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

Hari ini masih termasuk dalam bulan tujuh imlek, merupakan Bulan bakti,
banyak menjapa Mantra Balas Budi Orang tua :
“Namo. Mi-li-duo. Duo-po-yi. Suoha.”
(Baca : Namo Mi-li-tuo. Tuo-pho-yi. Suoha)
Dalam buku Dharmaraja Liansheng ke 40 ada tertulis :
Tahun itu mengemban petunjuk Tuan San-shan Jiu-hou, bahwa membalas budi
orang tua dan menyeberangkan arwah merupakan sebuah cara yang baik untuk
memberikan manfaat pada pelatihan diri sendiri, demikianlah :
“Almarhum orang tua dan orang tua selama tujuh kehidupan lampau akan terlahir di alam bahagia; Sedangkan orang tua di dunia terbebas dari sakit penyakit,
anak dan orang tua memperoleh manfaat, yang masih hidup maupun yang meninggal dunia semua memperoleh uluran pertolongan, selamanya terhindar dari
alam rendah dan senantiasa berbahagia.” Dengan menggunakan metode ini,
almarhum dapat terhindar dari derita dan terlahir di alam bahagia, sedangkan
pihak yang hidup akan memperoleh berkat dan usia panjang. Para insan dari
berbagai alam dan berbagai cara kelahiran , para arwah dan preta yang didera
delapan macam penderitaan, semuanya dapat dibimbing untuk bertobat dan
dituntun keluar dari samudera samsara.
Membalas budi orang tua merupakan kewajiban setiap anak , sedangkan menyeberangkan arwah para bhuta dan preta merupakan dasar bagi realisasi Kebuddhaan, tidak peduli bagaimana besarnya pahala, ini semua merupakan
pengembangan Maha-karuna, merupakan ikatan afinitas kebajikan yang sangat
baik . . .
Dengan mendalam saya memahami bahwa Mantra Balas Budi orang tua :
“Namo Mi-li-tuo Tuo-pho-yi Suoha.”
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Bila selama bulan 7 imlek , setiap hari menjapakannya 49 kali, dapat membalas
budi orang tua.
Ini merupakan metode yang disesuaikan dengan kondisi insan, sebab Upacara
Akbar Ulambana jika digelar oleh setiap keluarga, maka tidak akan ada yang
sanggup mendanainya, sehingga Upacara Ulambana bisa dilaksanakan bersama-sama dengan menghimpun kekuatan khalayak, dengan demikian bisa meminimalkan pengeluaran dan manfaatnya pun sama.
Namun bagi keluarga miskin yang tidak sanggup mengikuti Upacara Ulambana,
saya menyemangati mereka untuk menjapa 49x Mantra Balas Budi Orang tua
setiap hari selama bulan 7 imlek, ini juga mampu membalas budi orang tua
dengan cara menuntun para almarhum terlahir di alam bahagia, ini merupakan
“Semua Keluarga Melahirkan Buddha.” Kebajikan yang sangat agung.
Sumber: Buke ke-40 Dharmaraja Lian Sheng
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Melangkahi Api
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Saya yakin banyak orang pernah melihat ritual melewati api (guohuo) di kuilkuil, melewati api adalah berjalan melewati tumpukan bara, tandu dewa, rupang, bendera , laki laki dan perempuan, yang diangkat, yang berjalan, semua
dengan bertelanjang kaki melewati api, ritual melewati api adalah sebuah ritual
yang sangat meriah. Kebanyakan kuil dalam pengedukan tanah yang pertama
dan persemayamkan rupang menggunakan ritual melewati api, api menyala
naik ke angkasa, semua orang bersuka cita.
Saat aku kecil, saya pernah bersekolah di Sekolah menengah 3 Kaohsiung yang
ada di shijia, kepala sekolahnya bernama Chendingge, raport saya saat itu sangat bagus, tiap semester selalu peringkat pertama. Pada satu kesempatan saat
pulang sekolah, sampai di suatu tempat saya dipaksa oleh seorang teman sekelas untuk menyaksikan ritual guohuo yang dilakukan di halaman sebuah kuil
yang besar, di atas tanah di tumpuk kayu besar dan potongan-potongan kayu,
kobaran api berwarna merah menyala, ada seorang suhu mengangkat satu kakinya dan diinjakkan diatas tumpukan bara, ada kalanya ia meniup tanduk kerbau sehingga mengeluarkan suara lantang, mulut suhu itu komat kamit, sambil
berjalan sambil menebar beras dan garam. Kerumunannya semakin ramai dan
semakin sesak.
“Bro, kamu berani melewati api tidak ?” Zhangguoxing bertanya sambil memukul pinggangku.
“Tidak berani!” Saya merasa takut.
(Zhangguoxing) : “Aku berani! Kakekku bilang, bila orang yang memiliki hawa
kebajikan berjalan melewatinya, maka api tak akan sanggup membakarnya, sedangkan orang yang hatinya jahat barulah akan dilalap api.”
“Apakah api benar-benar tidak akan terasa panas?”
“Sungguhan!” Zhangguoxing melanjutkan, “aku sudah pernah lewat sekali, kesannya sungguh bersemangat!”
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Saat itu, saya merasa kagum, dalam benak saya, Zhangguoxing bagaikan seorang
pahlawan yang pemberani.
Ritual guohuo dimulai, suara tabuhan tambur dan gong sungguh lantang, tiap
satu tandu dewa diangkat oleh delapan orang, bagai angin puyuh memasuki dan
berjalan keluar dari kobaran api. Setelah tandu dewa lewat, kemudian disusul
oleh orang-orang, saya kaget melihat orang-orang itu, tangannya memegang rupang, ada juga yang membawa bendera dewata, dengan kaki berjalan menginjak kayu yang membara namun tidak terluka , sungguh mengherankan. Terus
terang, saat itu saya ingin sekali mencobanya, tapi hati kecil saya tidak berani,
sungguh takut kalau-kalau api membakar saya, maka tamat sudah hidup ini.
Karena guohuo ini sangat memikat, maka saya nonton sampai malam baru pulang, seingat saya sesampainya di rumah dihadiahi dengan pukulan rotan.
Kabarnya guhuo juga sangat berbahaya, karena koran pernah memberitakan
bahwa ritual guohuo benar-benar memakan korban.
Ada seorang guru di kelas menjelaskan kepada saya, “Menebar garam dan beras
dalam upacara guohuo adalah untuk menetralisir panas, garam memiliki fungsi
untuk menetralkan panas, itu adalah permainan yang dibuat oleh orang-orang
“dunia persilatan”, bila api tidak panas, maka dengan sendirinya kaki tidak akan
terluka.”
Mengenai guohuo, saya pernah meminta petunjuk Guru Taoist Qingzhen (Qingzhen daozhang – 清真道長)
Beliau mengatakan :
*Guohuo adalah salah satu ritual dalam Tao, asal usulnya tidak jelas.
*Makna dari guohuo adalah “Pembersihan”, yaitu melewati api membersihkan
barang, termasuk manusia dan pratima.
Supaya roh jahat tidak menempel.
*Pratima guohuo, bermakna dewa jahat tidak menempel.
DharmaTalk 2013
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*Manusia guohuo bermakna tolak bala dan pemberkahan.
*Api memiliki makna sunya, bila semua telah terbakar, maka semua akan menjadi tersucikan.
Mantranya :
huoshen, huoshen, sanmei zhenren su jianglin
huoluo, huoling, fengsong hua an ning.
chentu quanjinghua, jinmushui cheng kong
wenyi zhu xieqi, hanri su li shen.
Wangbing chong ci san, nan nv zao an ning
Ji ji ru Nazha Li Lv Ling !
“Liansheng, meskipun ilmu-ilmu Tao adalah berwujud, namun banyak yang hendaknya diketahui, kenyataannya banyak sekali macam ilmu yang menggunakan
api untuk menyucikan.”
Penulis sudah banyak meresmikan rupang dewa, tak terhitung lagi, mulai dari
rupang Buddha di vihara sampai dewa yang disemayamkan oleh rumah tangga,
bisa dikatakan bahkan saya sendiri juga tidak jelas lagi sudah berapa banyak
memberikan pelayanan ini. Saat ritual abhiseka rupang, biasanya saya akan
membakar kertas sembahyang terlebih dahulu, kemudian melewatkan rupang
tiga kali diatas api. Ini bermakna suci. Bila mengabhiseka rupang di vihara,
saya membakar kertas kuning, kemudian kertas saya pegang mengelilingi rupang sekali, ini memiliki makna sama, terlebih dahulu memakai api, kemudian
menggunakan kuas dengan tinta merah untuk menitik mata dan lainnya, terakhir baru menggunakan mudra.
Menurut saya, alat-alat Dharma atau alat penghubung dengan dewa seperti
pena dan lain sebagainya, semua harus guohuo dulu, namun tidak perlu besar
besaran, antara membakar satu lembar kertas kuning sampai membakar gelondongan kayu, maknanya sama belaka.
Menurut saya, ada beberapa poin penting dari guohuo :
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1. Ritual guohuo tidak boleh disaksikan oleh orang hamil, karena api bersifat
“Yang” kuat, dan janin bersifat “Yin”. Begitu yang bertemu yin, maka akan
menjadi netral, maka guhuo itu tidak akan menghasilkan apa apa. Sedangkan orang yang hamil juga akan timbul chiong dengan hawa “Yang” kuat
tersebut, sehingga akan berakibat buruk. Maka saat guohuo tidak boleh
sampai dilihat oleh orang hamil.
2.
3. Saat Guohuo menjapa mantra dan menabur garam dan beras harus mengundang orang yang tekun dalam kebenaran, untuk mengendalikan api harus
memohon pada seorang suhu yang berilmu tinggi, bila tidak akan mudah
timbul kejadian yang tak diinginkan. Pada jaman dulu guohuo merupakan
salah satu cara pengobatan alternatif secara spiritual, namun menurut saya
di jaman modern ini tidak perlu lagi hal yang demikian. Kecuali penyakit
yang benar-benar disebabkan oleh gangguan mara, kalau tidak maka pasien
tersebut harus mencari dokter untuk mengobati.
4.
5. Ritual guohuo dalam skala keagamaan sebaiknya jangan terlalu besar, namun juga jangan terlalu kecil, saat menjalankannya jangan dengan membunuh babi dan memotong kambing, cukup dengan tulus persembahkan
dupa, bunga dan buah.
Bila diiringi dengan pengurbanan nyawa makhluk, maka justru akan mendatangkan hawa yang tidak baik.
Kesimpulannya, tata cara guohuo ini bermakna penyucian dan pembersihan,
bukannya pertunjukan wibawa, bukan juga ketakjuban akan kesaktian, terlebih
lagi bukan pertunjukan dan penipuan.
sumber :buku Mahaguru Liansheng 26_玄秘的力量 Xuanmi de Li Liang
translated by lienhua shian
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Menjelaskan Metode Pemurnian Melewati Api
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Demikianlah Yang Aku Dengar, Edisi - 32
Dharmaraja Lian-sheng - Lu Sheng-yen, menjelaskan perihal “kesambet” dan
bagaimana melakukan metode pemurnian melewati api. (過火/Guo-huo) Begitu
tiba bulan tujuh imlek/bulan bakti (masyarakat menyebutnya ‘Bulan Hantu’),
dalam kalangan awam ada banyak larangan (hal yang tabu untuk dilakukan) dan
mencari banyak perlindungan, dalam bulan ini biasanya orang awam juga lebih
mudah mengalami ‘kesambet’.
Sebenarnya, Dharmaraja Lian-sheng telah mengajarkan banyak Metode Simabandhana/Metode Perlindungan, seperti: Simabandhana Diri, Sadhana Tolak
Bala Tubuh Altar Avalokitesvara, Sadhana Perisai Kalacakra Vajra, Metode Simabandhana Vajra Gantha, Metode Pemercikan Air Mahakaruna dan lain sebagainya . . .
Berikut di bawah ini merupakan:
~ Kutipan Dharmadesana Dharmaraja Lian Sheng ~
Usai makan malam bersama, saat Mahaguru berjalan menuju ke Mi-yuan,
seorang siswa memohon petunjuk Mahaguru: Entah kenapa dalam kehamilan
kali ini, siswa merasa sering tidak enak badan.
Mahaguru berkonsentrasi sejenak dan mengetahui bahwa siswa tersebut kurang
melakukan simabandhana, sehingga memperoleh gangguan roh negatif di tempat tinggal yang menyebabkan tidak enak badan dan bahkan mempengaruhi
janin. Kemudian dari penjelasan siswa tersebut diketahui bahwa pada kehamilan sebelumnya ia pernah mengalami fenomena keguguran.
Mahaguru mengingatkan para siswa supaya setiap hari melakukan Simabandhana Diri. Namun ada beberapa Simabandhana yang perlu dilakukan tiap setengah bulan sekali, sebab di dunia ini tidak ada simabandhana yang selamanya.
Mahaguru menambahkan, untuk pertama kalinya mempersemayamkan Perisai
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Kalacakra Vajra, dapat dilakukan pada Hari Chu (除日) atau Hari Ding (定日).
(Note : Sadhana Tolak Bala Tubuh Altar Avalokitesvara dan Pemercikan Air Mahakaruna, dilakukan minimal setengah bulan sekali) Sambil tertawa Mahaguru
mengatakan, jika di depan Anda ada roh halus, kemudian Anda berjalan menembusnya, jika energinya lebih besar dari Anda, maka Anda akan terkena ‘sambetan’. Biasanya di kala bulan tujuh imlek, banyak anak-anak yang mudah kesambet, sebab sangat mudah tanpa sengaja menabrak roh negatif, saat itu harus
membakar kertas mantra kemudian melangkahinya ke arah dimana menabrak
roh negatif tersebut.
Melangkahi api kertas mantra dapat membersihkan tubuh dari hawa kotor,
metode ini juga bisa menambah hawa “YANG” di tubuh.
(catatan: Tata cara Melangkahi Api yang paling sederhana adalah membakar
sedikit kertas mantra, kemudian melangkahi api tersebut sebanyak tiga bolakbalik, ini merupakan metode menyingkirkan hawa kotor melewati api) Saat itu
ada siswa yang bertanya, jika kita tidak mengetahui di arah mana kita mengalami ‘sambetan’ tersebut, maka metode melangkahi api harus dilakukan ke
arah mana?
Mahaguru menjawab, jika Anda sungguh tidak mengetahui arah mana Anda terkena ‘sambetan’, maka Anda bisa melakukan Metode Melangkahi Api di empat
arah.
Siswa bertanya lagi, bagi orang yang tidak leluasa bergerak, bagaimana melakukan metode ini? Mahaguru menjawab, Anda bisa menggendongnya.
Siswa bertanya: Untuk membantu yang tidak leluasa bergerak, bolehkah membakar kertas mantra dan dilewatkan di bawah orang tersebut?
Mahaguru menjawab: Pada dasarnya api tidak bergerak dari lokasinya, jangan
mengambilnya untuk dilewatkan di bawah orang, usahakan Anda membantunya untuk melangkahi api tersebut.
Sumber: 蓮生活佛盧勝彥》講解「沖犯」，及如何「過火除穢」的方法
DharmaTalk 2013
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Setan Peti Mati
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Saya pernah bertemu banyak orang, yang takut ‘setan peti mati’ orang–orang ini
lain dari yang lain, begitu bertemu, maka terjadilah sesuatu.
Ada yang begitu bertemu barisan pengusung jenazah, awalnya mengira itu bunyi genderang untuk menyambut dewa, begitu keluar melihat, ia pun menyalahi, kepala langsung sakit seolah-olah mau retak.
Ada yang sebentar dingin sebentar panas.
Ada yang tidak dapat tidur dan bermimpi buruk.
Ada yang pingsan dan tidak sadarkan diri di tempat.
Ada yang berulang-ulang mengalami kecelakaan, segala urusan tidak lancar.
Yang serius adalah ikut-ikutan sakit, jenazah yang diusung baru belum lama
dimakamkan, ia pun meninggal dunia, ikut pergi.
Bicara mengenai ‘setan peti mati’, sebagian orang memang sangat takut.
Orang-orang seperti mereka ini, asalkan melihat barisan pengusung jenazah di
tempat yang jauh, atau mendengarkan lagu berkabung, dari jauh sudah mengambil jalan memutar, mereka sangat takut begitu bertemu, bencana terjadi lagi.
Setahu saya:
Mengapa bisa muncul ‘setan peti mati’?
Sebab yang paling utama adalah sewaktu seseorang meninggal dunia, di sekitarnya pasti muncul arwah yang telah meninggal dunia sebelumnya datang
menjemput dan berkumpul.
Pada saat seperti ini hawa yin paling dominan, paling gampang menyalahi.
Selain itu, apabila si mendiang adalah orang yang meninggal secara tidak wajar,
bukan meninggal secara normal, hawa yin-nya lebih dominan, lebih gampang
lagi menyalahi.
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Orang yang fisiknya termasuk yin, sekali bertemu barisan pengusung jenazah,
hawa yin si mendiang dominan, segera menempel di tubuh dan bangun bersama-sama, menyadarkan diri bersama-sama, orang seperti ini akan berulangulang mengalami mimpi buruk, sebentar dingin sebentar panas, kemudian jatuh
sakit, jangan-jangan tak lama kemudian akan meninggal dunia!
Biasanya cara kita mengobati dan menyembuhkan ‘setan peti mati’ adalah:
Menaruh tumbuh-tumbuhan ‘penyingkir setan’ ke dalam air mandi, kemudian
mandikan air ini pada orang yang menyalahi, setelah mandi dengan sendirinya
akan merasa segar.
Atau menaruh abu dupa dan kaki dupa dari kuil ke dalam air mandi lalu dimandikan.
Menenangkan jiwa dari ketakutan dan setan dengan jimat juga boleh.
Membakar uang-uangan kertas mengantarkan setan juga boleh.
Ala Buddha Dharma yakni di depan rupang Avalokitesvara Bodhisattva memohon air Maha Karuna Dharani, lalu berikan pada orang yang menyalahi untuk
diminum, maka segera pulih.
Pernah ada anggota ‘tim pembantu pemanjatan paritta penyeberangan’ datang
memberitahu saya, mereka juga takut ‘setan peti mati’, mereka harus bagaimana?
Saya tertawa.
Orang yang melatih diri tidak akan menyalahi, itu karena adanya Dharmapala.
Orang yang memanjatkan nama Buddha dan berlatih Tantra pun tidak akan menyalahi karena satu pikiran benar menundukkan selaksa setan jahat.
Kalau masih tidak berhasil, pakailah sebuah bandul pelindung tubuh Satya Buddhagama!
Pada suatu kali, saya menolong seorang wanita yang menyalahi ‘setan peti mati’,
DharmaTalk 2013
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kejadiannya begini:
Ia bernama Zhang Xuan.
Ia pergi ke sebuah perusahaan elektronik untuk memperbaiki termos, tiba-tiba
terdengar alunan musik yang memekakkan telinga, semua orang keluar melihat.
Zhang Xuan ikut keluar melihat, begitu melihat ia sangat terperanjat, ternyata
adalah delapan orang sedang mengangkat sebuah peti mati besar melintas di
depan toko, ia melihat lagi segumpal bayangan hitam menyambarnya, ia berteriak sekali dan segera tidak sadarkan diri lagi.
Pemilik perusahaan elektronik melihat Zhang Xuan pingsan dilantai, kedua
mata berbalik menjadi putih, sekujur tubuh hitam, entah bagaimana baiknya,
semua orang sangat gelisah.
Terakhir, anggota keluarga Zhang Xuan dan pemilik perusahaan elektronik mengantarkan Zhang Xuan kerumah sakit, dokter berkata, ;itu stroke. Tidak ada harapan hidup lagi!’
Anggota keluarga menangis terisak-isak!
Pemilik perusahaan elektronik mengusulkan, “Lekas cari Mahaguru Lu!”
“Seorang sadhaka yang membina diri.”
“Bergunakah?” anggota keluarga Zhuang Xuan bimbang, “Dokter saja mengatakan tidak ada harapan lagi!”
“Paling tidak masih ada sedikit harapan!”
Pemilik perusahaan elektronik percaya sekali pada saya, karena seorang putranya sudah 4 tahun lamanya mengalami gangguan jiwa, semua rumah sakit
besar sudah pernah mengobati, dari awal hingga akhir tidak sembuh-sembuh,
kemudian lewat rekomendasi seseorang maka ia pun menemui saya.
Saya menggunakkan waktu tiga hari untuk membantu.
Sejak hari itu telah sembuh total, selamanya tidak kambuh-kambuh lagi.
Itu sebabnya, ia bergegas memberitahu saya, begitu saya mendengar berita,
segera menyusul kerumah sakit menengok Zhang Xuan.
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Sekali lihat, ternyata adalah seorang manusia berbaju hitam menempel di tubuh
Zhang Xuan.
Dirumah sakit saya tidak memanjatkan nama Buddha dan melafalkan mantra,
juga tidak mengusir setan, saya hanya melepaskan seuntai japamala tangan, lalu
dipasangkan di pergelangan tangan Zhang Xuan.
Anggota keluarga Zhang Xuan bertanya pada saya, “Mahaguru Lu, Zhuang Xuan
tertolong atau tidak? Anda hanya memasangkan sebuah japamala, apa kegunaan japamala ini?
Saya menjawab, “Japamala tangan ini bukan japamala biasa, ini adalah benda
pusaka yang saya bawa, japamala ini terdapat berlaksa-laksa hitungan nama
suci Amitabha Buddha, asal tahu saja bahwa satu kata Amitabha berarti obat
agata, tidak ada penyakit yang tidak terobati; ia adalah raja cintamani, tidak ada
keinginan yang tidak terkabulkan; ia adalah perahu maître dari lautan samsara
hidup dan mati, tidak ada penderitaan yang tak terselamatkan; ia adalah pelita
kebijaksanaan di malam yang panjang dan gelap, tidak ada kegelapan yang tak
terhancurkan. Hanya dengan dipasangkan saja, berarti berjodoh, japamala ini
adalah titah rahasia dari raja suci!”
Anggota keluarga Zhang Xuan, setengah percaya setengah curiga.
Ada orang lain berbisik-bisik, “Kelihatannya Mahaguru Lu ini juga tidak lebih
dari begini saja!”
“Tidak ada rotan akar pun jadi!”
“Sebuah japamala ini, di kios biasa pun bisa dibeli!”
“Menolong orang seperti ini, membuat saya tertawa sampai mulut sobek!”
Saya tidak bicara, saya melihat manusia berbaju hitam yang tadinya menempel
di tubuh Zhang Xuan lepas dalam sekejap, ia menatap saya dengan benci, lalu
dari jendela terdengar bunyi “shiu!”, telah terbang pergi.
Kira-kira dua jam kemudian, Zhang Xuan siuman, tangan dan kakinya berangsur-angsur dapat bergerak, dapat bangkit.
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Sewaktu dokter membantunya periksa ulang, dokter mendapatkan bahwa bekas
darah di otaknya hampir lenyap seluruhnya, di dalam otak tadinya ada sebuah
gumpalan besar darah, sekarang diperiksa kembali, gumpalan besar darah itu
tak disangka telah lenyap, begitu kedua lembar foto dibandingkan, diketahui
ada perbedaan.
Dokter berteriak, “Mustahil!”
Beberapa hari setelah kejadian berlalu, Zhang Xuan dan anggota keluarga
Zhang Xuan, tua dan muda sepuluh orang lebih datang ketempat saya, membawa hadiah berupa bungkusan besar dan bungkusan kecil, yang katanya untuk
berterima kasih pada saya.
Zhang Xuan menceritakan sendiri: begitu ia terjatuh dan pingsan, lalu ia menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam sebuah lubang hitam yang bundar,
lubang hitam ini adalah seutas jalan yang sangat panjang, di jalan panjang
lubang hitam ini bukan hanya Zhang Xuan seorang saja, melainkan ada pria
dan wanita, tua dan muda, juga ada rohaniwan dan orang awam, kelihatannya
adalah sekelompok orang yang menderita dan tertimpa kesusahan.
Ada yang meneriaki ayah dan ibu, ada yang berseru pada langit dan bumi, ada
yang bergumam sendiri, Zhang Xuan mengikuti orang banyak pergi ketempat
seorang “Maha Raja bermuka hitam.”
“Maha Raja bermuka hitam” ini sepertinya adalah pejabat yang membuat identifikasi positif atas sebuah tindak criminal sebelum eksekusi, ekspresi wajahnya
dingin, membuat takut setiap orang yang melihatnya.
Tiba pada giliran Zhang Xuan, Maha Raja bertanya, “Marga apa?”
“Marga Zhang nama Xuan”.
Maha Raja membolak-balik sebuah buku, segera berkata, “sifat pemarah terlalu
dominan, jatuh menjadi binatang, si marga Zhang, pergilah bereinkarnasi menjadi kecoak”.
Persis pada saat Zhang Xuan akan dibawa pergi, di pergelangan tangan Zhang
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Xuan mendadak ada seberkas sinar yang luar biasa naik, sinar ini terang bagaikan emas, hanya sekejap, tubuh Zhang Xuan berubah menjadi bersinar bagaikan dewa. Tangan, kaki, tubuh, kepala, semuanya bersinar keemasan.
Maha Raja bermuka hitam sangat terperanjat, “jubah surgawi Tathagata kedamaian melekat di tubuh orang ini, tangan Tathagata kedamaian meraba kepala
orang ini, sinar Tathagata kedamaian memberkati tubuh orang ini, sinar maha
welas asih datang! Jangan-jangan telah salah mengait orang bajik, mesti antarkan dia kembali!”
Maha Raja bermuka hitam membimbing Zhang Xuan lewat sebuah pintu yang
tergantung karangan bunga, begitu masuk, Zhang Xuan pun berangsur-angsur
siuman.
Zhang Xuan mengatakan pada saya bahwa walaupun pengalaman ini bagaikan
bermimpi, namun jelas nyatanya bak lukisan, jelas sekali, sama sekali bukan
hanya mimpi belaka, malah nyata, Zhang Xuan juga beranggapan bahwa sinar
di pergelangan tangan naik, justru adalah japamala saya itu, japamala saya itu
sungguh telah menolongnya jiwanya, ia sangat bersyukur.
Namun, anggota keluarganya pun curiga apakah Zhang Xuan mengalami halusinasi, pasien yang mengalami halusinasi juga pasti akan mengatakan demikian.
Zhang Xuan berkata, “Bukan halusinasi, saya mengenal seseorang di jalan panjang lubang hitam!”
“Siapa?” Tanya anggota keluarganya.
“Paman yang membuka kios yang menjual rokok di seberang ujung jalan!”
Anggota keluarganya kemudian pergi menyelidiki, kios rokok minggu lalu sudah tidak buka, paman yang menjual rokok terkena kanker, beberapa hari yang
lalu sudah meninggal dunia!
Orang-orang kaget sekali!
Barulah mereka percaya penglihatan Zhang Xuan.
Usai Zhang Xuan menceritakan pengalamannya, kemudian ia berlutut, anggota
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keluarganya tua dan muda juga berlutut semua.
Saya berkata, “jangan begini, jangan begini, ada apa?”
Dengan terbata-bata Zhang Xuan berkata, “kami punya satu permintaan!”
“Permintaan apa?” Tanya saya.
“Japamala yang memancarkan sinar terang yang menakjubkan itu, yang memiliki daya gaib besar, yang dapat menyelamatkan nyawa manusia, bolehkan dijual pada kami untuk dijadikan pusaka warisan keluarga bagi kami sekeluarga,
ini adalah harapan kami sekeluarga!”
Begitu saya dengar, saya pun tertawa dan berkata, “sesungguhnya japamala saya
ini tidak ada bedanya dengan japamala biasa, juga tidak luar biasa unik dan
misterius, hanya karena saya pernah melafalkan berlaksa-laksa nama Buddha,
asal tahu saja bahwa inilah perbedaan antara japamala dengan japamala lainnya, yang tidak berwujud. Di mata Buddha, japamala kecil ini sebesar roda
kereta, terang dan cemerlang, setiap butirannya bersih dan sejuk, setiap butirannya adalah tubuh Dharma Tathagata, dapat membuat makhluk hidup di
kehidupan mendatang menghasilkan akar kebajikan, dengan melihat kejadian
misterius ini, dengan sendirinya akan timbul kepercayaan yang benar, sejak itu
menjauhkan diri dari kejahatan dan berbuat kebajikan, dengan ketulusan sejati menyingkirkan kejahatan, dengan berharap menghentikan kesesatan untuk
membuktikan kebenaran, bebas dari samsara, sehingga mencapai Bodhi yang
maha tinggi, ini adalah wujud yang tak terbayangkan yang diperlihatkan oleh
Tathagata”.
“Berapa harga japamala ini?”
“Tidak ternilai!” kata saya.
Namun, begitu saya selesai bicara, saya pun melepaskan japamala dari tangan dan memberikan kepada Zhang Xuan dengan segera, lalu dipasangkan di
pergelangan tangan Zhang Xuan.
Saya berkata, “Dapat melihat dan mendengarkan kehebatan Tathagata berarti
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berjodoh, japamala ini dihadiahkan kepada anda, jagalah dan lafalkanlah baikbaik, maka hati anda sendiri bisa terjemput”.
Zhang Xuan bersyukur sampai berderai air mata.
“Apakah bisa terhindar dari setan peti mati?”
Saya berkata, “Cahaya japamala tangan bagaikan cahaya Buddha, menerangi
segala kotoran jahat kegelapan, asal tahu saja bahwa para Sravaka (arahat) memiliki satu xun cahaya, Bodhisattva memiliki ribuan xun cahaya. Apakah setan
peti mati kecil dapat menghalangi cahaya matahari dan rembulan?”
Semua orang sangat gembira.
Semua anggota keluarga Zhang Xuan mengeluarkan japamala yang mereka beli
lalu meminta saya memberkati japamala, mereka juga mau mulai memanjatkan
nama Buddha.
Saya memberikan pemberkatan satu per satu, saya berkata, “kalian harus berlatih metode lima perenungan, bagaimanapun juga keberhasilan metode lima
perenungan ini dapat membuat kita terlahir dinegeri yang damai dan bertemu
dengan Amitabha Buddha”.
“Apa itu metode lima perenungan?”
Saya berkata, “Metode namaskara, metode memuji, metode berikrar, metode
pengamatan dan metode pelimpahan jasa”.
Saya menjelaskan metode lima perenungan ini:
1. Karena kelak harus bertransmigrasi ke tanah suci Amitabha Buddha, maka
mempersemayamkan foto Amitabha Buddha dan bernamaskara pada Amitabha Buddha Tathagata. (menghapus karma jasmani)
2. Japamala nama Tathagata dan hitunglah dengan japamala tangan. Ini adalah
tindakan memuji wujud kebijaksanaan cahaya Amitabha Buddha, seperti
terhadap nama, harus menjapa nama Buddha sampai mencapai kontak
yoga. (menghapus karma ucapan)
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3. Hati harus senantiasa berikrar, setulus hati berkonsentrasi untuk bertransmigrasi ke negeri Buddha, ini adalah berikrar, jangan ada pikiran lain. (karma
pikiran bersih).
4. Sewaktu setulus hati dan berkonsentrasi melafalkan nama Buddha, paling
baik bervisualisasi pula. Boleh memvisualisasikan keanggunan tanah suci
Buddha, boleh memvisualisasikan wujud Amitabha Buddha yang anggun
dua sosok Bodhisattva yaitu Avalokitesvara dan Mahasthamaprapta.
5. Menyalurkan jasa diri sendiri, semuanya untuk bertransmigrasi ke tanah
suci negeri Buddha, juga harus menyalurkan jasa kepada makhluk yang
berada dalam kesengsaraan, ini adalah hati maha karuna sadhaka sendiri.
Saya menjelaskan demikian, mereka sangat gembira.
Mereka bertanya, “Bolehkah kami bersarana pada Mahaguru Lu?”
“Boleh.”
Mereka amat kegirangan.
Saya memberikan sarana kepada mereka satu per satu, bersarana pada Vajra
Acarya, Buddha, Dharma, dan Sangha.
Karena mereka berjodoh dengan sekte Sukhavati, oleh karena itu pelimpahan
jasa saya adalah, “Jemputlah upasaka-upasaka ini, mendalami. Pelatihan Sukhavati, berlatih secara luas metode lima perenungan, memberikan manfaat bagi
diri dan orang lain, teori dan praktek sempurna seluruhnya, kelak muncul dalam
wujud upasaka, berlatih ala Bodhisattva, tidak melanggar ikrar pokok, tidak melupakan pesan Buddha!”
Zhang Xuan dan anggota keluarga lainnya pergi dengan gembira.
Sumber: Buku Mahaguru ke-157
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Ketinggalan di Seberangkan
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Pada 1 April 2014 malam, kulit saya tiba-tiba timbul bintik-bintik merah, alergi
kulit.
Alergi kulit sangat gatal, lebih dulu bintik merah, kemudian sehampar kecil, selanjutnya sehampar besar. Pertama-tama sendi, kemudian kulit perut, dan sepasang mata, bahkan leher juga ada, lengan sebelah dalam, seluruh dada. Gatal
sekali! Gatal sekali!
Saya minum teh saffron.
Oles salep obat alergi.
Oles mint.
Semoga dapat segera sirna.
Namun, sepertinya efek tidak besar.
Sebelum tidur, saya berdoa pada yidam, saya merasakan Mahadewi Yaochi turun dari angkasa, Ia bekata pada saya, “Mengapa Anda tidak lihat dengan mata
batin?”
Saya menggunakan mata batin, begitu melihat, terkejut sekali. Oh, Tuhan! Seluruh kamar tidur saya, penuh dengan desakan pengunjung tak berwujud (hantu).
Saya melihat banyak orang, duduk maupun berbaring, semua berdesakan, mereka juga tidak bersuara.
Saya bertanya, “Mengapa mereka berdesakan di kamar tidur kecil saya?”
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Mahadewi Yaochi bertanya, “Mereka memohon penyeberangan.”
Saya berkata, “Sedari awal telah diseberangkan pada upacara Trini Arya.”
Mahadewi Yaochi berkata, “Upacara memang telah menyeberangkan, namun,
nama-nama ini ketinggalan.”
“Mengapa bisa ketinggalan?” saya bertanya.
“Formulir tidak diisi dengan lengkap atau formulir tidak dibakar, para arwah
tidak masuk ke dalam api dan dibersihkan, Trini Arya ketinggalan menyeberangkan arwah-arwah ini, sehingga, arwah-arwah ini mencari Anda.”
Saya bertanya, “Kulit saya alergi?”
Mahadewi Yaochi menjawab, “Para arwah berkumpul, sehingga kulit Anda dengan sendirinya alergi.”
Saya bertanya, “Saya harus bagaimana?”
Mahadewi Yaochi menjawab, “Cara paling jitu adalah mengantarkan arwah ini
ke Buddhaloka yang bersih!”
Sebelum tidur, saya bersadhana:
Kaki saya menginjak teratai.
Mulut menjapa Mantra Pengundangan, hantu-hantu di kamar tidur kecil diundang menempel di kulit saya, yaitu bintik-bintik atau hamparan merah.
Kemudian japa Mantra Penyeberangan.
Saya tiba di tempat air delapan pahala.
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Diri sendiri masuk ke dalam air delapan pahala, lebih dulu membersihkan diri
sendiri, kemudian membersihkan arwah-arwah ini.
Arwah-arwah ini ditinggalkan di Sukhavatiloka Barat.
Saya sendiri kembali ke dunia Saha.
Keesokan harinya.
“Alergi kulit” pulih total.
Di dalam artikel ini, saya hendak beritahu Anda semua bahwa seorang sadhaka
yang tidak gentar, tidak boleh karena dikunjungi oleh hantu yang berbaris panjang, sehingga mengacaukan jiwa.
Setiap peristiwa yang terjadi pasti ada sebab musababnya, saya selalu berani
menghadapi kematian.
Saya beritahu Anda semua, pemakaman adalah pemberhentian terakhir umat
manusia, juga tempat berkumpul umat manusia yang terbesar, ini adalah fakta.
Kita sadhaka jangan takut pemakaman, juga jangan takut hantu, karena ini juga
salah satu proses tumimbal lahir kita, juga fakta, oleh karena itu, segalanya tidak
perlu ditakutkan.
Saya beritahu Anda semua:
Saya pasti akan meninggal dunia.
Setelah meninggal dunia, berjalan menuju tumimbal lahir.
Kita melatih diri supaya terbebaskan dari tumimbal lahir di enam alam kehidupan, pembebasan adalah makna paling utama!
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Cara Mengatur Altar (1)
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Saya sudah bicara banyak tentang Pencapaian Tubuh Sinar Pelangi, tetapi belum
menyentuh topik tentang altar suci. Jadi, hari ini saya akan bicara tentang altar
suci.
Altar suci adalah tempat kita bersadhana. Dalam Tantra, kita harus bersadhana
bagaikan sedang mengerjakan PR.
Semua siswa harus mengerjakan PR di depan altar suci mereka. Bagaimana
seharusnya kita mendekorasi altar kita?
Altar harus sederhana namun agung.
Sebuah altar adalah pusat dari segala kebajikan. Altar harus merupakan tempat suci. Sewaktu kita memasuki altar, kita harus dalam keadaan gembira dan
senang untuk duduk bersadhana dalam jangka waktu lama. Sangat penting untuk belajar bagaimana mendekorasi sebuah altar Tantra.
Pratima (patung) utama di altar haruslah Yidam kita. Ia duduk di tengah. Kerabat-kerabat nya ada di baris kedua. Semua Yidam mempunyai kerabat. Misalnya, Yidam Amitabha selalu didampingi oleh Avalokitesvara dan Mahasthama
Bodhisattva.
Yidam Bhaisajaguru Buddha didampingi oleh Bodhisattva Sinar Matahari, Bodhisattva Sinar Bulan, Bodhisattva Raja Obat, Bodhisattva Yao Shang, dan 12
Yaksa. Setelah Yidam dan para kerabatnya, baris selanjutnya adalah para Dharmapala. Ini adalah bagaimana sebuah altar suci biasanya disusun.
Sebagian orang bahkan berkata bahwa kita harus menempatkan stupa sarira
di sebelah kanan altar dan menempatkan sutra-sutra di sebelah kiri altar.
Bagaimana kita mempercantik altar? Kita dapat menggunakan thangka yang

26

DharmaTalk 2013

melukiskan yidam kita, menggunakan payung, bendera, kanopi, lampu, bunga,
dan bulu-buluan.
Hal terpenting selanjutnya adalah memberikan persembahan. Dalam Tantrayana, ada 8 Persembahan. Aliran Satyabuddha kita juga menggunakan tradisi ini.
Adakalanya persembahan dapat dalam 2 baris. Di satu baris, kita mempersembahkan barang-barang yang nyata. Di baris lain, kita gunakan untuk tujuan
visualisasi.
Dalam “8 Persembahan”, ada 2 jenis air. Yang pertama adalah air bersih. Yang
kedua adalah air sabun (taruh sedikit bubuk sabun di air) untuk digunakan para
Buddha dan Bodhisattva mencuci tangan, wajah, dan tubuh.
Saya hanya bercanda. Persembahan sejenis ini hanyalah untuk menunjukkan
ketulusan kita. Juga ada 2 jenis wewangian. Yang satu adalah dupa untuk dibakar.
Yang kedua adalah parfum wewangian untuk dipercikkan di tubuh.
Satu barang lain yang bisa kita persembahkan disebut sebagai Ru Yi Luo (objek
pengabul keinginan). Mengapa mempersembahkan objek ini? Ini berarti bahwa
segala sesuatu memuaskan. Semua Buddha dan Bodhisattva merasa tenang sehingga Tantrika pun merasa tenang.
Bunga, dua jenis air, dua jenis wewangian, pelita, buah, dan kerang-kerangan
(sangkha) secara kolektif adalah “8 Persembahan”.
Ada banyak peraturan dan tata tertib dalam berlatih Tantra.
Kita memasang meja altar yang berbeda-beda sesuai tujuan kita apakah itu santika, paustika, wasikarana, atau abhicaruka.
Altar juga bisa mempunyai bentuk yang berbeda-beda seperti bujur sangkar,
segitiga, bulat, dan setengah bulat.
DharmaTalk 2013

27

Mengapa demikian? Supaya ritual yang dilakukan memberikan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi.
Sewaktu mendekorasi sebuah altar suci, kita harus memilih warna yang sesuai.
Untuk santika (penolakan malapetaka), kita memakai warna putih karena putih melambangkan pemurnian. Untuk wasikarana (kerukunan), kita memakai
warna merah karena merah melambangkan cinta.
Benar tidak? Untuk abhicaruka (penundukkan kejahatan), kita menggunakan
warna biru atau hitam karena warna ini melambangkan sumber kekuatan.
Bagaimana dengan paustika (penambahan rejeki)? Kita gunakan warna kuning. Warna kuning yang terbaik tentunya adalah warna emas. Keemasan juga
merupakan warna paling mahal. Memilih warna bertujuan untuk mendapatkan
kontak batin.
Penggunaan warna putih adalah yang terbaik untuk santika (menolak malapetaka) karena putih adalah warna termurni. Sewaktu putih datang, hitam hilang. Itu sebabnya dalam berlatih 9 langkah pernapasan, kita memvisualisasikan
sinar putih masuk dan asap hitam keluar sebagai tanda terbuang keluar nya
karma buruk kita.
Menggunakan warna putih dalam mendekorasi altar sangat bermakna untuk
mencapai tujuan santika (penolakan malapetaka). Warna merah melambangkan
wasikarana (cinta dan keharmonisan). Karena itu, gunakanlah warna merah untuk tujuan-tujuan kerukunan (menarik/mendekatkan). Untuk paustika (menambah rejeki), kita harus gunakan warna emas.
Kita menggunakan warna biru atau hitam yang dapat membangkitkan kekuatan
untuk abhicaruka (menundukkan kejahatan).
Disamping perihal warna, lokasi altar juga sangat penting. Secara umum, tempat terbaik adalah yang “tenang/sunyi” dan yang dapat menyimpan chi (disebut
Chang Feng Ju Chi=memegang angin dan mengumpulkan prana).
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Lain kali, sewaktu saya bicara tentang Hongshui, saya akan menjelaskan secara
terperinci apa yang dimaksud dengan “Chang Feng Ju Chi”.
Kita harus memilih ruang/kamar terbaik dan arah terbaik dalam memasang meja
altar. Sewaktu para Buddha dan Bodhisattva terpuaskan, mereka akan turun.
Tubuh Sambhogakaya berada di altar.
Tubuh Dharmakaya berada di akasha, dan tubuh nirmanakaya adalah sadhaka
sendiri. Ini disebut sebagai
trikaya.
Begitu anda tahu cara bagaimana mendekorasi altar suci anda, anda harus
melakukannya dengan benar. Anda harus mempunyai keteguhan hati dalam
bersadhana. Bila demikian, saya yakin anda akan segera memperoleh keberhasilan.
Demikian saja untuk hari ini.
Om Mani Padme Hum.

蓮燈佛具部

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

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

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

Upacara Api Homa Dewi Matsu, 18 Desember 2014

Upacara Api Homa Sakranam Deva Indra

Upacara Api Homa Sakranam Deva Indra
sebagai bagian dari Kirab Budaya Garuda Srioeidjaja , 22 Desember 2014
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Vihara Vajra Bhumi Sriwijaya melalui acara Cahaya Pelangi (televisi)
mempersembahkan dokumentasi Dharmadesana
Dharmaraja Lian Sheng.

CAHAYA PELANGI

Setiap hari Senin, Selasa & Rabu
Pukul 17.00 di PAL TV
Palembang

36

DharmaTalk 2013

PELITA HATI

Setiap hari Rabu
Pukul 08.30 di SRIWIJAYA TV
Palembang

Cara Mengatur Altar (2)
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Dalam upacara terakhir yang telah kita laksanakan, saya telah berbicara tentang
10 Aspek.
Paling Penting dalam Tantrayana yang harus kita kuasai. Setiap siswa Tantra dituntut untuk mengerti benar ke 10 aspek tersebut.
Aspek pertama adalah mengenai “Altar”. Kita harus berlatih di tempat yang
murni bersih.
Menata sebuah altar Tantrayana bukanlah sebuah pekerjaan mudah. Bisa memakan waktu berbulan-bulan sampai kita mengetahui berbagai aspek tentang
menata altar.
Karena Tantrayana sangat rumit dan luas ruang lingkupnya, seorang siswa Tantra
dengan fondasi yang baik bisa memakan waktu setidaknya 3 tahun untuk menguasai Tantra.
Kebanyakan siswa akan memakan waktu 20 tahun, bahkan bisa lebih lama lagi.
Bagi orang-orang Tibet, sebuah altar Tantra harus selalu di tempatkan di tempat
yang murni dan bersih. Menaruh altar di ruang tamu dimana ada banyak gerakan (“orang mondarmandir”) seperti yang dipraktekkan oleh kebanyakan orang
Taiwan merupakan sebuah kesalahan besar. Karena manusia penuh dengan chi
yang kotor, altar di ruang tamu akan menjadi kotor dalam waktu yang cepat
sekali. Ingat bahwa altar harus berada di tempat yang bersih dan tenang dimana
hanya ada sedikit sekali kegiatan manusia. Di Tibet, lapis tanah di bawah tempat
altar bahkan harus diganti dengan tanah yang bersih, berkwalitas tinggi, bahkan
yang wangi. Tanah yang kotor sama sekali tidak boleh digunakan.
Kebersihan dan kemurnian adalah penting di mata orang-orang Tibet. Sama
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sekali tak ada pengecualian.
Dipandang dari aspek Feng-Shui (Hong-Shui), altar harus diletakkan di tempat
dimana “chi” berkumpul. Apa yang dimaksud dalam hal ini? Misalnya, anda
memasuki sebuah rumah dari pintu utama.
Prana akan mengalir di sepanjang tembok yang lebih pendek dan berkumpul di
tembok yang lebih panjang. Dalam gedung ini, pintu utama ada disana, di sisi
yang panjang adalah altar Tantra, dan di sisi yang pendek adalah dapur. Udara
akan mengalir dan berkumpul di sisi yang panjang yaitu di altar Tantra kita itu.
Jadi, dimanakah tempat dimana hawa (chi) berkumpul? Sudut yang pertama
mempunyai hawa yang terkuat, namun sudut yang kedua lah yang merupakan
tempat berkumpulnya prana.
Disamping aspek kebersihan, kemurnian, tak ada kegiatan mondar-mandir manusia, dan lokasi berkumpulnya prana, kita juga harus tahu beberapa kunci sukses lain.
Kita harus memercikkan ruang altar dengan air suci.
(Catatan: Air Maha Karuna Dharani yang digunakan untuk memercik ruangan
sebaiknya yang mengandung kekuatan besar. Misalnya, yang telah dibuat dengan cara membaca Maha Karuna Dharani dalam puja bakti bersama, atau yang
telah di’isi’ oleh Acarya, atau yang telah diisi dengan cara membakar “hu”).
Dalam melatih diri, bila kita selalu merasa lelah dan mengantuk, kita harus
bangkit dan berjalan, memercikkan air suci pada diri kita dan pada altar. Menurut Sutra, gangguan ini mungkin merupakan gangguan Mara. Rasa ngantuk bisa
disebabkan oleh karma buruk masa lampau kita.
Ini merupakan gangguan Mara karena bukankah kita tidak merasa mengantuk
sewaktu kita makan, berjalan, berolahraga, atau berenang. Untuk mengatasi
hal ini, kita harus berjalan sebentar mengurangi rasa kantuk, melakukan maha
namaskara, dan memercikkan air suci.
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Altar harus selalu dibersihkan. Kita tidak bisa memurnikannya sekali saja dan
kemudian menggunakannya selama 50 tahun.
Begitu altar menjadi kotor, maka kita harus menggunakan air Maha Karuna
Dharani untuk memercik diri sendiri dan rupang para Budha dan Bodhisattva.
Pendek kata, hal hal yang penting dalam mengatur altar adalah:
1. Memurnikannya dengan air suci.
2. Membuat perbatasan altar.
3. Men-dekorasi altar dengan benar.
4. Menaruh altar di tempat dimana prana berkumpul.
Meskipun saya pernah memberitahu anda sebelumnya bahwa bila anda tidak
dapat menyediakan sebuah altar maka anda dapat membayangkan altar itu di
angkasa, hal ini sebenarnya lebih berlaku untuk seorang siswa yang telah ahli.
Dikatakan di dalam Tantrayana, bila anda tidak cukup kaya untuk mempersiapkan altar Tantra, maka kemungkinan anda akan menghadapi banyak rintangan.
Rejeki anda tidak mencukupi untuk mendukung bhavana (pembinaan rohani)
anda karena akan sangat sulit bagi anda untuk mendapatkan kontak batin (keberhasilan). Saya mengajarkan anda metode membayangkan altar di angkasa
karena saya tidak ingin meninggalkan seorangpun dari kalian. Juga dikatakan
di dalam Tantrayana, anda harus mempunyai karma yang baik untuk berlatih
Tantra sehingga karma baik anda itu memungkinkan anda untuk dapat mempunyai sebuah altar sembahyang. Sewaktu anda mempersiapkan sebuah altar,
anda harus mengikuti peraturan dalam memilih arah, lokasi, dan rupang utama.
Anda juga harus menaruh perhatian pada peralatan dan ke 8 persembahan. Bila
altar anda terlihat anggun, anda akan bisa duduk lebih lama dan berkonsentrasi
dalam melatih diri.
Hari ini kita telah berbicara tentang bagaimana memurnikan altar, bagaimana
memilih tempat dimana prana berkumpul - tempat dimana hawa tidak terlalu
kuat dan tidak terlalu lemah, dan bahwa altar seharusnya tampak anggun. Kita
akan berbicara tentang aspek-aspek lainnya dari altar Tantra pada lain kesempatan. Om Mani Padme Hum.
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Bagian 9
Catur Sarana
Dharmadesana Dharmaraja Lian-sheng
Rainbow Temple, 25 November 1992

Berikutnya adalah penekunan Sadhana Catur-prayoga. Sadhana ini juga terdapat mantra, mudra dan visualisasi. Anda semua harus memperhatikan bahwa
Catur-sarana merupakan kekuatan sarana bagi Anda, yaitu Anda bersarana pada
silsilah Anda, bersarana pada Guru yaitu Mulacarya yang merupakan sumber
silsilah Anda. Kekuatan yang timbul dari Catur-sarana ini disebut ‘Saranabala’.
Mantranya adalah : Namo Gu-lu-bei. Namo Bu-da-ye.
					 Namo Da-mo-ye. Namo Sen-jia-ye.
Sebelum menjapa mantra, terlebih dahulu kita bervisualisasi Mulacarya dan Triratna di hadapan Anda berputar menjadi seutas sinar putih dari angkasa melesat
mengabhiseka Anda.

40

DharmaTalk 2013

Mulacarya, Tri-ratna dan semua sutra manunggal menjadi seutas sinar putih dari
angkasa mengabhiseka sadhaka, visualisasikan banyak asap hitam terdorong
keluar melalui pori-pori tubuh, sehingga sekujur tubuh sadhaka dipenuhi amrta
putih. Jadi, terlebih dahulu bervisualisasi kemudian melafal: Namo Gu-lu-bei.
Namo Bu-da-ye. Namo Da-mo-ye. Namo Sen-jia-ye. (3x)
Sadhana Catur-sarana ini merupakan kekuatan sarana, sebab Mulacarya sangat penting, semua Dharma ditransmisikan oleh Mulacarya kepada kita semua,
barulah kita bersadhana sesuai metode yang ditransmisikan.
Sekarang kita membahas mengenai Acarya dari Mahaguru sendiri, dulu saat
saya berbhavana di Ballard, Guru Padmasambhava muncul di angkasa untuk
membawa saya ke Nepal, di sebuah tempat bernama ‘pangzhefu’, entah apakah
Anda pernah mendengar namanya, di sana Guru Padmasambhava memberikan
abhiseka, Beliau terus membimbing Mahaguru. Dalam Tantrayana Nyingmapa,
Guru Padmasambhava termasuk Acarya dari Mahaguru.
Sedangkan di Gelugpa, Mahaguru bersarana kepada Acarya Tubten Dhargye,
Beliau menganugerahkan vajra dan gantha dari emas, ukurannya tidak besar.
Acarya Tubten Dhargye mengatakan kepada Mahaguru: “Vajra dan gantha ini
bermakna menganugerahimu Abhiseka Anuttarayogatantra.”
Vajra dan gantha itu saya letakkan di kantor saya di lantai atas. Selain itu Acarya
Tubten Dhargye menuliskan sebuah gatha yang saat ini tergantung di dapur,
beliau menuliskannya sendiri: “Melantunkan gatha melindungi ajaran Bhagavan.” Beberapa aksara di atasnya adalah Tubten Zi-ru yaitu Tubten Lhama, merupakan silsilah Tubten Lhama di Gelugpa.
Tubten Zi-ru merupakan Nama Dharma yang dianugerahkan Mulacarya saya
kepada saya. Dulu saya pernah menyebutkan Tubten Qi-mo, ini juga tidak salah,
sebab pertama kali beliau menulis di secarik kertas dan memberikannya kepada saya, beliau mengatakan: “Dua aksara di atas adalah Tubten, kemudian
generasinya adalah ‘Qi’, di bawahnya Anda suka aksara yang mana, Anda pilih
saja.” Begitu saya melihat ada tertulis aksara ‘Mo’, dalam dialek Taiwan disebut
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‘Mo-ho’, saya menyukai aksara ‘Mo’, sehingga saya menjadi Tubten Qi-mo.
Suatu ketika saat saya kembali ke Hong Kong, beliau mengatakan bahwa banyak siswanya yang tidak baik, siswa itu! Beliau suka menggunakan... Suka
menggunakan yang agak kasar, beliau mengatakan semua siswa generasi nama
‘Qi’ tidak baik, semuanya adalah..., sudahlah tidak usah dibahas, sebab begitu
dibahas juga sedang memaki saya, beliau mengatakan tidak menghendaki lagi
mereka, nama saya perlu diganti ulang, sebab beliau mencabut semua generasi
aksara ‘qi’. Mendadak beliau menuliskan nama baru untuk saya ‘Tubten Zi-ru’,
oleh karena itu saya berganti Nama Dharma, kemudian di bagian belakang
beliau menempatkan beberapa aksara ‘Zhen-zhu Lian-xiang’ jadi dia adalah
Zhu (ketua), saya menjadi Fu (wakil)!, Namun masih baik nama saya Tubten
Zi-ru, dari kata Zi-zi Ru-ru (Leluasa), ketua atau wakil saya tidak peduli yang
pen-ting saya ditempatkan di depan.
Beliau menulis ‘Tuben Zi-ru, Zhen-zhu Lian-xiang’, gatha ini beliau sendiri
yang menuliskannya, kemudian meminta pada para siswa di Cetya Xin-fa untuk
mengemasnya dengan baik, dengan sangat bersih, juga meminta kita berdua
untuk berfoto di depan gathanya, supaya terlihat kita sungguh memasangnya,
dengan demikian beliau akan senang.
Sedangkan silsilah dari Sakyapa, semua mengetahuinya, Acarya Sakya Zhengkong (Dezhung Rinpoche) seorang Guru senior, setelah saya berjumpa dengannya, beliau memberi saya abhiseka, banyak sekali abhiseka, kemudian menganugerahkan Abhiseka Acarya, Guru Padmasambhava juga menganugerahkan
kepada saya Abhiseka Acarya, sedangkan Acarya Tubten Dhargye menganugerahkan Abhiseka Anuttara-yoga-tantra.
Saya juga telah berjumpa dengan Karmapa dari Kagyud, beliau menganugerahkan Abhiseka Panca-dhyani Buddha, abhiseka ini adalah yang teragung. Lebih
besar daripada Abhiseka Acarya, bila Anda memahami Ajaran Tantra, Anda
mengetahui Panca-dhyani Buddha, yaitu Abhiseka Usnisa Buddha Terunggul
Panca-dhyani Buddha, merupakan yang teragung di antara semua abhiseka.
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Di atas bersemayam satu Buddha, di dahi satu Buddha, di kedua telinga ada
dua Buddha, di bagian belakang kepala ada satu Buddha, ini adalah Pancadhyani Buddha, ada yang lebih besar dari Panca-dhyani Buddha yaitu Ardarma
Buddha, Buddha Asali, Samantabhadra Tathagata, namun Beliau merupakan
Buddha Dharmakaya, Vajradhara, manifestasi-Nya yang sesungguhnya adalah
Panca-dhyani Buddha, oleh karena itu setelah Anda menerima Abhiseka
Usnisa Buddha Terunggul Panca-dhyani Buddha, maka sudah tiada lagi yang
lebih agung dari Panca-dhyani Buddha.
Sakyamuni Buddha menjadi satu Adinata dengan Amoghasiddhi Buddha di
Utara, jadi ada Aksobhya Buddha di Timur yang disebut juga Buddha Tak Tergoyahkan, Amoghasiddhi Buddha di Utara, Ratnasambhava Buddha di Selatan,
Amitabha Buddha di Barat dan Maha-vairocana Tathagata di Tengah, Abhiseka
Panca-dhyani Buddha adalah yang teragung, lebih besar dari Abhiseka Acarya,
oleh karena itu Karmapa sungguh mengherankan, mengapa begitu berjumpa
langsung menganugerahkan Abhiseka Panca-dhyani Buddha, mungkin salah
mengabhiseka, akan tetapi saya jugalah yang memohon Abhiseka Panca-dhyani
Buddha kepada-Nya, beliau sungguh menganugerahkannya.
Abhiseka ada tingkatannya, kita tahu ada Abhiseka Guhya, ada Abhiseka
Rahasya, ada Abhiseka Sadhana Dalam, ada Abhiseka Sadhana Luar, empat
tingkatan. Ada banyak, Abhiseka Kalasa, Abhiseka Vajra, Abhiseka Gantha,
Abhiseka Mahkota Ratna, Abhiseka Nama, ini semua merupakan Abhiseka yang
sangat luar biasa, semua merupakan abhiseka yang mempunyai tingkatan dalam
bhavana.
Guru tempat saya bersarana pada mulanya adalah Tuan San-shan Jiu-hou, beliau mengajarkan banyak mudra kepada saya. Buddha Bodhisattva membawa
saya ke angkasa, tiba di Mahapadminiloka.
Sedangkan Qing-zhen Dao-zhang (Bhiksu Liao-ming), beliau telah mentransmisikan banyak Sadhana Tantra dan metode Tao kepada saya.
Di Kuil Dewa Indra (Yu-huang Gong) saya berjumpa dengan Wanita Berjubah
Biru (Qing-yi Fu-ren) beliau adalah Bibi Guru Qian-dai, beliau meminta saya
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untuk berlutut dan beranjali, hanya demikian, dengan segera terjadi pemanunggalan antara manusia dengan devata, dapat membuka Divya-caksu. Mengenai
masa lampau saya, saya telah berjumpa dengan banyak Guru, sampai saat ini,
dalam lubuk hati saya beliau semua sangatlah saya junjung tinggi. Meskipun
Bibi Guru Qian-dai akhirnya juga bersarana pada Zhen-fo Zong, juga bersarana
pada Mahaguru. Beliau sering mengucapkan sepatah kata: ‘Guru menuntun
siswa, siswa menuntun guru.’ , pokoknya saling berguru.
Sedangkan Guru Kesadaran Alam Semesta yang tak berwujud adalah Tuan Sanshan Jiu-hou, tiap tengah malam selama tiga tahun hadir untuk membimbing
saya, pengajarannya sangat mendetail, ada yang menanyakan mengapa saya
tidak menyebut-Nya dengan sebutan ‘Guru’? Misalnya: Guru San-shan Jiu-hou,
mengapa Guru dipanggil dengan sebutan Tuan San-shan Jiu-hou? Sesungguhnya kata ‘Tuan’ merupakan sebutan yang sangat terhormat pada jaman dahulu.
Mungkin sekolahnya kurang belajar sehingga tidak mengetahui makna kata
‘Tuan’, orang jaman sekarang menulis ‘Tuan Sheng-yen Lu’, ini sudah menjadi
sebutan umum, namun di jaman dahulu yang disebut ‘Tuan’ sudah sangat luar
biasa, sangat terhormat, orang yang Tercerahkan baru dipanggil ‘Tuan’, oleh
karena itu Beliau menyebut diri-Nya sendiri sebagai ‘Tuan San-shan Jiu-hou’,
ada lagi ‘Tuan Gu-lian’, semua disebut ‘Tuan’, semua merupakan Buddha Agung
yang datang untuk membimbing Mahaguru, ini semua sangat nyata.
Silsilah Mahaguru sangat nyata. Terus terang dalam hidup ini, saya berani menegur siapapun, teguran berarti adhistana untuk Anda! Benar tidak? Seorang Buddha menegur insan, juga merupakan kasih, kasih yang mengharapkan kebaikan
untuk insan. Sebab mengasihinya! Jika saya tidak menyukai Anda, buat apa saya
menegur Anda? Benar tidak? Dikarenakan saya peduli pada Anda! Demi kebaikan Anda, barulah saya menegur Anda. Oleh karena itu teguran adalah sebuah
kasih sayang, sebuah adhistana, kasih yang timbul dari lubuk hati terdalam.
Guru saya juga demikian menegur saya, Acarya Tubten Dhargye juga banyak
menegur saya. Saya juga sering dimarahi, namun saya tetap taat. Sesungguhnya
dulu Acarya Sakya Zheng-gong juga menegur saya dengan sangat keras, beliau
juga menegur saya. Banyak Guru saya yang pernah menegur saya, namun saya
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sudah pasti tidak akan mendebatnya. Saya Sheng-yen Lu, seumur hidup berani
menyatakan demikian, Guru saya boleh menegur dan memarahi saya, namun
saya pasti tidak akan memaki Guru saya, mana ada siswa yang mengadhistana
Gurunya? tidak ada!
Oleh karena itulah saya dengan tenang menerima adhistana Guru, Guru memarahi saya memang sudah seharusnya. Saya tidak akan berani melawannya
walau sepatah kata sekalipun. Bagaimana dengan isi hati saya? Sama saja, juga
menerima, sebab itu adalah tanda beliau peduli pada Anda! Pasti memikirkan
Anda, jika Guru tidak menegur Anda, berarti tidak merindukan Anda, Anda tidak mempunyai hubungan apapun dengannya!
Karena beliau peduli pada Anda, kasihnya melindungi Anda, beliau memikirkan Anda, maka itu pantas Anda peroleh. Oleh karena itulah Guruku sering
memarahi saya, beliau sangat suka memarahi saya. Namun begitu saya sungguh
menghadap kepadanya, beliau sama sekali tidak melontarkan kemarahan, justru memeluk dan mencium saya, sungguh! Saya katakan bahwa di luaran saya
mendengar bahwa Guru memaki saya, baiklah, hari ini saya akan menghadap
beliau, saya datang bernamaskara, beliau sangat bahagia, beliau mengatakan
bahwa meskipun saya telah dimaki namun saya masih datang mengunjunginya.
Mengapa beliau merasa bahagia? Beliau mengatakan : “Aduh, siswa ini sungguh
baik, dimaki bagaimanapun ia tidak luntur, siswa ini masih tahu merindukan
Gurunya.”
Di dalam peristiwa ini terdapat kekuatan, yaitu kekuatan sarana. Anda bersarana
pada Guru itu, maka Anda harus taat pada-Nya, sadhana yang ditransmisikannya
harus Anda hargai, mantra yang dijapakan oleh-Nya jangan Anda ubah-ubah,
Sadhana yang ditransmisikan oleh-Nya juga jangan Anda ubah-ubah, mengapa?
Sebab di dalamnya terdapat kekuatan adhistana silsilah, ada kekuatan sarana.
Apakah Anda berpendapat bahwa hal-hal milik Anda, yang Anda pelajari di
luaran lebih baik daripada Guru Anda? Misalnya Anda mengatakan: Sadhana
yang diajarkan Guru ada kekurangannya, mantranya ada yang kurang! Tentu
saja lafal mantra saya ada kekurangan, mengapa? Sebab saya ‘Fan-shu’ (lafal
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Taiwan) sebab orang Taiwan! Tentu saja mantra yang saya lafalkan mengandung
dialek Taiwan! Namun apakah jika Anda memakai pelafalan orang Tibet yang
mengandung dialek Tibet, sudah pasti seratus persen tepat?
Anda harus tahu, dialek Tibet ada tiga macam, di Tibet sendiri tidak hanya menggunakan satu bahasa, jangan salah, ada tiga macam bahasa. Mantra yang dilafalkan oleh Rinpoche dari tiga tempat yang berbeda, maka pelafalannya juga
berbeda pula.
Di Himalaya sendiri ada dua ratus lebih macam bahasa, dialek yang ditransmisikan oleh Guru di tiap daerah tidaklah sama. Menurut Anda, mana yang tepat?
Apalagi lafal mantra Tibet merupakan terjemahan dari sansekerta, asalnya dari
India. Sedangkan mantra dari India sejak permulaan Buddhisme asalnya juga
dari sansekerta mula-mula, oleh karena itu Anda menggunakan lafal mantra
yang ditransmisikan oleh Guru, Anda menjapa mantra tersebut karena Guru
sendiri memperoleh Siddhi melalui pelafalan tersebut. Anda menjapa sesuai
pelafalan Guru Anda, maka Anda tidak akan keliru. Kekuatan apakah ini? Inilah
kekuatan sarana. Bukan kekuatan-kekuatan yang lain.
Apakah di dalam Sadhana tantra yang ditransmisikan Mahaguru terdapat perbedaan dengan buku ritual di luaran? Ada, tentu ada perbedaan. Apakah mudra
ada perbedaannya? Ada. Apakah mantranya ada yang berbeda? Ada. Apakah
visualisasinya ada yang berbeda? Ada. Namun manakah yang Anda pilih? Anda
harus memilih silsilah langsung, yaitu memilih yang langsung ditransmisikan kepada Anda, itulah yang tepat! Kekuatan apakah ini? Inilah yang disebut dengan
‘Kekuatan Sarana’.
Jangan katakan bahwa setelah Anda menerima transmisi mudra dari Guru, kemudian Anda pergi ke tempat ibadah lain. Ah ! Yang mereka bentuk berbeda
dengan saya ! Mungkin saja mereka yang benar ! Mudra dari Mahaguru Liansheng ini dikuatirkan ada kekeliruan, kemudian Anda menggunakan yang lain,
ini salah. Sebab ini adalah persoalan kekuatan sarana.
Pada suatu kesempatan saya menyambut kedatangan siswa, dia mengatakan:
“Mahaguru!”, Saya menjawab : “Ada apa!”. Dia mengatakan : “Di tempat lain
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saya telah bersarana pada seorang Guru.” Saya menjawab : “Baik sekali! Apa
yang dia ajarkan kepadamu?”, Ia menjawab : “Aku lihat mudra Ucchusma Vajra
yang dibentuk olehnya tidak sama dengan mudra Anda.”, saya katakan: “Benarkah? Jadi bagaimana?”, ia menjawab : “Mahaguru, sepertinya usia guru tersebut lebih tua daripada Anda.”, saya katakan : “Jadi apa maksud Anda ?” maksudnya adalah, usia yang lebih tua pasti menang, sebab guru tersebut menekuni
Sadhana Ucchusma Vajra. Maka saya katakan kepada siswa tersebut, silahkan
bentuk mudranya biar saya lihat. Dia membentuk mudranya... dia membentuknya dengan cepat dan segera meleraikannya. Apa maksudnya?. Dia mengatakan bahwa tidak boleh mengajarkan mudra tersebut kepada Mahaguru. Ini
merupakan hasil yang saya peroleh bagaimana boleh diajarkan kepada Anda,
benar tidak. Ah, diam-diam saya tertawa dalam hati.
Sesungguhnya saya telah lama mempelajari mudra Ucchusma Vajra, sangat
lama, saya belajar dari Bhiksu Senior Hui-san (慧三老和尚), beliau adalah Guru
saya, beliau menekuni Sadhana Ucchusma Vajra. Saat ini beliau telah parinirvana, beliaulah satu di antara tiga bhiksu yang memberikan sila Bodhisattva
kepada saya. Bhiksu Hui-san menekuni Sadhana Ucchusma Vajra dan beliau
mengajarkan mudra ini kepada saya, demikian cara membentuk mudra ini
(Mahaguru memperagakan mudra) inilah mudra Ucchusma Vajra.
Namun siswa tersebut pergi belajar ke tempat lain kemudian dia juga kuatir saya
mempelajarinya diam-diam. Maka dia membentuknya dengan cepat, segera
meleraikannya, kuatir saya mempelajarinya, sesungguhnya yang demikian juga
bukan apa-apa.
Sesungguhnya yang telah dipelajari oleh Mahaguru sangat luas, Anda lihat
berapa Guru saya? Ada dua puluhan, saya telah belajar selama dua puluh tahunan, jadi berapa banyak yang telah saya pelajari? Apakah saya tidak mengerti
satu mudra Ucchusma Vajra yang Anda bentuk itu? Namun dikarenakan
demikian cara dia membandingkan, bahkan mempelajarinya dari orang lain.
Dengan demikian, mungkin saja dia tidak dapat memperoleh Sadhana Tantra
Vajra yang sesungguhnya, mungkin juga jika kelak dia belajar dengan baik-baik
kepada Mahaguru, maka saya akan mentransmisikannya.
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Seperti Sadhana Acalanatha Vidyaraja yang saya transmisikan, Anda semua
tahu bahwa di dalamnya ada banyak kiat, banyak rahasia, namun jika Anda
menekuninya sesuai dengan yang saya transmisikan, maka Anda memperoleh
kekuatan sarana, yaitu kekuatan adhistana silsilah. Tapi jika Anda mempelajarinya sesuai dengan orang lain, ataupun dari sini satu kalimat, dari sana satu
kalimat. Akhirnya Anda sendiri yang merubahnya, maka kekuatan sarana telah
tiada.
Anda telah membaca sebuah buku yang judulnya sepertinya adalah ‘Mahabhiksu di Gunung Himalaya’, saya sudah pernah membacanya di Taiwan. Kalian membacanya di Amerika, sesungguhnya sepuluhan tahun yang lalu saya
sudah membacanya. Ditulis oleh Arya Lhama. Di dalamnya ada satu artikel
yang sangat penting, apakah kalian memperhatikannya ?
Ada seorang Acarya yang naik ke atas pohon, di sana terdapat sebuah sarang
lebah, Acarya itu mengatakan kepada para lebah: “Kalian jangan menyengat
saya. Kalian jangan menyengat saya.” Dia turun dari pohon, lebah itu juga tidak menyengatnya. Padahal lebah itu sangat mudah menyengat orang. Siswanya
keheranan melihat sang guru memanjat pohon dan lebah di sarang tidak menyengatnya, maka ia bertanya : “Mantra apa yang Anda japa sehingga lebah tidak
menyengat Anda?”, Acarya itu mengatakan : “Hanya ada satu kalimat yang perlu
Anda ingat, saat memanjat di atas katakanlah pada lebah di sarang itu : Jangan
menyengat saya. Maka mereka tidak akan menyengat Anda.” Siswa itu sungguh
memanjat pohon dan berkata kepada lebah : “Guru saya mengajari saya, untuk
meminta supaya kalian tidak menyengat saya.” Wah, lebah-lebah itu jinak dan
tidak ada yang menyengatnya. Akhirnya dia merasa sungguh baik sekali, dia
segera turun mengajarkan kepada orang lain : “Jika Anda memanjat pohon itu
dan mengatakan kepada lebah : Jangan menyengat saya. Maka mereka tidak
akan menyengat Anda.” Orang yang lain mendengar ucapannya, benar-benar
memanjat pohon dan mengatakan kepada lebah-lebah di sarangnya : “Kalian
jangan menyengat saya.” Akhirnya ia tersengat sampai mati, sama halnya! Saya
beritahu Anda, mengapa ada yang berfungsi dan ada yang tidak? Yang berfungsi
dikarenakan ada kekuatan adhistana Guru, sedangkan yang tidak berfungsi
adalah karena sama sekali tidak ada adhistana Guru.
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Oleh karena itu dikarenakan terdapat kekuatan adhistana dari Guru, maka sadhana tantra menjadi berfungsi. Jika ada orang yang mempelajari sadhana dari
Mahaguru, mempelajarinya dari buku sadhana, namun dikarenakan tiada Bersarana, tiada kekuatan adhistana Guru, maka dia akan kehilangan fungsinya, tidak
akan ada hasilnya. Oleh karena itu di dalam pengajaran sadhana tantra, setiap
visualisasi, tiap mantra dan tiap mudra memerlukan transmisi dan abhiseka dari
Guru. Apakah sebabnya? Sebab menerima abhiseka berarti menerima kekuatan
adhistana Guru, Anda akan mudah memperoleh yukta dalam penekunan sadhana tersebut.
Milarepa tidak dapat mencapai yukta dari penekunan sadhana yang dipelajarinya dari Er-ba La-ma. Akhirnya begitu Acarya Marpa memberinya abhiseka,
dia menekuninya sampai akhirnya memperoleh yukta. Sadhana yang dipelajari
sama, namun sebabnya adalah Er-ba La-ma merupakan siswa dari Marpa. Sadhana yang sama mengapa ditekuni tiada yukta, kecuali Mulacaryanya memberikan abhiseka, dengan adanya Kekuatan Sarana barulah dapat beryukta, oleh
karena itu di sini melafal : “Namo Gu-lu-bei. Namo Bu-da-ye. Namo Da-moye. Namo Sen-jia-ye.” Demikianlah kemunculan Kekuatan Sarana, kekuatan ini
merupakan pemanunggalan total antara siswa dengan Mulacarya, merupakan
Kekuatan Sarana yang menyatu kokoh, muncul dari empat kalimat mantra ini.
Acarya mengabhiseka Anda, Tri-ratna mengabhiseka Anda, semua teks suci tantra mengabhiseka Anda, kemudian saat Anda menjapa mantranya, sepenuhnya
memohon abhiseka Guru, Tri-ratna dan semua teks tantra. Jika tidak demikian,
tanpa Kekuatan Sarana, maka tidak akan berfungsi, maka mantra ini harus dijapa satu juta kali ; Mantra ini perlu dijapa satu juta kali barulah benar-benar
menghasilkan Kekuatan Sarana, mantra ini merupakan satu bagian yang sangat
penting dalam Catur-prayoga.
Banyak siswa tidak memahami mantra ini : “Namo Gu-lu-bei. Namo Bu-da-ye.
Namo Sen-jia-ye.” Keutamaanya di sini, sepenuhnya memohon adhistana dan
abhiseka Guru, Tri-ratna dan semua teks tantra.
Saat kita melakukan Catur-sarana, terlebih dahulu bervisualisasi baru menDharmaTalk 2013
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japa mantra, visualisasi juga harus sangat jelas, yaitu : Guru, Buddha, Dharma,
Sangha, juga semua teks Buddha Dharma, manunggal menjadi cahaya putih
agung yang mengabhiseka Anda, kemudian menjapa Mantra Catur-sarana.
Di dunia ini sudah tidak mudah untuk memperoleh Guru maupun siswa yang
sangat baik, namun asalkan Anda memiliki Bodhicitta, Anda mengarah pada
Kebenaran, Kesadaran Tertinggi Semesta, mempunyai niat untuk mencapai keberhasilan, asalkan Anda berdoa dengan tulus, maka Guru akan mentransmisikan sadhana kepada Anda, pasti memberikan abhiseka, bahkan setiap saat di
dekat Anda, oleh karena itu asalkan seorang siswa yang sejati telah siap, maka
Guru pasti akan hadir, maka jangan kuatir tidak memperoleh Guru sejati yang
mentransmisikan Dharma kepada Anda, sebab asalkan siswa segalanya telah
siap dengan baik, maka Gurunya pasti akan hadir di hadapan, ini sangat penting. Namun seorang siswa yang memiliki akar keagungan juga sangat jarang.
Seorang Guru yang benar-benar mencapai realisasi juga sangat jarang, di dunia
ini Guru yang sejati tidaklah banyak.
Sebelum bersarana terlebih dahulu Anda harus mengenali Guru Anda, namun
setelah bersarana Anda jangan mencari-cari kekurangan Guru Anda sendiri,
jangan dikira saya tidak ada kekurangan, saya punya kekurangan, saya juga tidak berpendapat bahwa Guru saya tidak punya kekurangan, Guru saya juga punya kekurangan. Jangan dikira karena Guru Anda telah marah, Anda menyangka
bahwa Guru ini tidak baik, ini tidak boleh. Juga jangan berpendapat bahwa
karena Guru ada melakukan kesalahan, maka berarti Guru tidak baik. Setelah
Anda bersarana, tidak dapat diubah lagi.
Tahukah Anda, bahwa dalam Tantrayana antara Guru dan siswa terdapat sila,
yaitu Sila Samaya. Antara Guru dan siswa sepenuhnya manunggal, oleh karena
itu jika Anda menjelek-jelekkan atau memfitnah Guru Anda sendiri, berarti
Anda sedang memfitnah diri sendiri. Sebab Sila Samaya sangat kokoh dan tak
dapat terhancurkan, oleh karena itulah sebelum bersarana Anda harus mengenal dengan jelas, jangan sampai usai bersarana baru menyesalinya.
Saya beritahu Anda, sebelum bersarana harus mengenalinya dengan jelas,
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setelah bersarana jangan sekali-kali melanggar sila, sebab dalam Tantrayana terdapat Sila Samaya, sila ini sangat berat, tidak boleh melanggar.
Semua orang punya kekurangan, Guru saya juga mempunyai kekurangan!
Hanya saja tidak enak hati untuk mengungkapkannya, benar tidak? Sementara
kita bukan hendak mempelajari kekurangannya. Kita sedang belajar sisi baik
nya, sesungguhnya kita hanya hendak belajar Buddha Dharma darinya, beliau
memahami Buddha Dharma dan mengajarkannya kepada kita, sehingga kita
memperoleh Kekuatan Sarana, hanya demikian sederhana jika kita ingin berhasil, buat apa mengurusi Guru hendak bagaimana? Apakah Anda hendak mengurusi Guru Anda yang menyanyi, mengurusi Guru Anda yang menari, mengurusi
Guru Anda yang minum arak, hal-hal semacam ini jangan diurusi, sebab Anda
bukan hendak belajar hal-hal tersebut, yang hendak Anda pelajari adalah Buddha Dharma! Jangan salah.
Guru saya sangat banyak, namun mereka mempunyai cara hidup masing-masing, saya tidak memperdulikan hal itu, saya hanya belajar Buddha Dharma, saya
menghormatinya, menghormati Buddha Dharma darinya, dengan demikian
memperoleh Kekuatan Sarana, kedua belah pihak memperoleh Kekuatan Sarana, kekuatan ini saling berhubungan, saling menambah, sangat kokoh tak
terhancurkan, begitu Anda bersarana langsung timbul Sila Samaya, merupakan
Kekuatan Sarana yang sangat agung, jika Anda benar-benar mendengar Buddha
Dharma darinya dan menekuninya, pasti akan timbul manfaat dan hasil, ini
merupakan kekuatan adhistana silsilah yang diberikan olehnya kepada Anda!
Hendaknya semua memahami bahwa antara Guru dan siswa sesungguhnya
bersifat langsung dan merupakan hubungan yang sangat erat, demikianlah Mantra Catur Sarana, dengan menekuninya, maka kekuatan adhistana akan terus
bertumbuh dan makin kokoh.
Diterjemahkan Oleh Lianhua Shian
Sumber: http://www.tbsn.org/CHINESE2/talk.php?classid=36&id=844&keyword=&page=20
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蓮生活佛講

阿彌陀經釋要
【 釋經 文】憍梵波提，賓頭盧頗羅墯 & 迦 留 陀 夷 、 摩 訶 劫 賓 那

憍梵波提，賓頭盧頗羅墯
今天講《佛說阿彌陀經釋要》，提兩個人物。第一位就是「憍梵波提」。
憍梵波提在這裡翻譯成為「牛嘶者」，這位尊者衪在前世的時候，曾經
對修行人很不禮貌，好像對著修行人學牛叫、哼叫。衪因為這個緣故，
釋迦牟尼佛賜給衪一串唸珠，叫衪唸佛來擋住衪前世所做的毀謗，後人
稱衪為「牛嘶尊者」，這個尊者被稱為「受天供養第一」。什麼叫做受天
供養第一？就是說很多天上的神，將很多很珍貴的食物，拿來請衪吃，
好的衣服就請衪穿。為什麼衪能夠這樣，而我們不能呢？因為這位憍梵
波提衪學過天上所有的咒語，衪經常唸天上的所有咒語，那時候很少人
會天上的咒語，這位尊者只要唸天上的咒語，天上的神仙都會高興的下
來，所以天上的神仙都下來給衪紅包。就像我們現在在聽歌一樣，聽到
好聽的歌，我們就給唱歌的人一點紅包。因為憍梵波提衪會唸天上的咒
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語，所以天上的神都給衪紅包，所以衪是「受天供養第一」。
「『賓頭盧頗羅墮』。此翻不動利根。昔稱久住世間。應末世供。
福田第一。」
賓頭盧頗羅墯尊者，在這裏翻成「不動利根」，過去昵，大家都稱
衪是，這位賓頭盧賓墮是久住世間，衪是住在這世界上，受人間的煙火
供養。
衪的這個稱號是褔田第一，這位賓頭盧頗羅墮是一個出家人，但
是呢，衪在所有居士面前顯現神通，很多居士知道這位尊者有神通，就
請衪表演神通，人家只要請衪，衪就表演，可以坐在這裏馬上就升到半
空中，然後再表演在空中睡覺，跟翻筋斗，衪可以在空中漫步，像太空
人這樣轉了一圈再回來，衪不但翻筋斗，還在空中打拳，中國功夫，有沒
有表演這個脫衣服就不知道。
衪輕易顯現神通，就被釋迦牟尼佛罵。釋迦牟尼佛跟這位尊者講，
我們這裏又不是馬戲班，老是你表演你的神通Show，到最後衪被罵得
心裏很難過，就在佛面前發了一個誓願，衪說衪要永遠住在這個世間，
不願成佛，而幫助這個末法的眾生。
這個賓頭盧頗羅墮尊者，在這個我們中國的十八羅漢裏面叫長眉
尊者，就是那個有很長的白色眉毛的那一位。
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迦留陀夷、摩訶劫賓那
開始的時候先講《阿彌陀經釋要》，再介紹兩位大羅漢，這一位名字叫
做「迦留陀夷」。這一位也是釋迦牟尼佛本身這個國土裏面一個大臣的
兒子，衪的面孔長得很黑，很嚇人，曾經在晚上出去化緣（乞食，要飯），
有些人開門看到衪都嚇死了！衪被稱為「教化第一」。
迦留陀夷又可翻譯成為「黑光」（黑色的光）。有這樣的說法，以前
釋迦牟尼佛辦理僧團，出家人在一起修行，並不是過年不食，照樣是早
上吃早餐、中午吃午餐、晚上吃晚餐，跟一般人的作息、吃飯時間是一
樣的。但是大家知道印度這個地方，幾千年前那裏晚上沒有電燈，有錢
的就點個蠟燭，沒有錢的就沒有燈。晚上，大家一窩蜂都出去化緣，敲
人家的門。打開門一看，哎呀！嚇死了，以為碰到鬼！因為有嚇死人的現
象，另外還有些印度人以為，怎麼搞的？半夜一個人跑來敲我的門，或
者是站在門口一聲不響的，以為是小偷，就把他打了一頓。因為發生了
幾件比丘出去化緣，把施主嚇死了，另外又有比丘出去化緣被施主追著
打，以為是小偷。因此釋迦牟尼佛就想：既然修行的人只要營養夠了就
好，所以立下了一個規矩「以後凡是比丘，到天黑就不准出去化緣」，那
就演變成為「過午不食」。現在呢！因為修行的人本身要吃苦、不能吃得
太飽，而且有時候一兩餐就夠了、足夠營養，所以「過午不食」還是有人
守。但是現在時代不同了，晚上也有電燈，出家人也很少出去化緣啦，
（
所以有的就在家裏吃晚飯。）晚上出去化緣，大概也不會嚇到人。就是
這位黑光羅漢出去化緣的時候，把人家嚇壞了。
記得以前我在基督教當聖歌隊唱詩班裏面的團員時，聖誕節的晚
上，我們都出去唱歌、唱聖詩給人家聽，去拜訪。有一天晚上，就是聖
誕夜的那一天，我們那個牧師講：
「今天晚上我們到貧民區去唱歌給那
些貧民聽，然後再把那些糖果丟到貧戶的家裡面，跟聖誕卡一起去進
去。」我們都穿白色的唱詩班衣服，在半夜時，差不多十一、二點，到了
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那天晚上二點，一群人都穿白色的禮服湧到貧民區去。我們一面唱歌、
一面丟糖果，門有縫我們就去進去（聖誕卡也是這樣丟進去）。我們走
路的聲音儘量小、走路很輕，唱歌的聲音很輕，走路不敢走得太大聲，
就是很輕、在路上這樣飄呀。幾個老太婆半夜爬起來小便，看到我們
都嚇昏了，那些老太婆看到一群穿白衣的，走路很輕、又唱歌的，像幽靈
，她們嚇得腳軟了，她們講：
「你們要把我嚇死啊！」喔！那一次，好多人
因為我們丟糖果、丟賀卡，他們醒過來，開門出來一看，哎呀「半空中都
飄著白衣呀！聽說，那個貧民區裏面，第二天就有好多法師去收驚。其
實不是碰到鬼，是碰到我們。
另外再介紹一位大羅漢，這位「摩訶劫賓那」。這個名字翻釋起來
就是一個星宿的名字。在我們中國裏有廿八星宿，是廿八宿的第四顆星
。這是因為衪的父母向天空的星星祈禱，所以坐下了這位摩訶劫賓那，
衪被稱為「星宿第一」。
這位摩訶劫賓那本來也是國王，衪的這個國叫做俱悉多國，衪就
是俱悉多國的國王。因為仰慕釋迦牟尼佛的佛法，所以衪也出家。出家
以後，衪很喜歡一個人修行，曾經得到涅槃法味。衪皈依以後衪就很認
真的根據佛教衪的法去修行，住在深山的岩洞裡面，衪是用修丹田火的
方法，使這個「火」能夠跑遍全身，任何一個微血管，任何一個毛細孔，
都能夠用火來燒衪自己的身體，然後衪把自己的內火鍊得非常的精純，
把火完全集中在天庭，而且能夠出去，身體的溫度完全下降，可以不飲
，不食一個月的時間。衪 雖然身體在大地之上，其實跟涅槃死很相像。
這種法味，這種完全清淨，沒有欲望，得到的這種法樂，就叫做「涅槃
法味」。當然了，這種法樂還可以遊行四襌天，可以到任何一個佛國。雖
然不吃一切，其實衪也吃了一切。衪得到這個湼槃法味就是完全在深山
裏面（岩洞裏面）修行所得到的。
有一天，釋迦牟尼佛出現在衪的岩洞前，衪問衪：
「你現在滿足了
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嗎？」衪說：
「很滿足。」佛陀說：
「你既然很滿足的話，也要給別人滿足
！」所以釋迦牟尼佛去請衪出來做教戒的工作。因為在當時，很多的弟
子初皈依都很守戒，後來就不守戒，所以摩訶劫賓那就出來當戒的導師
（守戒的導師）。衪出來的時候，衪跟衪以前的作法不同－－以前衪是
住在涅槃法味之中，到最後釋迦牟尼佛叫衪出來教戒（教所有的佛的弟
子一些戒律）。最早的時候應該稱衪為自律，最後變成律他。所以衪稱
為「星宿第一」，又稱為「教戒第一」。
其實，戒也是很重要，沒有戒就會胡作非為。守戒，就是像我們遵
守國家的秩序一樣，就是守法。當佛的弟子守戒的時候，因為衪守戒，
衪的行為能夠非常的端正，由於行為端正，才能產生定的心，由於有了
定，才能產生智慧，你得到了智慧，才能夠開悟，才能夠成佛。有很多人
問我說：
「我們真佛宗有沒有戒律？」真佛宗也是一樣有戒律。
「我們有一般顯教的戒律，還有密教的戒律。」
其實，我們的戒律也是很嚴格，按照戒律來說是很嚴格的，但因為
佛菩薩比較慈悲一點，所以看起來就比較輕鬆，但今天告訴大家：
「要
有成就，一定要有戒。」上師也有上師的戒。所以我們要讀真佛宗的戒
律，那小本子裏面就有。希望大家不要因為佛菩薩慈悲，就把戒統統忘
了。
每一個修行的人剛開始的時候，都一定要守戒律；到了開悟的時候
，雖然那些戒律都可以打破，但是為了度眾生，也要讓眾生看一看你的
戒律。其實，上師以前講過：
「獅子跳躍的地方，兔子不可以跟著跳。」
這就是誽大和尚可以做的事情，小和尚不一定可以跟著做。開悟的人，
當他開悟了，他所做的事情，不一定是那些剛入門的人可以跟著做的。「
這是一個境界的問題。」所以你已經成為獅子了，你可以去跳懸崖；你尚
未成為獅子以前，你去跳懸崖是送死。你心已經不動了，你可以去Nig ht
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Club，你心還在動，你去Nig ht Club，你是去送死。所以學習是有層次
的。假如你們要送死的話，可以跟我走。假如認為你還不行的話，那還
是在家裡好好睡覺吧！
剛才蓮火上師向所有的人感謝，我覺得我們做每一件事情，都要存
著感謝的心。只要每一個人他盡心盡力做好每一個人的事情，還有他幫
助公家做每一件事情，我們都應該存著感謝的心，由於感謝的心可以產
生慈悲的心，這宇宙之間本來就是同體大悲。所以我們不但要對出錢、
出力、有心的人感謝，對於毀謗我們的人，還有一些逆言也要心存感謝
。因為他們來考驗我們，也是等於在幫助我們，當你也感謝這些逆言的
時候，你就可以知道「逆言也就是我們的助緣」。所以我講過：
「在違世間上本來就是無所其事。」
「修行人就是無事之人。」
「我們衹是盡心盡力去做事情，一切成敗不去計較就是『無事』。
」
嗡嘛呢唄咪吽。
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Pahala Mencetak Majalah
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~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
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Dapat menghubungi Pandita Herlina di nomor (0711) 350798

◉ Lotus Light Charity Society (華光功德會) :
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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”
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