Inilah
duniawi, dalam hal duniawi memang boleh-boleh saja, silahkan melakukan
seperti ini. Namun, keluar dari duniawi tidak ada hal begini. Si putra bertanya
pada ayahnya, “Dulu, apakah kamu berlutut melamar ibu?” Si ayah pun berkata,
“Ibumu saat itu berkata, “Kali ini tidak perlu, lain kali kesempatan berlutut masih sangat banyak!”
Dunia ini memang aneh, kacau balau, memperebutkan nama dan keuntungan,
banyak yang asli yang palsu, yang semu yang nyata, semua bercampur aduk,
naga dan ular bercampur baur, semua bercampur aduk. Dunia ini, karena duka
lebih banyak daripada suka, jadi Patriak VI berkata, “Meninggalkan duniawi
adalah “benar”, duniawi adalah “sesat”, kita bhiksu atau upasaka itu sama, pada
akhirnya, harus meninggalkan dunia ini, ke Buddhaloka yang bersih, bahkan diri
sendiri mencapai kebuddhaan dalam tubuh sekarang. Om Mani Padme Hum.
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Pahala Mencetak Majalah
DharmaTalk
~Dikutip dari Ceramah Vajra Acarya Lian Yuan~

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

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

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