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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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Ulat Di Mata
~Maha Arya Acarya Lian Sheng, Buku ke-235, hal. 014~

Suatu malam, saya merasakan mata saya sangat gatal, dan saya pun menggaruknya, semakin di garuk menjadi semakin gatal, dan diikuti juga dengan keluarnya air mata, air mata pun keluar tiada henti, ini berlangsung selama satu
malam dan bantal saya pun menjadi basah. Ini bukan menangis tetapi air mata
terus mengalir.
Pagi harinya ketika saya bangun, ternyata mata saya tertutup oleh kotoran mata
dan kelopak mata seperti menempel, kotoran matanya sangat banyak dan sangat kotor sekali. Ketika saya mencuci muka dan saya bercermin saya sangat terkejut ternyata mata saya menjadi merah sekali dan hampir seperti mata monyet
merah. Seketika itu juga saya mengambil obat tetes mata, obat tetes mata saya
ada 3 macam yaitu: dari Amerika, Jepang dan Taiwan.
.

Dahulu kalau mata saya merah saya cukup meneteskan obat ini 2 sampai 3 kali
maka mata pun kembali seperti semula, tetapi kali ini ternyata tidak bisa, sampai malam hari ternyata masih tetap merah, dan sangat takut sekali, ada apa ini?
Pada malam itu, ada seorang Bodhisattva yang datang menemui saya dan berkata “Di dalam matamu ada ulat” Bodhisattvayang mana? Yaitu Bodhisattva
mata terang (眼明菩薩). Mendengar ucapan ini, saya pun seperti ingin tertawa.
Mata sangat kecil, bagaimana ulat bisa masuk ke dalamnya?
Mata saya semakin hari semakin merah dan tidak ada cara lain yaitu memeriksakan diri ke dokter. Hasil pemeriksaan dokter ternyata semuanya normal tetapi
dokter mengatakan bahwa di dalam mata ada ulat, saya pun bertanya “Apakah
ini betul “ dokter pun menjawab ya ini sungguh dan dokter pun memakai alat
mengeluarkan sesuatu titik putih dan dalam mata dan berkata titik putih ini
adalah ulat. Dan dokter memberitahu bahwa ulat ini pagi hari bersembunyi di
dalam mata, dan malam hari ia akan beraktivitas.
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Dan saya pun berpikir, apa yang dikatakan Bodhisattva adalah benar.
Dan dokter hanya memberikan saya obat sale poles, cukup dua kali dioles
semuanya kembali normal.
Saya mendapatkan sesuatu yang berharga dari Bodhisattva atas apa yang saya
alami.
Kita dalam melakukan segala sesuatu, haruslah sesuai dengan aturan dan apabila dihubungkan dengan proses bhavana/pelatihan diri boleh dikatakan:
Apabila metode yang dijalankan tepat maka akan memberikan suatu hasil yang
sempurna. Sebaliknya metode yang dilakukan tidak sesuai maka sulit untuk
mendapatkan hasil yang sempurna
Kita sebagai sadhaka haruslah bisa mencari penyebab dari sesuatu yang membuat kita tidak berhasil, apabila penyebab sudah kita ketahui maka kita akan
tahu cara mengatasi penyebab ini dan. akhirnya akan bisa berhasil.
Dari masalah penyakit mata merah ini saya mendapatkan petunjuk dalam masalah bhavana/pelatihan diri, yaitu kita apabila menjalankan sesuatu haruslah
sesuai ajaran. Apabila tidak sesuai maka akan sulit sekali untuk mencapai kontak yoga.
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Metode Paling Mudah
~Maha Arya Acarya Lian Sheng, Buku ke-235, hal. 086~

Tanggal, 30 Maret 2013 Maha Acarya Lian Sheng akan memimpin Upacara Puja
Api Homa dan Abhiseka dengan adinata Trisuciwan Sukhavati.
Pada tanggal 29 Maret 2013, pukul 06.00 pagi. Trisuciwan Sukhavati muncul di
hadapan saya. Trisuciwan ini ditengah, yaitu Amitabha Buddha, dengan tangan
kanan membentuk mudra memberi dan tangan kiri menyangga teratai emas,
tubuh memancarkan cahaya emas.
Di sebelah kanan tampak berdiri Avalokitesvara Bodhisattva mengenakan jubah
surgawi putih dan ratna permata. Tangan kanan membawa ranting Yang Lin, tangan kiri memegang Kalasa memancarkan cahaya putih yang terang benderang.
Di sebelah kiri berdiri Mahastamaprapta. Bodhisattva mengenakan jubahn surgawi unggu dan ratna permata, tangan kanan memegang daun teratai dan tangan kiri membentuk mudra samaropa. Memancarkan cahaya unggu.
Trisuciwan berdiri diatas padmasana, tampak anggun dan berwibawa. Berikut
terjadi percakapan antara Mahaguru Lu dan Amitabha Buddha.
Mahaguru Lu : Besok, saya akan mengadakan puja kepada Trisuciwan.
Buddha
: Ya, karna itulah kami datang.
Mahaguru Lu : Saya terkejut sekali melihat Trisuciwan datang,
saya pikir saya akan dijemput ke Sukhavatiloka.
Buddha
: Bukan…bukan…, kami datang untuk mengajarkan
kepada anda, metode termudah agar bisa terlahir
di Sukhavatiloka.
Mahaguru Lu : Metode yang termudah bukannya sudah tertera jelas
di Sutra Amitabha yaitu, dengan melafalkan nama suci Buddha
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Buddha

dan dengan hati yang penuh konsentrasi tak tergoyahkan.
: Melafalkan sangatlah mudah, tetapi hati yang terkonsentrasi
tak tergoyahkan itu sangatlah sulit.

Mahaguru Lu : Bagaimana agar hati penuh konsentrasi dan tak tergoyahkan?
Buddha
: Hanya ada 2 kunci yaitu, pertama duduk dengan tenang,
kedua merenungkan/membayangkan Trisuciwan Sukhavati.
Mahaguru Lu : Bukankah, cara ini sama seperti sambil melafalkan
nama Buddha dan bervisualisasi?
Buddha
: Hati penuh konsentrasi dan tak tergoyahkan adalah
menghentikan pikiran setiap orang sangat sulit ditenangkan
dan sulit dihentikan dan melafalkan nama Buddha bukanlah
mudah, banyak orang yang melakukannya tetapi pikirannya
terbang kesana-kesini. Maka itu sangatlah sulit mencapai
kontak yoga.
.

Mahaguru Lu : Apakah maksudnya mengajarkan kami, sambil melafalkan
nama Buddha dan diikuti visualisasi?
Buddha
: Kita dengan posisi berdiri dengan demikian baru bisa
merasakan. Dan melakukan perenungan Trisuciwan serta kita
melafalkan nama Buddha demikian saja caranya.
Mahaguru Lu : Bagaimana kalau pikiran kita tiba-tiba melayang?
Buddha
: Jangan pedulikan pikiran tersebut, terus saja merenungkan
Trisuciwan dan mulut terus melafalkan nama Buddha dengan
demikian akan berhasil.
Mahaguru Lu : Perlu berapa lama waktunya?
Buddha
: 1detik, 2 detik, 3 detik, 30 detik, 1 jam, semuanya boleh,
ini sangatlah mudah. Melafalkan nama Buddha dan hati penuh
konsentrasi tak tergoyahkan semuanya bisa dilaksanakan.
(Ini adalah kuncinya).
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Mahaguru Lu : Sangat singkat sekali.
Buddha
: Ya, sangat singkat pada permulaan ya demikianlah caranya dan
bisa mengatasi pikiran yang bercabang. Sehari boleh dilakukan
beberapa kali, dan dengan demikian akan menjadi suatu
kebiasaan dan bisa terlahir di Sukhavatiloka.
Mahaguru Lu : Apakah cukup dengan melafalkan dan merenungkan
Trisuciwan.
Buddha
: Ya, cukup demikian saja.

.
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Mahayoga ~ Diri Sendiri Adalah Yidam
Istri Adalah Bhagawati, Anak-anak Adalah Kerabat Buddha Bodhisattva
~Maha Arya Acarya Lian Sheng, 20 Juli 2013 di Ling Shen Ching Tze Temple~

Sembah sujud pada Bhiksu Liaoming, sembah sujud pada Guru Sakya Dezhung,
sembah sujud pada Gyalwa Karmapa XVI, sembah sujud pada Guru Thubten
Dhargye, sembah sujud pada yidam kebaktian “Guru Rinpoche. Om. Peca.
Pema. Hum.” Sembah sujud pada Triratna Mandala.
Gurudhara, Para Acarya, Dharmacarya, Lama, Pandita Dharmaduta, Pandita Lokapalasraya, ketua vihara, para umat se-Dharma, dan umat se-Dharma di internet, apa kabar semua! Apa kabar! Apa kabar semua! (Bahasa Kanton) Emkoi!
Emkoisai! (Bahasa Kanton: terima kasih) Hari ini kita masih ada tamu agung
nyonya Dubes Liao Dongzhou Sdri. Judy, akuntan TBF Sdri. Teresa, produser
acara Gei Ni Dian Shang Xin Deng di CTI Taiwan Sdri. Xu Yaqi, dr. Zhuang Junyao, Sdr. Gao Minglu, dan setiap tamu agung yang hadir.
.

Hari ini kita kebaktian Sadhana Padmasambhava. Saat di ruang makan Ling Shen
Ching Tze Temple, Acarya Lianlai bertanya, “Kita japa mantra Padmasambhava,
“Om A Hum. Peca. Guru. Pema. Siddhi. Hum. Xie.” Ada sebagian orang bertanya, “Apakah boleh seperti Mahaguru menjapa mantra pendek -- “Om. Peca.
Pema. Hum.”? Menurut versi Tantra, mantra panjang, mantra pendek, mantra
hati memiliki pahala yang sama, jika waktu kita panjang, kita japa mantra panjang, jika waktu kita pendek, kita pun japa mantra pendek. Namun, jangan
malas, apapun pendek, sebentar saja sudah selesai. Ada sebagian mantra sangat
singkat, seperti mantra 20 surga, mantra pendek hanya satu aksara saja, yaitu
HUM. Japa satu HUM, sama dengan japa 20 surga, ada satu aksara lagi yang
mencakup segalanya. Ini seperti saat kita tidak suka dengan seseorang, meludah
PEI, itu juga mantra murka, yaitu menolak, memutuskan, menghentikan. Mantranya seperti ini, kadang-kadang kita japa mantra panjang, “Om A Hum. Peca.
Guru. Pema. Siddhi. Hum. Xie. Om Yeshe Tsogyal. Mandarava. Suoha.” Menjapa seperti ini juga baik. Mengapa? Karena kita menjapa nama kedua Bhagawati yang paling disukai Padmasambhava, Padmasambhava akan lebih senang
lagi, itu merupakan halaman yang paling cemerlang dan menarik sepanjang
DharmaTalk 2013
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hidup-Nya, kita japa, Ia tentu saja akan sangat senang. Oleh karena itu, kadangkadang japa mantra panjang, atau japa mantra pendek memiliki pahala yang
sama. “Om. Peca. Pema. Hum.” Juga merupakan mantra pendek dari mantra
hati Padmasambhava. Sebenarnya dengan mantra biasa, “Om A Hum. Peca.
Guru. Pema. Siddhi. Hum. Xie.” Kurang lebih sama, boleh-boleh saja. Jika kita
japa Mantra Sataksara, merasa Mantra Sataksara mau japa 100 aksara terlalu
panjang, ANda juga boleh japa mantra pendek, “Om. Peca. Satuo. A. Hum Pei.”
Sataksara Vajrasattva memiliki satu mantra, Anda japa mantra Vajrasattva, “Om.
Peca. Satuo. A. Hum Pei.” “Om. Peca. Satuo. A. Hum Pei.” “Om. Peca. Satuo. A.
Hum Pei.” sama halnya dengan menjapa mantra Sataksara 3 kali, waktu Anda
panjang, jika sempat, banyak japa mantra panjang, waktu singkat maka japa
mantra pendek, ini menurut saya, pahala sama saja.
Hari ini kita mengulas Sadhana Dzogchen, Acarya Lianlai mengajukan lagi
banyak pertanyaan, ia berkata, Mahaguru mengatakan bahwa sabda Vajrasattva
tentang Kriya Tantra, Carya Tantra, dan Yoga Tantra, yang namanya Kriya Tan.
tra adalah menganggap yidam adalah majikan,
kita adalah pembantu, kemudian melayani-Nya, itulah Kriya Tantra; yang namanya Carya Tantra, yaitu lebih
dekat sedikit, yaitu berubah menjadi teman kita sendiri, dengan kata lain, yidam
adalah teman kita, sama seperti kita, setara, di seberang angkasa, di depan kita,
itulah Carya Tantra.
Yoga Tantra, yaitu melebur, yidam masuk ke dalam diri kita, diri sendiri masuk
ke dalam yidam, dengan demikian menyatu dengan yidam, ada tanda-tanda
kontak yoga, itulah Yoga Tantra.
Minggu lalu, saya memang mengatakan seperti itu. Acarya Lianlai berkata lagi,
“Jika dalam bersadhana, apa perbedaanya?” Ini dikatakan sangat panjang, inilah yang dipertanyakan oleh Acarya Lianlai. Sebenarnya yang namanya Kriya
Tantra, semua menuruti aturan. Kriya Tantra kita, sudah saya jelaskan, “Memohon yidam mengabhiseka, mesti lebih dulu membuat mandala”, yaitu altar.
Di Tibet, dengan pasir beragam warna membuat mandala pasir, sangat agung,
bahkan masih harus pasang benang, sehingga menghasilkan bentuk bulat di
dalam dan persegi empat di luar, di dalam adalah bulat, di luar adalah per-
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segi empat, membuat mandala istana sesosok yidam, seperti puri, seperti istana
ada empat pintu, dibuat dengan benang, kemudian dibuat dengan pasir khusus,
membuat mandala yang sempurna, banyak Lama membuat mandala. Setelah
selesai dibuat, masih harus memanjatkan Sutra, mengundang kehadiran yidam.
Saya buat sebuah ilustrasi, misalnya Kriya Tantra, harus dibuat dengan mengundang Bhagawati Prajnaparamita, kita pun harus memanjatkan Sutra Mahaprajnaparamita, Sutra Mahaprajnaparamita sangat panjang, ada banyak bab,
harus dipanjatkan 7 hari 7 malam, ini paling mendasar; atau, harus japa Sutra Mahaprajnaparamita selama 49 hari, selesai memanjatkan Sutra Mahaprajnaparamita, kemudian menggunakan ritual yang agung untuk mengundang,
bahkan harus mempersembahkan Torma (persembahan makanan) kepada-Nya,
melakukan cara pengundangan, agar yidam turun di atas mandala. Melakukan
abhiseka harus demikian, harus japa Sutra 7 hari 7 malam, membuat mandala
pasir, membuat mandala pasir juga harus berhari-hari, untuk melakukan satu
jenis abhiseka, menghabiskan waktu setengah bulan, satu bulan, Sutra Mahaprajnaparamita adalah Kriya Tantra. Sampai Carya Tantra sudah sederhana,
.
karena kristalisasi dari Sutra Mahaprajnaparamita,
yaitu Sutra Vajra, semua
Prajna dirangkum menjadi Sutra Vajra, Sutra Vajra tergolong Carya Tantra, saat
di Carya Tantra, kita memanjatkan Sutra Vajra 7 kali, satu malam sudah selesai dipanjatkan. Satu malam selesai memanjatkan 7 kali Sutra sangat mudah,
keesokannya sudah boleh abhiseka. Bahkan penataan altar mandala tidak perlu
serumit itu, asalkan Bhagawati Prajnaparamita duduk di tengah, kemudian kerabat Bhagawati Prajnaparamita yang lain mengitari, tidak perlu mandala pasir,
ini disebut Carya Tanta, memanjatkan Sutra juga pendek. Mandala? Bahkan di
tengah menggunakan sebuah tanah untuk mewakili Bhagawati Prajnaparamita,
di samping ada beberapa bulatan-bulatan tanah mewakili kerabat-Nya, ini juga
dianggap sebuah mandala, itulah Sadhana Carya Tantra, cukup memanjatkan
Sutra Vajra. Mengenai Yoga Tantra, tubuh Anda sendiri adalah mandala, karena
Anda telah menyatu dengan Bhagawati Prajnaparamita, asalkan Bhagawati Prajnaparamita turun, melebur ke dalam tubuh Anda, inilah Yoga Tantra, Ia langsung bisa mengabiseka Anda. Nanti, Mahaguru akan mengabhiseka beberapa
orang, tadi para yidam turun dari tengah angkasa masuk ke dalam nadi tengah
Mahaguru, berbaris satu barisan, kadang-kadang, bahkan ada ratusan yidam
turun ke dalam tubuh saya.
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Dulu di kawasan Taoyuan, Kaoshiung ada 3 buah jembatan, diberi nama Mahaguru, bernama “Jembatan Liansheng No. 1”, “Jembatan Liansheng No. 2”,
Jembatan Liansheng No. 3”, yaitu jembatan penghubung antara warga pribumi
dan dunia luar. Saat jembatan rampung, saat saya menggunting pita dan meresmikan jembatan, di lokasi bahkan ada sembahyangan, mempersiapkan banyak
bahan persembahan, memohon kehadiran pada para makhluk suci. Saat memohon, di empat penjuru kawasan Taoyuan terdapat banyak dewa, dewa bumi
pun datang, turun di dalam nadi tengah saya, semua turun di dalam tubuh saya.
Hari itu saat turun, saya khusus mengundang lagi, juga membunyikan damaru,
membunyikan gantha. Ketika baru saja membunyikan damaru, membunyikan
gantha, ada 5 sosok turun, turun dari dalam nadi tengah, jika kalian perhatikan,
saat Mereka turun, ada sedikit sensasi, saya sendiri merasakannya. Mereka masuk ke nadi tengah, melebur ke dalam tubuh Mulaguru, maka akan tahu para
makhluk suci turun bersama-sama, inilah Yoga Tantra. Saat itu boleh melakukan abhiseka, karena tubuhs aya adalah mandala para makhluk suci. (Hadirin
tepuk tangan) Kalau begitu, japa apa? Cukup japa mantra saja. Japa mantra apa?
.
Anda boleh japa mantra hati Bhagawati Prajnaparamita,
“Om. Kate. Kate. Parakate. Parasamkate. Puti Suoha.” “Om. Kate. Kate. Parakate. Parasamkate. Puti
Suoha.” “Om. Kate. Kate. Parakate. Parasamkate. Puti Suoha.” Saya japa mantra ini, Bhagawati Prajnaparamita pun akan turun di atas tubuh saya, saya pun
bisa melakukan abhiseka Bhagawati Prajnaparamita, itulah Yoga Tantra. Dengan
demikian, kalian sudah lebih jelas. Apa yang dimaksud Kriya Tantra, agak rumit,
Carya Tantra, kurang lebih di tengah-tengah, yang paling sederhana adalah Yoga
Tantra, karena tubuh adalah mandala, Anda sama sekali tidak perlu membuat
madnala, karena tubuh sadhaka adalah mandala, semua bisa turun. Kriya Tantra, membuat mandala, seperti mandala pasir; Carya Tantra, hanya membuat
mandala sederhana, adinata juga bisa turun; Yoga Tantra, tubuh sendiri adalah
mandala, adinata bisa saling menyatu, melebur dengan Anda, dengan demikian
bisa melakukan abhiseka. Oleh karena itu, nanti saat melakukan abhiseka, yang
mau bersarana, boleh melakukan abhiseka sarana, atau kalian hanya membawa
kertas, Mahaguru langsung mengundang, Anda mau abhiseka yidam mana. Sebenarnya, juga tidak perlu mengundang, karena Ia justru ada di tubuh saya. Ada
sebagian orang hari ini mau mendaftar abhiseka. Namun, saya lebih dulu memberitahu Anda satu hal, seperti Dewa Vajra, ada sebagian tidak boleh abhiseka,
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itu mesti setelah bersadhana baru boleh abhiseka. Paling baik adalah hari ini
selesai kebaktian yidam apa, maka melakukan abhiseka yidam tersebut, itu paling baik, itu cara lebih praktis.
Anda tidak boleh asal menulis satu kata, menulis satu yidam lantas mau abhiseka, yang sudah pernah memberitahu Mahaguru mau melakukan abhiseka
apa, nanti sama-sama melakukan abhiseka. Namun, yang mau melakukan abhiseka, harus mempersembahkan Torma, ini sangat penting. Apa yang dimaksud
Torma? Bahasa Tibet disebut makanan, benda yang bisa dimakan, kita harus
mempersembahkan benda ini kepada yidam abhiseka. Tidak boleh sembarangan! Di sana, kita mau abhiseka yidam apa, kita harus mempersembahkan
Torma-Nya, yidam yang lain datang, tidak boleh makan. Karena kita mau abhhiseka yidam tersebut, Torma kita khusus diberikan kepada yidam tersebut,
itu baru boleh. Hari ini jika kita tidak membeli Torma, tidak boleh asal keluar
menerima abhiseka, itu tidak boleh. Abhiseka harus ada persembahan, tidak
ada arak, tidak ada daging, apakah ada? Siapa beli arak? Ada dua orang beli
. Selain itu, siapa beli daging? Anda juga
arak, tadi saya melihat, memang benar.
beli daging, ok, tadi saya sempat melihat arak juga sempat melihat daging. Pada
umumnya, saya harus melakukan abhiseka, saya akan membayangkan Torma
seperti awan, di tengah angkasa dipenuhi oleh awan, dengan demikian, baru
boleh melakukan abhiseka. Lain kali mau melakukan abhiseka, harus lebih
dulu memberitahu Mahaguru mau abhiseka apa, jika say aada waktu, saya akan
mengabhiseka Anda di Miyuan, paling baik melakukan abhiseka saat kebaktian,
juga sangat baik. Melakukan abhiseka saat kebaktian, karena para makhluk suci
turun. Hari ini, walaupun yidam Padmasambhava di sini, namun, masih ada
yidam lain masuk ke dalam tubuh Mahaguru, oleh karena itu, boleh melakukan
abhiseka untuk Anda semua.
Sadhana yang diulas dalam Tantra sangat rahasia, sangat secret, ritual juga sangat rahasia. Dulu, seperti Dinasti Qing, Sadhana Tantra hanya diperkenankan
di dalam istana, baru boleh menekuni Sadhana Tantra, keluarga biasa tidak
menekuni Sadhana Tantra. Sekarang karena Sadhana Tantra tersebar luas, makin lama makin terbuka, barulah mengutarakan banyak Sadhana Tantra. Di sini
adalah sebuah lelucon tentang rahasia. Ada seorang pria bercanda dengan teDharmaTalk 2013
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man wanitanya, ia tiba-tiba punya ide, ia mengirim sebuah sms kepada teman
wanitanya, “Hei! Cantik, malam ini ada waktu?” Teman wanitanya tidak tahu
siapa yang mengirim sms, lantas bertanya, “Anda siapa?” Ia pun bercanda dan
berkata, “Saya adalah tamu Anda.” Si teman wanita menjawab, “Saya sudah
tidak lama tidak bekerja di bidang ini lagi.” Begitu teman prianya membawa,
habislah! Ini adalah sebuah rahasia. Sebenarnyak banyak orang ada rahasia.
Dulu saya juga pernah menceritakan sebuah lelucon tentang rahasia. Xiaoming suatu hari tahu ayahnya punya rahasia, ia berkata pada sang ayah, “Ayah,
saya tahu rahasiamu.” Ayahnya sangat tegang, “Saya berikan kamu 100 dolar,
kamu tidak boleh bocorkan.” Xiaoming berkata, “Oh! Baiklah!” Ia ambil uang
100 dolar, tidak bicara. Tiba-tiba ia merasa bicara seperti ini sangat berguna, ia
juga berkata pada ibunya, “Ibu, saya tahu rahasiamu.” Ibunya sangat tegang,
“Saya berikan kamu 500 dolar, kamu tidak boleh bocorkan.” Xiaoming berpikir, “Asalkan mengucapkan “rahasia” kepada orang dewasa, sangat berguna,
semua akan berikan saya uang.” Hari itu pak pos datang, Xiaoming berkata pada
pak pos, “Pak pos, saya tahu rahasiamu.” Pak pos saya tahu rahasiamu.” Pak
pos mengalirkan air mata, “Akhirnya hari. ini kamu tahu saya adalah ayahmu.”
Rahasia itu tidak boleh dibocorkan. Sadhana Tantra itu sendiri juga semacam
rahasia, yang tidak boleh diungkapkan, sekarang berubah menjadi boleh diungkapkan. Di hukum China, privasi orang tidak boleh diungkapkan, Anda tidak boleh mengumumkan privasi orang lain, atau mengumumkan surat cinta
orang lain. Mengapa Mahaguru tidak menulis surat cinta, yaitu saat saya kecil,
menulis sepucuk surat cinta kepada teman wanita saya, tak disangka, keesokan
harinya, ia menempelkan di papan pengumuman. Saya berpikir, “Semua murid
berdesakan di papan pengumuman sedang membaca apa?” Saya pergi melihat,
oh! Wajah saya memucat hampir pingsan, tak disangka, surat cinta saya ditempel di papan pengumuman! Saat itu dalam hati saya berpikir, “Mulai sekarang,
tidak akan menulis surat cinta lagi.” Saya bersumpah tidak akan menulis surat
cinta lagi, harus benar-benar dipraktekkan. Kelak, saya benar-benar tidak pernah menulis surat cinta lagi, siapapun saya tidak menulis surat cinta, satu kata
pun tidak. Jadi, hari ini masih dapat duduk mantap berceramah Dharma di sini.
Jika pernah menulis surat cinta, habislah saya, orang lain memberikan saya surat
cinta, saya tidak pernah balas. Saya beritahu Anda! Jangan kira Anda menulis
surat cinta untuk saya, saya akan membalas surat cinta untuk Anda, tidak akan!
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Namun, Anda tulis surat cinta untuk saya, saya akan ingat, akan menyimpannya
baik-baik untuk Anda, “Ini adalah surat cinta siapa” “ini surat cinta siapa”, saya
akan simpan baik-baik. Namun, saya tidak akan membalas surat cinta untuk
Anda. Karena, jika saya membalas surat cinta untuk Anda, Anda mengungkapkannya di internet, seluruh dunia langsung tahu. Oleh karena itu, Mahaguru
tidak sembarangan menulis sesuatu, ini juga rahasia! Tantra itu sendiri adalah
sebuah rahasia, hari ini dapat mendengarkannya Dharma yang rahasia, sangat
langka. Kita mengulas lebih dalam lagi tentang Mahayoga dalam Sadhana 9
Tingkat Dzogchen, ini lebih dalam dibandingkan Yoga Tantra.
Mahayoga terutama telah menganggap diri sendiri adalah yidam, seperti rumah
Anda telah berubah menjadi istana, tempat tinggal Anda adalah istana Anda.
Mahayoga adalah demikian, orang di sisi Anda, seperti istri Anda, adalah Bhagawati Anda; anak Anda, yang laki-laki menjadi kerabat Buddha, yang perempuan
menjadi kerabat Bodhisattva.
. semua orang, sahabat Anda juga meruSama halnya, di dalam keluarga Anda,
pakan kerabat. Di dalam tingkatan Mahayoga, segala gunung, sungai, dan daratan luas berubah menjadi alam suci, Anda sendiri sama halnya seperti sesosok
yidam; selangkah lebih dalam lagi, Anda adalah yidam. Mahayoga itu diri sendiri
adalah yidam, tidak hanya kontak yoga saja, karena Anda telah berubah menjadi
yidam, istri Anda adalah Bhagawati, second wife istri kedua Anda, adalah selir
Anda; semua putra-putri Anda, semua adalah kerabat Buddha dan Bodhisattva;
sama dengan Buddha dan Bodhisattva, teman Anda juga sama, semua orang
berubah menjadi sama dengan Buddha Bodhisattva; semua rumah, berubah
menjadi istana; semua gunung, sungai, dan daratan luas, semua berubah menjadi alam suci, tidak ada bedanya dengan Buddha Bodhisattva. Anda adalah
yidam, segala sesuatu berubah menjadi Buddhaloka, semacam kehidupan yang
tidak ada perbedaan, itulah semacam kehidupan kemudahan dari Mahayoga, itulah pengertian Mahayoga. Ini adalah semacam sadhana kemudahan, di dalam
Mahayoga banyak sadhana kemudahan. Di dalam Sukhavati, kita menikmati
yang namanya sukha dan semua terang, kemudian, semua ini dianggap sebagai
sunyata, inilah penekunan Mahayoga, pengertian Mahayoga.
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Selain itu, selangkah lebih dalam lagi, penekunan semacam ini juga tidak gampang, itu sepenuhnya tidak ada perbedaan. Di sini ada sebuah lelucon, orang
ini juga sepenuhnya tidak ada perbedaan. Ada seorang pria masuk ke dalam
bar, pria itu memanggil bartender, “Minta dua gelas arak.” Bartender bertanya,
“Pak, mengapa Anda mau dua gelas arak?” Si pria menjawab, “Satu untuk saya
sendiri, satu lagi untuk teman wanita saya. Karena, teman wanita saya sakit
berat, opname di rumah sakit, jadi saya minum untuknya.” Keesokan harinya,
ia masuk lagi ke bar ini, ia berkata pada bartender, “Minta segelas arak.” Bartender bertanya dengan penuh simpati, “Teman wanita Anda telah meninggal
dunia?” Kalau tidak, mengapa Anda hanya minum segelas arak?” Si pria sangat
marah, ia berkata, “Sembarangan!” Barender bertanya lagi, “Kalau begitu, hari
ini mengapa Anda hanya memesan segelas?” Si pria menjawab, “Karena hari ini
saya telah berhenti minum arak. Hanya minum gelas teman wanita saya.” Dapat
minum arak untuk teman wanita juga boleh dianggap Mahayoga. Mahayoga itu
merupakan sintesis, gunung, sungai, dan daratan luas, rumah, diri Anda sendiri, semua merupakan jelmaan yidam Anda; tubuh, ucapan, dan pikiran Anda
.
adalah yidam; bagaimana tubuh Anda bergerak,
pasang sebuah gaya, semua
adalah mudra, mulut mengucapkan apa, semua adalah mantra, pikiran Anda,
semua adalah pikiran Buddha Bodhisattva. Melatih diri seperti ini, penjelmaan
tubuh, ucapan, dan pikiran merupakan bermacam-macam penjelmaan Buddha
Bodhisattva. Gunung, sungai, daratan luas, rumah, tanah, dan lain-lain, semua
adalah penjelmaan Buddha Bodhisattva, termasuk Anda sendiri, semua kerabat, semuanya. Setiap gerak-gerik Anda, semua adalah yidam; yang diucapkan
mulut, yang dijapa, semua adalah mantra, yang didengar telinga, semua adalah
musik surgawi, jangan membeda-bedakan; menetap di dunia Saha, sama dengan di alam suci Buddhaloka, penekunan semacam itu disebut Mahayoga.
Selanjutnya, mengulas tentang Anuyoga. Sebenarnya, dulu saya sudah banyak
menjelaskan, penekunan prana, nadi, bindu dari Hevajra, merupakan kebijaksanaan, merupakan Dzog-rim, merupakan sukha, terang, dan sunyata, semua
berada di dalam Anyoga. Yogi yang melatih prana, yogi yang melatih bindu,
yogi yang melatih nadi tengah, digabungkan, semua adalah lingkup Anuyoga.
Mahaguru pernah mengulas tentang prana, nadi, bindu. Pernah diulas di dalam
Hevajra, juga mengulas tentang sukha, terang, dan sunya, semua ini tergolong
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kebijaksanaan, merupakan sadhana Dzog-rim. Sedangkan, sadhana Dzog-rim,
sama dengan Anuyoga. Di sini ada sebuah lelucon, entah berhubungan dengan
Anuyoga atau tidak, ada seorang sangat suka orang utan Afrika, suatu hari ia
pergi ke kebun binatang untuk melihat orang utan, ketika ia melihat orang utan,
dengan riangnya melambaikan tangan pada orang utan. Alhasil, orang utan sangat marah, semua orang utan melemparkan batu kepada orang ini. Ia terkena
lemparan batu, kepalanya pecah dan berdarah, dengan marah mencari manajer
untuk berdebat. Manajer sangat kebingungan dan bertanya, “Apa yang telah
Anda lakukan pada mereka?” Ia berkata, saya hanya melambaikan tangan memberikan salam saja pada mereka. Manajer pun menjawab, “Oh! Dalam bahasa
orang utan, melambangkan tangan artinya memarahi mereka idiot.” “Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan untuk menyapa mereka?” Manajer menjawab,
“Anda cukup berteriak sambil pukul dada, cukup begitu saja.” Lalu, ia langsung
lari ke hadapan orang utan dan berteriak sambil pukul dada, semua orang utan
pun melambaikan tangan pada orang itu.
.
Di dalam Anuyoga, melatih prana, nadi,
bindu adalah beberapa simbol, ia
adalah kebijaksanaan, banyak mudra, seperti mudra yang kita bentuk sekarang,
semua mengandung kebijaksanaan tinggi, semua adalah simbol. Namun, yidam
itu sendiri mengandung kebijaksanaan. Di dalam Anuyoga, kita mau mengundang sesosok yidam, sebenarnya hanya menjulurkan satu jari, cukup membentuk sebuah mudra kaitan; mengundang sesosok yidam, cukup sebuah mudra
kaitan. Yang lebih hebatnya, seperti bulu mata palsu wanita, Anda visualisasi
bulu mata menjadi sebuah kaitan, semua adalah bulu mata palsu, asalkan mata
dipejamkan beberapa kali, pikiran mengundang sesosok yidam, orang lain tidak
tahu mudra Anda, sebenarnya Anda menggunakan bulu mata Anda berubah
menjadi kaitan Vajra, sudah sedang mengait. Di dalam Anuyoga, nadi tengah
terbuka itu paling penting, seperti nadi tengah Mahaguru terbuka, maka tahu
yidam apa yang masuk. Orang yang nadi tengahnya terbuka, bagian ubun-ubun
kepala akan bergerak sebentar, yidam masuk dari ubun-ubun kepala, masuk ke
nadi tengah Anda. Ketika nadi tengah Anda terbuka, ratusan yidam pena maupun yidam pun bisa masuk ke dalam tubuh Anda. Begitu saya tenang, mengundang yidam Padmasambhava, Yeshe Tsogyal, Mandarava, Mereka bisa masuk ke
dalam tubuh saya.
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Kadang-kadang, ketika saya sedang melakukan persembahan, saya sering
melakukan persembahan, ini juga boleh melakukan persembahan, ini adalah
bunyi gantha, sangat lantang, juga suara yang sangat merdu, semua orang melihat tubuh saya angguk sebentar, ini artinya saya mempersembahkan suara
kepada yidam. Yidam saya telah menerima persembahan suara, persembahan
suara yang sangat merdu, saat ini saya angguk sebentar, artinya Ia telah menerimanya. (Mahaguru kembali melakukan persembahan suara) angguk sebentar
ini, bukan saya sendiri angguk sebentar, melainkan alamiah, setelah Ia menerima persembahan ini, dengan sendirinya akan angguk sebentar. Acarya Lianlai melihat Mahaguru setiap kali melakukan persembahan makanan, diangkat
dari meja makan, saya juga japa gatha yang sangat sederhana, “Mengundang
Yaochi Jinmu, mengundang Amitabha, mengundang Ksitigarbha, mengundang
para makluk suci.” (Mahaguru angguk sebentar) Sekarang di tangan saya tidak
ada benda, juga angguk sebentar, artinya Ia telah menerima persembahan saya,
bahkan dengan sangat jelas melihat semua Yogini, semua Dakini, banyak Dakini menerima persembahan. Nyatalah bahwa, melihat yidam sendiri menerima
.
persembahan, ini artinya nadi tengah telah
terbuka, Ia bisa masuk ke dalam
tubuh kita, banyak makhluk suci bisa masuk ke dalam. Melatih membuka nadi
tengah itu sangat penting, nadi tengah tidak boleh tidak terbuka. Saat itu saya
berkata pada Acarya Lianlai, “Mau membuka nadi tengah, pertama harus melatih prana.” Yogi harus melatih prana, ini adalah lingkup Anuyoga, kemduian
membuka nadi tengah dengan prana, “Kedua, mesti memperhatikan tiga hal,
satu adalah pikiran tidak boleh ada kerisauan, kedua pikiran harus dikosongkan, sepenuhnya kosong, tidak perlu menaruh apapun di pikiran kita.” Jangan
menaruh sampah di dalam pikiran kita, seperti siapa sangat menjengkelkan,
siapa sangat disukai, peristiwa apa yang membuat Anda senang, peristiwa apa
yang membuat Anda marah. Anda teringat hal-hal yang mengandung hasrat dan
perasaan, di dalam pikiran Anda, semua adalah garbage. Jika di dalam pikiran,
semua adalah garbage, nadi tengah pun tersumbat, mengundang yidam, yidam
tidak datang. Asalkan Anda mengosongkan diri Anda sendiri, buang sampah,
buang lumpur kotor, buang semua pikiran yang bukan-bukan, buang semua
pikiran liar, pikiran yang mengganggu, pikiran kotor dari otak Anda, seperti
“saya benci siapa”, “cemburu pada siapa”, “saya iri pada siapa”, saat ini, di
dalam pikiran Anda tidak ada sampah. Anda mengundang yidam mana yang
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datang, yidam tersebut tidak sudi datang, juga tidak sudi masuk ke dalam diri
Anda, karena di dalam diri Anda sangat kotor, sangat dirty, mengapa harus masuk? Anda mesti bersih, tubuh Anda mesti bersih, pikiran Anda bersih, ucapan
Anda bersih, dan Anda mengosongkan segalanya, membersihkan semua pikiran
liar, saat itu, yidam baru akan masuk. Penekunan semacam ini adalah Anuyoga.
Dengan demikian, kurang lebih sudah boleh mengerti, melatih nadi tengah,
dilambangkan dengan nadi tengah, dengan demikian bisa mengerti, ini adalah
penekunan yang mengandung kebijaksanaan. Pikiran kita harus bersih.
Di dalam Sutra Satya Buddha mengatakan, “Tubuh bersih, ucapan bersih, pikiran bersih.” Anda tidak boleh memindahkan apa yang baru saja dilakukan ke
dalam otak dan tidak mau dilepaskan; Anda kumpulkan kejadian puluhan tahun di dalam otak Anda, semua tidak dikosongkan. Dengan demikian, kapan
Anda bersih? Sama sekali tidak bersih! Oleh karena itu, jika tidak bersih, nadi
tengah pun tersumbat, nadi tengah mana bisa terbuka? Anda mau membuka
nadi tengah, juga harus melatih prana, juga harus melatih nadi, juga harus
.
melatih bindu yang bersih, semua harus
bsia melihat bindu. Acarya Lianwang,
apakah Anda melihat sinar bindu? (Ada) Ia melihat sinar bindu, ini adalah bersih, melatih kebersihan tubuh, ucapan, dan pikiran Anda, melatih nadi tengah
Anda bisa terbuka, bindu bisa turun, api kundalini bisa naik, metode-metode ini
dibahas di dalam Anuyoga, dulu saya juga telah membahas pada Anda semua.
Yidam dapat masuk, mengapa? Semua makhluk suci dalam melebur di dalam
tubuh Anda, justru karena Anda mengosongkan, berubah menjadi kosong. Apa
yang paling bersih? Setelah kosong paling bersih, setelah kosong tentu saja paling bersih. Apa itu tidak bersih? Anda telah mengumpulkan semua benda yang
“ada” di dalam tubuh Anda, lantas, mengapa bisa bersih? Paling bersih adalah
menyapu bersih semua garbage sampah Anda, semua dibuang, semua tidak ada
lagi, itu paling bersih. Rumah Anda ditaruh garbage, tamu datang tidak sudi
masuk, begitu masuk merasa yak, sangat bau, yakni di dalam tubuh Anda sangat
bau; tidak dikosongkan, di dalam semuanya sampah, Buddha Bodhisattva sudi
datang? Jadi, tentu saja tidak bisa masuk, ini adalah sebuah titik berat. Anuyoga
itu sendiri melatih ini, prana, nadi, bindu, yang paling penting adalah kebersihan tubuh, ucapan, dan pikiran, dengan cara bijak. Kita bicara sangat sopan
dan ramah, itulah kebersihan ucapan; menulis artikel juga sangat lembut, sangat
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baik, bahkan bermakna, bukan memarahi orang lain, bukan mencela, bukan
menghina. Menulis artikel juga tidak boleh menulis hal-hal yang mengandung
amarah, karena pikiran Anda saat itu pasti tidak bersih, otak Anda hanya ingin
memarahi orang lain, merendahkan orang lain, pikiran ini adalah sampah garbage, pikiran sampah. Kita harus memikirkan, kebaikan setiap orang, semua
memiliki kelebihan, semua baik, inilah pikiran yang bersih, pikiran bersih, ini
telah diajarkan pada kita di dalam Mahayoga.
Yang terakhir, Atiyoga adalah “ﬁnal”. Apa itu “ﬁnal”? Yaitu membuat Anda melihat Buddhata sendiri, itulah “ﬁnal”. “Atiyoga” adalah titik tertinggi, agar kita
tahu kita sendiri adalah Buddhata, agar kita tahu kita sendiri adalah “ﬁnal”.
“Jati diri adalah Buddhata, sifat asal kita sendiri adalah sifat Buddha, supaya
kita tahu, kita telah melihat, kita juga telah mengenal dengan jelas, telah memperoleh “ﬁnal”, Anda juga memahami hati dan menyaksikan Buddhata, itulah
Atiyoga. Yang namanya Nyingthig di dalam Dzogchen, apa yang dimaksud Nyingthig? Nyingthig disebut juga “sumsum”, sumsum tulang, dengan kata lain,
. yang terpenting, disebut Nyingthig,
bagian yang terpenting, itulah rumus, kunci
kita menyebutnya “hati dalam hati”. Atiyoga adalah Nyingthig, mengulas tentang kunci terpenting, rumus terpenting, agar kita memahami hati, menyaksikan
Buddhata.
Saat ini Anda bisa tahu seluruh dunia yang luas adalah Dharmakaya, dunia yang
tak terhingga adalah Dharmakaya; Anda telah memperlihatkan cahaya, Anda
adalah Buddha Sambhogakaya; Anda telah memperlihatkan sinar pelangi, Anda
pun berubah menjadi Buddha Sambhogakaya; jika ANda telah memperlihatkan fungsi dan Dharmabala Anda, itulah Buddha Nirmanakaya. Apakah kalian
mengerti penjelasan ini?
Ping’er yang berumur 3 tahun adalah girlfriend, teman wanita saya, saya dan
dia sangat bersih. Mengapa saya baik sekali dengannya? Karena ia adalah dakini
yang saya bawa turun dari surga, saat ini matanya bisa melihat benda di dalam
tubuh manusia. Mata langit Ping’er itu terbuka. Kita semua kenal Ping’er? Banyak orang kenal. Hari itu ia melihat seorang saudari se-Dharma, ia berkata, “Tubuh saudari se-Dharma ini adalah serangga.” Banyak serangga. Memang benar,
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saudari se-Dharma ini juga tahu tubuhnya sendiri terdapat banyak serangga.
Saudari se-Dharma itu di mana? Di dalam! Baguslah kalau di dalam, jangan
sebut siapa dia. Ping’er telah melihat, melhiat tubuhnya banyak serangga. Saya
berkata pada Ping’er, “Kamu melihat tubuh Mahaguru ada apa.” Ping’er berkata
pada ibunya, “Tubuh Mahaguru ada sinar merah.” (Hadirin tepuk tangan) Anak
perempuan berumur 3 tahun, tidak bisa berbohong, ia tidak mengerti untung
dan rugi. Jika ia membalikkan badan melihat sebentar tubuh Mahaguru ada apa,
“Mahaguru adalah “lang”! (bahasa Taiwan yang artinya manusia) Apa itu “lang”?
Bahasa Taiwan adalah “lang”, Bahasa Mandarin adalah “ren”. (Artinya: manusia) Saya bertanya pada Ping’er, “Apakah Mahaguru hidung belang?” Ping’er
melihat sebentar, berkata, “Tubuh Mahaguru ada sinar merah.” Oleh karena itu,
Mahaguru bukan bidung belang, Ping’er bisa melhat, bahkan bisa melihat sangat jelas. Ibu Ping’er berkata, mereka pergi vacation, Ping’er bersama ibunya,
father ayahnya and her brother went to Oakland on vacation for two days. The
went to seaside, saw the sunset. Mereka pergi ke tepi laut Oakland (di Oregon)
melihat matahari terbenam. Ping’er ke sana dua hari, ia berkata pada ibunya,
.
“Saya merindukan Mahaguru.” Sungguh!
Saya juga merindukannya! Saya ingat
saya mau pergi ke Inggris untuk membabarkan Dharma, saya pergi 4-5 hari lalu
bergegas pulang, saya tidak berani pergi main. Mengapa? Karena, saya mau pulang melihat Ping’er, saya mana boleh pergi begitu lama? Saya berkata padanya,
“Ping’er! Saya pergi ke Eropa, ke England, saya hanya pergi 3 malam, pulang
pergi total 5 hari, setelah 5 hari, saya pun kembali mengunjungimu.” Saya berkata, “Ping’er! Sampai jumpa.” Ia berkata, “No, tidak mau sampai jumpa.”
Saya berkata, setelah 5 hari, saya pulang mengunjungimu, ari matanya terus
mengalir, ia benar-benar telah menangis, saya pria sejati tidak boleh menangis.
Ia benar-benar menangis! Jadi, kami berdua serius. Saya benar-benar mencintai
Ping’er, Ping’er juga sangat mencintai Mahaguru. Wah! Saya kurang lebih telah
kiss dia ribuan kali, ia benar-benar sangat manis. Saya sering menyanyikan sebuah lagu untuknya, “Buka penutup kepalamu, agar saya melihat wajahmu,
wajahmu bulat dan merah! Seperti apel di musim gugur. Wajahmu bulat dan
merah! Seperti apel di musim gugur.” Saya menyanyikan lagu untuknya! Setiap
hari saya menghafal sebuah lagu untuknya, ia sangat senang. Atau, kadangkadang ia sangat kesal dengan saya, seorang dakini, mengapa mau dibawa ke
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dunia saha? Ia tahu ia sendiri adalah dakini. Sekarang, saya sering menghafal
lagu anak-anak untuk diperdengarkan padanya, atau kadang-kadang, ia selalu
memasang wajah tanpa ekspresi pada saya. Ia bicara banyak pada orang lain,
tetap begitu melihat saya, sangat malu, sembunyi di belakang ibunya. Asal saya
mau menciumnya, ia pasti membiarkan saya mencium. Saya berkata, “Saya peluk kamu sebentar.” Ia berkata, “Tidak boleh.” Ia tidak membiarkan saya peluk,
alasannya karena ia malu, suatu hari, ia tidak malu lagi, ia pun membiarkan
saya peluk.
Inilah saling kontak di tengah angkasa. Mahaguru setiap hari bisa melihat dakini,
setiap hari saya melihat banyak dakini, Mereka menari-nari di tengah angkasa.
Ketika saya merasa kesepian, hari itu saya dan Anda semua dari Ling Shen Ching
Tze Temple berjalan ke jalan raya, kemudian dari jalan raya berjalan kembali
ke Ling Shen Ching Tze Temple, dakini melihat saya kesepian, lalu memercikkan sedikit amrta, saat itu langit cerah tak berawan! Dakini di atas memercikkan amrta! Dipercikkan di badan saya, “Heh? Mengapa ada tetesan besar air
. air yang saya minum, air di tangan
hujan di tangan saya?” Orang lain mengira
saya, sebenarnya bukan, hari itu, orang yang terpercik air amrta, silahkan angkat
tangan! Itu adalah amrta yang dipercikkan oleh dakini, apakah kalian sempat
minum? Tidak? Setelah minum bisa panjang umur dan awet muda! Benar-benar
dakini memercikkan amrta! Saya tahu, saya tidak sudi menceritakannya. Dakini
melihat saya kesepian, sehingga menari di tengah angkasa, itu adalah amrta
yang dipercikkan dakini, merupakan air mata dakini, tahu saya terlalu kesepian,
oleh karena itu, di tengah angkasa menari untuk saya, kemudian memercikkan
sedikit amrta. Yang terpercik, silahkan angkat tangan, apakah ada? Wah! Begitu
banyak orang terpercik amrta, apakah sempat meminumnya? Yang minum silahkan angkat tangan! Tidak ada? Aduh! Sayang! Dua tetesan paling besar menetes
di badan saya, satu tetes di sini, satu tetes di sini, dua tetes air amrta. Baiklah!
Om Mani Padme Hum.
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Nasib
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Ketika salah satu sahabat saya menikah, saya tidak menghadiri pernikahannya.
Seseorang lantas bertanya pada saya, “Sheng-yen Lu, Anda tidak punya alasan
untuk tidak menghadiri pernikahan sahabat Anda. Lagipula ia adalah teman
sekamar, rekan sekerja, teman sehobi, dan sobat Anda. Lantas mengapa Anda
tidak hadir?”
Saya hanya menjawab dengan satu kata, “Nasib!”
Banyak orang tidak mengerti alasan ketidakhadiran saya. Tiga tahun kemudian
teka-teki ini pun terjawab. Sahabat saya dan istrinya bertengkar hebat karena
masalah kecil. Akhirnya sahabat saya tidak tahan lagi dan membunuh istrinya
dengan pisau dapur. Sementara ia sendiri juga bunuh diri. Sungguh tragis!
.

Kata “nasib” ini merujuk pada orang yang mengerti nasib seperti saya ini mana
berani memberi selamat atas pernikahan mereka yang berarti memberi selamat
pada mereka bahwa mereka bertemu dengan musuh besar.
Pada suatu kali, atasan saya dipromosikan. Ia menggelar pesta untuk merayakan
kenaikan pangkatnya dan semua orang menghadirinya. Hanya saya sendiri yang
tidak hadir, saya mencari alasan untuk tidak hadir.
Seseorang bertanya pada saya, “Mengapa di antara orang-orang yang memberi
selamat hanya kurang Anda seorang?”
Saya juga hanya menjawab dengan satu kata, “Nasib!”
Tidak lebih dari beberapa tahun kemudian, terjadi kasus korupsi besar-besaran.
Banyak yang terlibat pada waktu itu. Jika atasan saya tidak naik pangkat, sekarang ia akan baik-baik saja. Dengan kenaikan pangkatnya, ia otomatis terlibat di
dalamnya. Sekali dipenjara, habislah semuanya.
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Saya mana berani memberi selamat kepada atasan saya karena dengan kenaikan
pangkatnya, ia justru dipenjara.
Pada suatu kali, seorang umat saya pada akhirnya melahirkan seorang anak lakilaki setelah berturut-turut melahirkan lima orang anak perempuan. Umat saya
ini girang bukan main.
Umat saya ini adalah keluarga berada. Pada hari di mana si bayi berusia genap
sebulan, ia menggelar sebuah pesta besar dan berulang kali mengundang saya
sebagai tamu kehormatan.
Saya tidak pergi dan tidak berani pergi.
Seseorang bertanya pada saya, “Pada hari yang berbahagia ini, para tamu berdatangan memberikan selamat, mengapa hanya Anda seorang saja yang tidak
.
hadir?”
Saya menjawab, “Nasib!”
Belasan tahun kemudian, si anak meminta uang pada orang tuanya untuk membeli sebuah mobil balap mewah. Orang tuanya tidak setuju dan dianggap terlalu
boros yang mengakibatkan anak dan orang tua beradu mulut.
Akhirnya si anak membantai kedua orang tuanya yang sedang tertidur pulas di
atas ranjang dengan sebilah golok. Lalu si anak menyerahkan diri kepada pihak
berwajib sambil membawa serta goloknya.
Belasan tahun yang lalu, orang tuanya terus-menerus memohon kehadiran
seorang putra, akhirnya doa mereka terkabul dengan mendapatkan seorang putra dan mereka sangat menyayangi putranya tersebut.
Satu saja permintaan dari anaknya tidak dituruti, ia justru tertimpa musibah yang
tak terduga-duga, sayang sekali!
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Mari kita berpikir sejenak. Bagaimana saya dapat memberi selamat kepadanya
atas kelahiran putranya sementara putranya ini adalah musuh besar mereka!
Benar-benar NASIB! NASIB!
Pada suatu kali, seorang umat yang dekat dengan saya membeli seunit rumah
mewah. Daun pintunya, dekorasinya, semuanya bermutu tinggi.
Pada hari perpindahan, para tamu berdatangan memberikan selamat, bahkan
gubernur dan walikota pun hadir. Ia juga mengundang saya. Namun saya tidak
hadir dan tidak berani hadir.
Orang lain bertanya lagi pada saya, “Umat ini sangat percaya pada Anda, mengapa Anda tidak hadir?”
Saya menjawab, “Nasib.”

.

Sekitar 4 tahun kemudian, sebuah kebakaran besar membakar habis rumah mewah ini. Dari sepuluh orang anggota keluarga umat ini, setengahnya tewas terbakar dan selebihnya berhasil meloloskan diri.
Saya berkata pada orang lain, “Itu adalah rumah langganan Dewa Api, mana
berani saya memberikan selamat, bahkan di atas papan ucapan selamat pun
jangan tulis nama saya.”
Seseorang pernah mengajukan pertanyaan demikian pada saya, “Bila Anda
mengetahui nasib seseorang, lantas mengapa Anda tidak mencegahnya dengan
mengatakan yang sebenarnya?”
Saya menjawab, “Bila saya mengatakan yang sebenarnya, berarti saya mengusir
kebahagiaan mereka. Dalam suasana berbahagia, sudikah mereka mendengarkan saya? Apa daya saya bila mereka tidak percaya apa yang saya katakan!”
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Seseorang berkata lagi, “Bila Anda mengetahui nasib seseorang, mengapa Anda
juga sulit mengelak dari bencana Anda sendiri, apalagi bencana Anda begitu
banyak!”
Saya tersenyum kecut, “Saya memang mengetahui nasib saya sendiri, namun,
nasib sangat sulit dielak. Sekarang saya dapat menyepi dan bertapa pun sudah
merupakan berkah yang luar biasa.”
Siapa berani menyangkal manusia mempunyai nasib? Bersadhanalah dengan
sungguh-sungguh, sebab hanya dengan bersadhana satu-satunya cara mengubah kemalangan menjadi kemujuran.

.
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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

Ⲵᆍ᱄ૈ

.

᭥ཟ㨟㯟ᗹૈ
Mantra Hati Marici Bodhisattva

嗡·摩利支玉·梭哈
Om Mo Li Zhi Yu Suo Ha

印咒功德廻向:
Cahaya Listrik
小人遠離·貴人多助
生意興隆·萬事如意

嗡·別炸薩多沙嘛耶·嘛奴巴拉耶·
別炸薩多爹奴巴的叉·遮左咩巴哇·
蘇多卡欲咩巴哇·蘇浦卡玉咩巴哇·
晏奴囉多咩巴哇·沙爾哇·司地·
咩不囉也叉·沙爾哇·加爾麻·
蘇渣咩·即打木·司哩任咕嚕吽·
哈哈·哈哈·呵·巴加問·沙爾哇·
打他架打·別炸嘛咩門渣·別至巴哇·
嘛哈沙媽耶·薩多啊·吽呸·

Mantra Sataksara

দૈࣕᗭᔱੇ
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Buddhist Magazine
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Pertobatan 3000 Buddha

.

Pertobatan 3000 Buddha, 5-11 Januari 2014

Light Lotus Galery Stand Pulau Kemarau: Perayaan Cap Go Me

.

Stand Ligth Lotus Gallery
Perayaan Cap Go Me di Pulau Kemarau Palembang, 11-13 Februari 2014

.

୮Ⲳ㨟ᨆᗹⵕ䀶

⪚⊖䠇∃ᗹૈ

Mantra Pengembangan Bodhicitta

Mantra Hati Yao Chi Jin Mu

嗡·波地支達·別炸·
沙痲牙·阿吽

嗡·金母·悉地·吽
Om Jin Mu Xi Di Hum

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

36

印咒功德廻向:

印咒功德廻向:

Sujadi Bunawan
&
Vicca Susindra

Hermanto Wijaya
dan
Keluarga

大吉大利·萬事如意
合家平安

大吉大利·身體健康
合家平安
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ཐ㚔ཟ⧁哹䋗⾔ᗹૈ

䱵ᖂ䱶֑ᗹૈ

Mantra Hati Jambhala Kuning

Mantra Hati Amitabha Buddha

嗡·針巴拉·
查冷查那耶·梭哈

嗡·阿彌爹哇·些
Om A Mi Te Wa Xie

Om Zhen Ba La Cha Leng Cha Na Ye Suo Ha

印咒功德廻向:

印咒功德廻向:

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

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

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

.

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

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

.

.

Selalu Berpikiran Positif
Membuat Kita Senantiasa Bahagia
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Pertama-tama kita sembah sujud kepada Y.M. Liao Ming, Guru Sakya Zheng
Kong, Gyalwa Karmapa XVI, Guru Thubten Dhargye, dan guru-guru silsilah
Zhenfozong. Sembah sujud kepada adinata homa, Yamantaka, sembah sujud
kepada para yidam di Vihara Ling Shen Ching Tze, Zhenfo Miyuan, Rainbow
Villa, dan Arama Nanshan.
Sembah sujud kepada Y.M. Yaochi Jinmu. Sembah sujud kepada para Budha,
Bodhisattva, Vajra Dharmapala, dakini, dan para dewa.
Para Acarya, Dharmacarya, Lama, pandita, para rekan se-Dharma, selamat siang
semuanya!
.
Hari ini kita mengadakan homa Yamantaka,
luar biasa sekali. Saya ingat kali
ini kita berwisata ke Jepang, saya sempat bertemu dengan bhiksu kepala dari
Vihara Dashansi, Beliau juga mengadakan homa, kebetulan Beliau sedang
mengadakan homa Bhaisajyaguru Buddha. Pratima yang dipersemayamkan di
Vihara Dashansi adalah Bhaisajyaguru Buddha, Suryaprabhasana Bodhisattva,
Candraprabhasana Bodhisattva, dan 12 jenderal dewa yaksa, semuanya sangat
berwibawa. Homa yang diadakan oleh sekte Zhishan dari Shingonsyu diwariskan oleh Kobo Daishi. Mudranya dibentuk di dalam lengan baju, mereka tidak
membentuk mudra di luar; kedahsyatan Dharmanya terletak pada suara mantra
yang dijapanya, bunyi tambur, bunyi lonceng, serta doa dan seruan dari segenap
hadirin yang memohon kehadiran Bhaisayajyaguru Buddha, Suryaprabhasana,
Candraprabhasana, dan ke-12 jenderal yaksa. Homa juga harus menghasilkan
suatu kekuatan, jadi kita menggunakan suara mantra, doa yang tulus, dan mudra
yang penuh kekuatan, kemudian melalui perpaduan antara pemberkatan dari
adinata, perlindungan dari Dharmapala, dan kekuatan acarya, inilah salah satu
tampilan kekuatan Dharma dari homa. Melalui persembahan kepada dewa api
(agni), kemudian beralih menjadi kekuatan Dharma yang dihasilkan oleh seluruh Buddha, Bodhisattva, dan para yidam.
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Tadi siang sewaktu kita sedang makan siang di Villa, Lucas bercerita pada saya.
Di internet, ia membaca artikel yang menyerang Mahaguru, lantas ia membela Mahaguru dengan berdebat dengan orang tersebut. Ia mengatakan bahwa
setelah ia membaca komentar dari orang lain, malamnya ia tidak bisa tidur.
Namun Mahaguru biasa-biasa saja, Mahaguru tidak terganggu oleh komentarkomentar serupa sampai menggangu tidur Mahaguru. Lucas pun menanyakan
saya apa alasannya. Saya berkata padanya, seseorang baru bisa bahagia bila ia
tidak terpengaruh oleh komentar atau lingkungan dari luar. Misalnya kali ini kita
berwisatata ke Jepang, seseorang mengatakan pada saya bahwa ia tidak bahagia. Saya bertanya padanya, mengapa Anda tidak bahagia? Saya katakan bahwa
saya juga tidak tahu mengapa saya sangat bahagia!
Kita sebagai sadhaka tahu bahwa kebahagiaan kita tergantung dari pikiran kita!
Bila Anda berpikiran positif dan optimis, Anda pun akan bahagia. Bila Anda
berpikiran negatif dan pesimis, Anda akan murung. Misalnya orang lain menﬁtnah Mahaguru, Mahaguru lantas berpikir itu karena saya sangat hebat, sangat
.
luar biasa, saya berdiri di puncak tertinggi,
sehingga orang lain pun meniup
kita dengan delapan jenis angin. Karena kita sangat menakjubkan, sangat luar
biasa, sangat hebat, kita pun diﬁtnah, kita justru patut diberi selamat. Dengan
demikian, ﬁtnahan pun berubah menjadi kebahagiaan. Dengan adanya komentar-komentar negatif seperti ﬁtnahan, artinya kita masih mempunyai nilai
kehidupan, ini adalah alasan saya sehingga pantas merasa bahagia! Apapun
ﬁtnahan orang lain pada diri saya, saya tidak keberatan, saya justru merasa ﬁtnahan itu bagus, karena saya bisa memasang iklan gratis, siswa saya akan semakin
banyak, yang tadinya tidak mengenal saya, mereka malah ingin datang melihat
saya, mengenal saya. Ini yang pertama.
Kedua, manusia sewaktu muda mungkin sangat lincah, tetapi begitu usia sudah
lanjut, manusia cenderung murung. Saya memandang lanjut usia sebagai gejala yang biasa, semua orang akan berubah dari muda menjadi tua, ini sangat
normal. Tidak ada apa-apanya. Namun semakin saya lanjut usia, sadhana saya
terkumpul semakin banyak, saya semakin luar biasa dalam sadhana, makin tua
makin berwajah welas asih. Jadi saya juga bahagia meski saya sudah lanjut usia!
Meski lanjut usia, Anda pun harus bahagia, sebab usia Anda semakin lanjut,
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Anda pun semakin bijaksana, welas asih, Anda justru harus semakin membantu
orang lain.
Orang lain akan bertanya, memangnya kalau sakit Anda bahagia juga? Saya
tetap bahagia walau saya sakit! Penyakit adalah sesuatu yang paling menyengsarakan, namun saya berasumsi bahwa ketika kita sedang sakit, kita harus merenungkan bahwa kita sedang mengikis rintangan karma kita dalam kehidupan sekarang dan turun temurun yang lampau. Di tengah penyakit, kita justru
sedang mengikis rintangan karma kita. Anda harus gembira, sebab rintangan
karma Anda dikikis setiap hari. Jika tidak ada penyakit yang mengikis rintangan karma Anda, bagaimana Anda bisa terlahir di Sukhavatiloka dalam kondisi
tanpa rintangan karma? Bila penyakit menyerang, kita justru semakin bahagia,
sebab penyakit justru mengikis rintangan karma kita, bila rintangan karma kita
dapat dikikis, kita pun memperoleh kebahagiaan mulia dari surga, jadi selama
kita bertahan dengan penderitaan akibat penyakit, kita harus berbahagia menyatu dengan penyakit. Setiap sadhaka atau siapapun juga, ketika sedang sakit
keras justru harus menjapa nama Buddha. dengan suara lantang, ketika sedang
sakit biasa japalah nama Buddha dengan suara kecil, ketika sedang tidak sakit
japalah nama Buddha dalam hati, ini juga suatu kebahagiaan.
Mengenai “kematian”, semua orang takut pada kematian, sebab seseorang
sangat menderita di awal kematiannya, namun setiap sadhaka harus mengerti
bahwa sejak ajal menjemput, Anda pun memperoleh pembebasan. Anda boleh
terlahir di Buddhaloka yang bersih. Jika Mahaguru mangkat nanti, Mahaguru
akan memancarkan suatu cahaya dari jiwa kebenaran yang sangat terang, asli,
primitif, dan abadi. Cahaya tersebut akan muncul pada diri saya. Tujuan pertama
kita sebagai umat Buddha adalah terlahir di surga, misalnya Surga Karmadhatu,
Surga Rupadhatu, dan Surga Arupadhatu. Lewat kematian sadhaka dapat pergi
pergi ke ketiga alam surga tersebut. Tujuan kedua adalah memutuskan tumimbal lahir, hidup kekal selamanya. Tujuan ketiga adalah sama seperti Sakyamuni
Buddha, mencapai Samyaksambodhi, mencapai pencerahan, dan mencapai
kebuddhaan. Inilah tujuan tertinggi. Jadi kematian melambangkan tiga tujuan
paling utama bagi seorang sadhaka.
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Terus terang, ketika umat manusia meninggal dunia, mereka akan ketakutan.
Namun seorang sadhaka sejati seharusnya sangat bahagia menyambut kematian, sebab kematian adalah kebahagiaan tertinggi. Jadi, apa yang membuat
Anda tidak bahagia? Anda senantiasa bahagia walau sakit, tua, maupun meninggal dunia. Orang lain memarahi Anda, Anda juga bahagia. Rumah tangga
Anda tidak harmonis, Anda pun bahagia. Masalah apapun yang Anda hadapi,
orang lain menﬁtnah Anda, juga semacam kebahagiaan! Apa yang dapat membuat Anda tidak bahagia, selama Anda berpikiran optimis, berpikiran positif.
Bila rumah tangga Anda kurang harmonis, itu semacam motivasi, mendorong
Anda untuk semakin tegar, semakin luar biasa, semakin bahagia, semakin tidak
terpengaruh, barulah Anda seorang sadhaka sejati. Jadi saya memotivasi Anda
agar berpikiran positif, berpikiran optimis. Kepada semua orang yang berstatus
sebagai bhiksu, jadilah seorang Happy Monk! Om Mani Padme Hum.

.
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Mana Ada Lahir Mana Ada Mati
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Seorang umat bermarga He dikaruniai seorang bayi laki-laki. Dengan sukacita
ia membawa bayi yang baru lahir itu ke tempatku. Ia minta saya memberikan
sebuah nama yang bermakna baik untuk bayi laki-lakinya yang berwajah menyenangkan itu.
Saya memeriksa octograph (bazi, atau tanggal kelahiran seseorang yang lengkap
dengan jam kelahiran) si bayi sambil mengamati wajahnya. Setelah memprediksi lewat ramalan jari, saya bermeditasi sejenak untuk menyelidiki latar belakang karmawarana si bayi.
Saya bertanya pada umat He, “Saya akan memberikan si bayi sebuah nama, tapi
Anda tidak menyalahi saya kan?”
.

“Mahaguru yang memberikan nama untuknya, tentu saya tidak akan menyalahi.”
“Baiklah, namanya Heyou.”
“Heyou. Nama bagus, nama bagus.” Umat He merasa bahagia.
Si bayi tumbuh cerdas dan lincah. Saat menginjak satu tahun, ia sudah sanggup
menyapa ‘Papa’ dan ‘Mama’, dan mulai dapat berbicara. Ia cukup pintar memahami maksud orang. Semua orang menyukai Heyou, dan selalu memanggilnya
‘You’. Dan si bayi pun menyahut dengan suara yang lantang, “You.”
Semua orang terhanyut dalam suasana riang gembira bersama si bayi itu.
Ketika menginjak usia dua tahun, tiba-tiba Heyou diserang ﬂu dengan komplikasi penumonia yang tak tersembuhkan. Ia pun meninggal.
Suami-istri He datang menemuiku, “Mengapa Mahaguru tak memberitahu pada
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kami apa yang akan terjadi pada Heyou?”
Saya hanya terdiam.
“Mahaguru terkenal jitu dalam hal ramalan. Bila diberitahu sejak awal, mental
kami akan lebih siap dalam menghadapi kejadian ini!”
Mereka menangis sedu-sedan di hadapanku, sungguh memilukan. Saya turut
merasa sedih. Tak ada kata-kata yang dapat kuucapkan. “Ada yang menyesalkan
nama yang Mahaguru berikan untuk anak itu. Mengapa mesti Heyou? Heyou
berarti mana ada, bukankah itu berarti tidak ada?”
Saya menuliskan sepatah kalimat di atas secarik kertas:
“Mana ada lahir? Mana ada mati?”
“Apa artinya ini?”

.

“Kelak akan kauketahui!” jawabku.
Kira-kira berselang satu tahun kemudian, suami-stri He kembali dikaruniai
seorang bayi laki-laki.
Anehnya, raut wajah anak yang baru lahir ini persis dengan Heyou yang dulu,
sama sekali tiada perbedaan. Yang paling aneh adalah di bokong Heyou dan
bayi yang baru lahir ini sama-sama memiliki tanda lahir di posisi yang sama
dengan ukuran yang sama pula.
Kini rasa sedih dalam hati pasangan suami-istri ini terhapus semua. Menurut
mereka, Heyou telah menitis kembali menjadi anak mereka.
Tiba-tiba mereka teringat pada kalimat yang pernah kutuliskan: Mana ada lahir?
Mana ada mati? (Tiada kelahiran, dan tiada kematian pula)
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Sungguh sebuah kalimat yang bermakna dalam.
Makan, mereka kembali membawa bayi yang baru lahir itu ke tempatku, dan
memohon pemberian nama dariku.
Saya berkata pada mereka, “Tidakkah kalian menyalahkan saya?”
“Tidak, sama sekali tidak.” Mahaguru memberi nama Heyou karena sudah tahu
apa yang akan terjadi. Dan juga kalimat ‘Mana ada lahir? Mana ada mati?’ yang
Mahaguru berikan itu, sungguh mencerminkan kapasitas Mahaguru sebagai
seorang peramal nomor wahid.”
Saya tertawa mendengarkannya, lalu berkata, “Bagaimana kalau saya berikan
nama He Yousheng untuk anak yang satu ini?”
“Ini....”

.

“Jangan kuatir, kali ini Yousheng, artinya lahir kembali. Ia tak akan mati di tengah jalan. Coba pikir, mana ada lahir dan mana ada mati? Maksudnya, sudah
mati toh hidup kembali.”
Sambil menggendong bayi mereka yang kedua, pasangan suami-istri itu pulang
dengan sukacita.
Dan saya, tetap menorehkan kalimat yang sama di atas secarik kertas, yakni:
“Mana ada lahir? Mana ada mati?”
Bagi orang seperti diriku ini, lahir dan mati adalah satu kesatuan tunggal yang
tiada bedanya. Boleh dikata, saya sudah melampaui pandangan lahir dan mati.
Kelahiran memang patut disyukuri, kematian pun patut disyukuri pula. Tak ada
lagi suka atau duka dalam menghadapi kedua peristiwa itu. Tak ada lagi rasa
kehilangan atau rasa memiliki, juga tak ada lagi rasa keberhasilan atau rasa
kegagalan.

48

DharmaTalk 2013

Orang seperti diriku yang hidup bersahaja ini, telah mencapai tingkat ‘Tiada
lahir dan tiada mati’.
Melihat keluarga yang melahirkan anak, saya berkata, “Mana ada lahir?” Melihat orang meninggal, saya berkata, “Mana ada mati?”
Diriku ini adalah:
Hilir-mudik antara tiga gubuk
Cahaya dewa pencerah alam
Tiada beda antara baik dan buruk
Kilesa duniawi tak lagi menyangkut
Konghucu berkata, “Tanpa memahami makna kehidupan, tak mungkin kita memahami makna kematian.”
Saya berkata, “Mana ada lahir? Mana .ada mati?”
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Menghormati dan Tidak Memaksa
Berarti Mematuhi Sila
~Maha Arya Acarya Lian Sheng, 8 desember 2007~

Sembah sujud pada Y.M. Liao Ming, Guru Sakya Zheng Kong, Gyalwa Karmapa
XVI, Guru Thubten Dhargye. Sembah sujud pada Triratna mandala. Gurudhara,
pemandu Acarya Lian Zhu, para acarya, dharmacarya, lama, para umat seDharma, umat se-Dharma di internet, salam sejahtera.
Malam ini kita mendengar Lama Lian Jin menyampaikan tentang keberanian. Ini
membuat saya teringat bahwa malam ini di mana cuaca di luar begitu dingin,
kita dapat berkumpul di dalam aula Vihara Ling Shen Ching Tze, membahas
tentang Buddhadharma, ini adalah sebuah jodoh. Bila Anda tidak punya jodoh
ini, Anda tidak mungkin duduk di dalam aula Vihara Ling Shen Ching Tze. Coba
Anda bayangkan berapa warga Seattle? Di Seattle ada banyak orang, namun,
mereka belum tentu berjodoh duduk di dalam aula ini. Sebenarnya, bersarana
.
pada Buddha, Dharma, Sangha, dan Vajracarya
juga perlu keberanian, ditambah
jodoh. Kita duduk di sini boleh dibilang sangat beruntung.
BELAJAR BUDDHADHARMA DAN BERSARANA PERLU KEBERANIAN
DAN JODOH
Masuk ke sini ikut kebaktian perlu keberanian; bersarana pada Mahaguru juga
perlu keberanian. Orang luar sama sekali tidak tahu mengapa harus bersarana,
juga tidak tahu apa keberhasilan yang dapat dicapai di masa yang akan datang.
Oleh karena itu, saya merasa perlu gabungan keberanian dan jodoh, sebab,
dengan adanya jodoh, Anda baru ada keberanian bersarana pada seorang guru.
Anda lihat saja berapa banyak warga Seattle, yang mengenal Buddhadharma
justru tidak banyak. Seperti banyak siswa dari Vancouver, mereka menyetir selama 3 jam, menyetir lagi selama 3 jam untuk pulang, bila Anda tidak ada keberanian dan jodoh tersebut, pada cuaca bersalju Anda seperti ini, Anda tidak
akan ke sini.
Kalau itu saya, bila ada seorang guru berceramah Dharma di Vancouver, setiap
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hari minggu harus menyetir ke sana untuk mendengarkan Dharma, selesai mendengarkan Dharma harus menyetir pulang lagi. Saya mau bertanya pada diriku,
apakah saya punya keberanian ini. Gurudhara tidak akan mengantar saya ke
sana, sebab utamanya, ia tidak menyetir di jalan tol, ia trauma dengan jalan
tol, begitu menyetir di jalan tol, begitu memasuki kecepatan tinggi, ia langsung
panik, ia merasa mobilnya berada di tengah angkasa, tiba-tiba ia merasa gugup,
ia langsung menginjak rem di jalan tol. Makanya, ia tidak mungkin mengantar
saya. Kalau menyetir di jalan tol rute pendek, saya masih berani; kalau di jalan
tol rute panjang, saya juga tidak berani. Jadi, orang yang benar-benar berani
baru bisa mengikuti kebaktian setiap hari Sabtu dari Vancouver. Banyak warga
Seattle tidak mengerti datang ke sini untuk mengikuti kebaktian. Kita justru memiliki keberanian dan jodoh, makanya dapat mengikuti kebaktian di sini.
Saya ingat dulu banyak terpidana mati dari Singapura, mereka bersarana pada
Mahaguru, kemudian dengan serius menjapa mantra hati Guru, bervisualisasi,
dan membentuk mudra. Dalam waktu setengah tahun saja, sebelum dihukum
mati, mereka sangat tekun bersadhana.. Hukuman mati di Singapura merupakan
hukuman gantung, setelah dihukum gantung, jenazahnya dikremasi, alhasil
setelah tubuh mereka dikremasi, ada sarira. Banyak orang merasa heran, mereka, terpidana mati adalah orang yang mempunyai rintangan karma yang sangat
berat, selama hidup melakukan banyak hal yang tidak baik, mengapa mereka
justru bisa mencapai keberhasilan dalam waktu yang sangat singkat? Ini ada
jawabannya, saya kasih satu contoh.
Ketika Anda melempar sebongkah batu ke dalam Danau Sammamish, “Phong”,
batu ini pun tenggelam, tenggelam, tenggelam, tenggelam sampai ke dasar air,
batu ini adalah sebuah rintangan karma. Namun, begitu Anda bersarana pada
Zhenfo, menjapa mantra hati Guru, membentuk mudra, melakukan visualisasi,
saat jelang wafat, ada sebuah bahtera Dharma yang besar muncul di hadapan
Anda, seberat apapun rintangan karma Anda, bahkan seberat container pun,
bahtera ini tetap mengantarkan Anda ke Sukhavatiloka.
Oleh karena itu, jika Anda tidak bernaung pada penyelamatan Guru dan Yidam,
karena Anda tidak punya naungan sama sekali, Anda hanya seperti sebongkah
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batu, Anda terlempar ke dalam danau, Anda pun tenggelam ke dasar air. Dengan
adanya naungan, seketika, Guru dan Yidam Anda akan menyelamatkan Anda.
Di dalam Sutra Amitabha dikatakan bahwa selama Anda jelang wafat, bila Anda
bersarana, japalah mantra hati Guru atau nama Amitabha, bila Anda berkonsentrasi menjapa nama Buddha selama 7 hari, lewat daya adhistana Guru dan daya
penyelamatan Yidam, Anda pun berhasil, apakah rintangan karma Anda seberat
batu, container, atau alat berat, bahtera Dharma tetap dapat mengantar Anda.
Oleh karena itu, bersarana adalah jodoh, namun, juga perlu keberanian. Ada
orang berjodoh datang ke sini, ke Vihara Ling Shen Ching Tze, namun ia belum
tentu punya keberanian untuk bersarana, bila Anda menawarinya bersarana, ia
tidak mengerti, ia juga tidak tahu apa manfaatnya. Oleh karena itu, lain kali ada
orang datang, kalian harus menjelaskan padanya, ini sebuah bahtera Dharma,
walaupun Anda punya rintangan karma pada masa silam, Anda tetap diantar,
Anda tetap diseberangkan ke Buddhaloka yang bersih. Menjadi bhiksu juga harus punya keberanian, seperti Lama Lian Jin, ia menjadi bhiksu juga harus ada
.
keberanian, bila keberanian ditambah jodoh,
barulah dapat menjadi bhiksu.
TANTRIKA HARUS MEMATUHI SILA DALAM SETIAP SISI KEHIDUPAN
Acarya Lian Zhu menyampaikan tentang sebuah ﬁlm yang ia tonton, yang ia
tonton adalah “Lust. Caution” yang disutradarai oleh Ang Lee. Saya tidak pernah
tonton ﬁlm ini, namun pernah membaca liputannya. Di dalam liputannya disebutkan sinopsis dan inti cerita. Begitu saya membacanya, saya merasa “yak”.
Anak kecil begitu menonton TV melihat kondisi demikian akan berseru “yak”.
Kosakata pertama dalam bahasa Inggris yang pertama kali dipelajari adalah
“yak”. Film “Lust. Caution” ini, karena saya tidak tonton, makanya saya tidak
mengerti bagaimana suasana hati Acarya Lian Zhu setelah menonton “Lust.
Caution”. Saya sudah lama tidak menonton ﬁlm, saya tidak akan menonton ﬁlm
ini. Kadang-kadang, saya menonton kaset Kebudayaan 5000 Tahun, Tempattempat Bersejarah di Dunia. Juga ﬁlm-ﬁlm silat yang dipinjamkan seorang siswa
dari Vancouver yang tidak begitu menonjolkan adegan demikian.
Menurut Acarya Lian Zhu setelah menontonnya, ia merasa sangat puas, saya
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tidak tahu bagian mana yang membuatnya puas, sebab ia tidak mengutarakannya. Saya merasa ﬁlm yang disutradarai Ang Lee, tentu saja “Crouching Tiger,
Hidden Dragon” memang mendapatkan penghargaan, terkenal di seluruh dunia, ia adalah kebanggaan bangsa Tionghua, kebanggaan orang Cina, juga kebanggaan Taiwan. Kemudian, ﬁlm keduanya berjudul “Brokeback Mountain”
juga sangat terkenal dan juga mendapatkan penghargaan, Brokeback Mountain
yang disutradarainya adalah memerankan gay, saya tidak menontonnya. Sepertinya mendapatkan penghargaan juga. Ini ﬁlm ketiga “Lust. Caution”, ia khusus
memilih yang ada hubungannya dengan seks, saya tidak nonton juga. “Crouching Tiger, Hidden Dragon” saya memang sudah tonton, saya tonton saat pulang
ke Taiwan. Saya merasa saya sangat familiar dengan ﬁlm ini, soundtracknya,
kronologisnya, aksi silatnya, mirip sekali dengan “Legend of the Mountain” yang
dulu pernah saya tonton yang disutradarai oleh King HU, mirip sekali. Sutradara
King HU sudah meninggal dunia, ia pernah menyutradarai sebuah ﬁlm berjudul
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“Legend of the Mountain”, bila Anda membandingkan soundtrack, aksi silat,
dan adegan dari “Legend of the Mountain” dengan “Crouching Tiger, Hidden
Dragon”, ada sedikit kemiripan, tidak sepenuhnya sama. Film “Lust. Caution”
ini saya tidak pernah tonton, “Brokeback Mountain” saya juga tidak tonton,
sebab mengenai masalah “seks”. Konon, standar “Lust. Caution” sangat luas,
makanya, saya juga tidak tonton.
Saya dengar, akhir-akhir ini Acarya Lian Zhu jarang ke Cina Daratan. Apakah
ada sebab khusus yang lain? Sebab sebagian besar pengusaha Taiwan yang pergi
ke Cina Daratan selalu terjerumus. Akhir-akhir ini, Anda jarang pergi, saya pikir
Anda seharusnya mematuhi sila. Atau ada sebab khusus yang lain, mengapa
tidak berani pergi ke Cina Daratan lagi? Sebab, kalau pergi harus membayar
biaya susu. Mau melarikan diri! Ini hanya bercanda. Banyak pengusaha Taiwan
itu begitu, akhirnya melarikan diri dan kembali ke Taiwan, sebab, malu bertemu
sanak saudara dan kerabat.
.
Acarya Lian Zhu juga menyampaikan masalah
“Sila”. Dalam aspek pangan,
ajaran Tantra kita mengharuskan kita melakukan persembahan dan penyeberangan, paling tidak harus memberkati makanan dengan cahaya, kemudian
menjapa “OM AH HUM”, itulah penyeberangan. “OM AH HUM”, cocok untuk mantra apapun. “OM AH HUM”, juga merupakan penyeberangan yang
sangat sederhana, harus dijapa. Salah satunya ada satu mantra, di dalamnya
terdapat keberhasilan dari Sang Yidam, kemudian, menjemput dan membimbingnya lewat mantra “OM AH HUM”. Penyeberangan dan persembahan dalam
Tantrayana menggunakan mantra dan cahaya. Dalam aspek pangan, sebelum
kita makan, kita harus melakukan penyeberangan. Sandang juga demikian, ketika Anda hendak memakai jubah lama, taruhlah kepalan tangan Anda di atas
pakaian Anda, baca “OM AH HUM”, baru kenakan, keberhasilan Sang Yidam
memberkati jubah lama atau pakaian Anda, sehingga, Anda pun seperti seekor
singa, raja dari segala binatang buas, mara sesat apapun yang melihat Anda
akan mengumpet. Ini juga semacam “sila”, dalam berpakaian pun Anda harus
menjapa “OM AH HUM”, makan pun Anda harus menjapa “OM AH HUM”,
bila Anda lakukan setiap kali, Anda akan menjadi sangat wajar, kewajaran ini
pun berubah menjadi semacam “sila”, Anda tidak akan mengabaikan sila ini.
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Dalam aspek “papan”, Anda masuk ke dalam rumah Anda, Anda pun visualisasikan jadi istana Buddha, ini juga wajar. Setiap kali Anda memasuki rumah,
Anda pun visualisasikan menjadi istana Buddha. Apa yang Anda lakukan di
dalamnya, semuanya sesuai dengan “Sila”. Makanya, saya sering mengatakan,
ketika kita tidur, begitu naik ranjang, kita pun visualisasikan ranjang menjadi
sekuntum teratai, begitu Anda naik ranjang dan rebah di atasnya, Anda pun tidur
di dalam teratai, kemudian Anda japa “RANG YANG KANG”, lantas berubah
menjadi sebuah Vajra Dorje, sebuah Vajra Dorje berada di pusat teratai, kemudian Anda melakukan Sadhana Tidur Bersinar, inilah aspek “papan” Anda. Bila
Anda melakukan Sadhana Tidur Bersinar, Anda pun tidak akan diganggu maramara dari luar, sebab Anda sudah berada di dalam “Sila”. Ketika kita jalan di
luar rumah, visualisasi diri kita menjadi yidam. Asalkan kita sering melakukan
demikian. Anda mematuhi sila dalam segala aspek kehidupan yang terdiri dari:
pangan, sandang, papan, dan transportasi.
TANTRIKA MEMANDANG SELURUH WANITA ADALAH BHAGAWATI, SELU.
RUH PRIA ADALAH BUDDHA
Di mana letak kemuliaan ajaran Tantra? Memandang seluruh wanita adalah dakini. Baik orang dewasa, anak-anak, yang tua, yang muda, remaja, semuanya
dipandang sebagai dakini. Memandang seluruh pria adalah Buddha, Anda tidak
akan merendahkannya. Sebab, dakini memiliki Dharmabala, ia bisa menyeberangkan para insan, layaknya Bodhisattva, sebab, bila Anda memandang seluruh wanita adalah dakini, seluruh pria adalah Buddha, Anda tidak akan meremehkannya, inilah yang disebut menaati sila. Bila Anda menghormati semua
orang, Anda pasti mematuhi sila. Seperti masyarakat sekarang yang begitu kacau, seorang yang tidak melatih diri tidak mengerti menghormati orang lain, ia
bahkan merampas dan mencuri, bahkan membunuh orang, ini karena mereka
tidak mengerti mematuhi sila. Anda telah belajar Buddhadharma, mengerti mematuhi sila, Anda memandang seluruh wanita adalah dakini; seluruh pria adalah
Buddha. Anda tidak akan merendahkan mereka, dengan sendirinya Anda pun
mematuhi sila.
Selanjutnya, barusan Acarya Lian Zhu menyampaikan tentang masalah benci,
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iri, dan cemburu. Ini mudah sekali dilanggar. Kebanyakan orang yang tidak melatih diri, jiwa mereka tidak mantap, juga banyak orang yang luar biasa dengkinya. Ini karena mereka tidak melatih diri, makanya, ia akan merasa benci, iri
atas kesuksesan orang lain. Orang sering mengatakan, pemain baseball kebanggaan Taiwan, Wang Jianmin, lemparannya sangat bagus, tentu ada juga yang iri
begitu mendengarnya, mengatakan bahwa itu hanya hoki saja. Ia juga sudah
latihan sekian lama, ia pasti ada kemampuan sejati, juga didukung oleh tim
yang kuat, dan hoki. Oleh karena itu, Anda jangan iri dengan kebolehannya.
Kalau kita yang disuruh melempar bola, dijamin habis. Jadi, yang kita hormati
adalah kebolehannya, ia sungguh kebanggaan Taiwan, ia punya kemampuan
untuk melempar bola, kita pun jangan iri padanya. Kita tidak selayaknya cemburu pada orang lain. Ini semua menunjukkan ketidakmantapan jiwa. Iri juga
berarti tidak mantap. Kebencian justru karena terlalu dengki. Oleh karena itu, di
Putra Stadium, Kuala Lumpur, Malaysia, saya menyatakan bahwa diri saya tidak
ada kebencian, saya tidak punya musuh, saya juga tidak pernah iri pada orang
lain, saya juga tidak pernah cemburu, saya tidak pernah membenci orang lain,
.
mengapa? Saya anggap setiap wanita adalah
dakini, setiap pria adalah Buddha.
Terhadap orang yang mencelakai saya, jika dia wanita, saya anggap dia dakini.
Bukankah minggu lalu saya sudah katakan bahwa ia justru mengajarkan saya,
jika Anda telah berbuat salah, berubahlah, jika Anda tidak berbuat salah, Anda
anggap sebagai peringatan.
Seperti kali ini di Malaysia, banyak organisasi menyangkal Anda sama sekali,
Anda anggap mereka adalah Buddha, sebab jika saya melakukan kesalahan saat
berceramah Dharma, pikirkanlah secara detil, jika ajaran Tantra kita ada kesalahan, seharusnya diubah. Jika kita tidak salah, mereka justru memberikan
peringatan pada kita, jangan berbuat kesalahan. Mereka juga mengajarkan kita.
Makanya, saya katakan bahwa saya tidak punya musuh, orang lain menganggap
saya sebagai musuh, itu dia, bukan saya. Bagi saya, saya tidak ada musuh. Oleh
karena itu, selama Anda dapat menganggap seluruh wanita adalah dakini, seluruh pria adalah Buddha, Anda pun sudah mematuhi sila. Makanya, saya menghormati setiap orang, saya menjunjung tinggi setiap orang, apapun yang saya
lakukan, pasti melalui persetujuan orang lain, bila Anda setuju saya melakukan
demikian, saya baru lakukan. Bila Anda tidak setuju saya melakukan demikian,
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jika saya memaksa Anda, itu karma saya. Saya yang salah. Jadi, kita harus mematuhi sila dalam melakukan segala sesuatu. Karenanya, Mahaguru tidak pernah meminta uang dari orang lain, saya tidak akan buka mulut meminta sekian
persembahan dari Anda. Misalnya, Acarya dan Lama harus memberikan saya
sekian persembahan setiap bulan, kalian seluruh umat harus mengalokasikan
10 % dari gaji kalian setiap bulan untuk dipersembahkan pada Mahaguru. Saya
pun menjadi kaya raya, bahkan 1 % pun sudah luar biasa, bagai menang lotere.
Mematuhi sila berarti tidak boleh memaksa siapapun untuk melakukan apapun,
ini adalah prinsip saya. Oleh karena itu, apapun yang saya lakukan, harus ada
persetujuan dari orang lain dulu, orang lain bersedia, saya baru akan lakukan.
Mudah sekali, sila Buddha tidak banyak, namun, apabila Anda memahami sila
dan menerapkannya dalam hidup sehari-hari, dengan sendirinya Anda pun berjalan di atas jalan sila. Sebab, dengan adanya sila, hati Anda akan tenang dan
damai, sehingga, kebijaksanaan Anda pun akan terus terpancar, dengan sendirinya, Anda menjadi seorang yang mencapai keberhasilan agung. Om Mani
.
Padme Hum.

DharmaTalk 2013

57

㬤⭕⍱֑䅑

䱵 ᖂ䱶㏉䠁 㾷
ɋ䠁㏉ɇ֑䃠䱵ᖂ䱶㏉ɈɌ䃠

.

我們今天講《佛說阿彌陀經》的「說」。
這一本經是誰說的呢？是釋迦牟尼佛說的！
佛說又是在說誰呢？是在講阿彌陀佛！
那麼又說給誰聽呢？是講給舍利弗聽！
今天就來講這個舍利弗。這個舍利弗是誰呢？舍利弗是釋迦牟尼
佛的弟子。我看經典，我都認為舍利弗是釋迦牟尼佛的首座弟子。舍利
弗衪在釋迦牟尼佛的弟子當中，被稱為智慧第一，是什麼原因呢？舍利
弗本是婆羅門教的，衪的父親本身就是婆羅門教的教士。衪父親很有智
慧，舍利弗從小就被衪的父親教導成為很有智慧的人。在衪長大以後，
衪自己也有很多的弟子，最後衪來皈依釋迦牟尼佛，一共帶了三百五十
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個弟子來皈依釋迦牟尼佛。舍利弗的智慧，我們在很多的經典裏都可以
看到，衪是很有智慧的長者，能夠自主生死，能夠明心見性。到了有一次
，釋迦牟尼佛衪說衪大概最近要回去了。舍利弗跟釋迦牟尼佛講，我要
在你之前回去。當弟子的先回去幫老師準備好房間，還有買一些房地產
、汽車呀，一些方便生活的東西啦！所以舍利弗說衪要先回去準備一下
（衪們那時候好像沒有汽車）。不過，舍利弗能夠這樣子講，衪說：
「老
師要走了，當弟子的先行，替老師準備一點以後老師到那個地方去的一
些東西。」然後舍利弗就回到自已原來住的那個地方，把房間打掃乾淨
，自己一個人就坐在房子中央，打坐就走了！所以祂是比老師還早走的
一位弟子。由此，我們可以證明舍利弗本身可以自主生死。
今天假如有一些弟子說：老師假如要走的前十天，我要先走。那個
功夫是很厲害的。人不能說是你想要死就死那麼簡單！當然像上吊、跳
水、自焚、像割腕啦，不算！這些是不算的，要能夠「自主生死」，要像舍
.
利弗一樣，這樣坐著，哎呀，我要先老師十天回去，就這樣坐著就死。
據我所知道的，舍利弗衪將來又會回到人間來成佛，衪成就的佛號就叫
做「華光佛」。
上次我在（禪的大震撼）裏面有提到舍利弗幾個字，有提到衪的故
事。舍利弗衪本身是比較不喜歡這個……怎麼講？Lady，衪是比較不喜
歡。衪很執著，衪講修行人旁邊不可以有小姐。有一次衪去看維摩詰的
病，就因為維摩詰旁邊有天女，有小姐在旁邊服侍衪，舍利弗看了心裏
想說：
「修行人的旁邊有那麼漂亮的小姐走來走去，在那邊服侍衪，這
是不對的！」旁邊那個小姐她有他心通，她知道舍利弗心中的意思。一
下子，這天空掉了很多花，掉下來，天空裏，天女散花，哇！好多花都掉
下來，掉到別人的身上，一碰到它就掉到地上，只有掉到舍利弗身上的
，它就黏住了。舍利弗衪就用手把那些花撣掉，但是始終沒有辦法把那
些花撣掉。舍利弗問旁邊的這個天女：
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衪說：
「我身上的花為什撣不掉？」
天女講：
「因為你心中有花，你的花才撣不掉。」
這裏面有很深的道理在裏面！
這個天女再顯一個神通，她把舍利弗變成天女，天女變成舍利弗
站著。那舍利弗衪也使神通，趕快要變回自己，但衪變不回來。那天女
就跟衪講：
「現在的你就是我，現在的我就是你。所以一個漂亮的小姐
在服侍維摩詰菩薩，這樣子又有什麼不對呢？」
按照天女所講的意思是說，這只是一種形象的不同而已。這個心，
佛是一樣的，男、女只是一種形象。舍利弗受到這個教訓後，衪就知道，
衪說男女只是一種形象，並沒有分別。因為男的可以變成女的，女的也
.
有可能變成男，一切的轉變只是形象上的問題而已。
所以在佛菩薩的眼中，男女有別的是凡夫，男女無別的就是佛。到
了最高境界的時，根本就沒有男女的分別。所以，觀世音菩薩衪想要變
成女生，衪就變女生，衪要變成男生，就變男生，所以觀世音菩薩也可
以是天人丈夫觀世音菩薩。衪為了現慈悲相，所以才顯現女生。在維摩
詰菩薩旁邊服侍的這位天女，她曾經服侍過數萬億的佛。所以舍利弗當
時小看了她，其實，她也是很偉大的。
佛講這一本經，是完全很有智慧、很有功德，而且有神通力。由於
舍利弗本身是智慧第一的尊者，可見《佛說阿彌陀經》也是一本智慧非
常高超的經典。佛在講經的時候，經常有很多種說（很多種說法）。有
長說、也有短說，有明白的說，也有比喻的說，有直接的說、也有橫說（
從旁邊講來的），有根本不說，也有說得很多的，有講過去說的（講過
去式）、也有講未來說的、也有講現在說的。所以佛說的法是無窮盡的
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。
所以今天我在這裹、坐在這裏說，那也是等於是坐著說。而且不
但是坐著、是坐地板說。啊！我也不知道要坐多久？總之，我在說，你們
也聽，將來你們也可以說。總有一天大家說法，都說到無話可說，那就
符合了佛講的「佛所說一切法，都是無法可說。」到了這個無法可說的
時候就是「真正的說」了！
嗡嘛呢唄咪吽。

.
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Agus Susanto
Benny Suwaryana WI
Helman
Phan Yoe Nyan
Destelly Mutia Luh
Alm. Sarni
Budianto
Chapin
Diana lusi
Herwin
Fendy Sutio
Yenny
Tan Chu Khe
Yusuf
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Rp. 200.000
Rp. 100.000
Rp. 50.000
Rp. 300.000
Rp. 100.000
Rp. 200.000
Rp. 1000.000
Rp. 100.000
Rp. 200.000
Rp. 200.000
Rp. 200.000
Rp. 30.000
Rp. 500.000
Rp. 435.000
Rp. 50.000
Rp. 300.000
Rp. 250.000
Rp. 200.000
Rp. 50.000
Rp. 100.000
Rp. 300.000
Rp. 35.000
Rp. 100.000

Rp. 250.000

Li Khiong Jan
Li Tanju
Li Jit Fam
Li Kaju
Li Thinju

Rp. 1000.000

Lim Jit Lee
Lim Venny
.
Frans Hostara
Franky Hostara
Ivanny Hostara

Rp. 1000.000

Lim Siau Tjong
Mai Chin

Rp. 100.000

Lina Limpah
Delian Natalie Zaldi
Dalvin Nathanael

Rp. 350.000

Tan Joko Handoko
Nina Surgiyah
Dicky Setiawan
Henny Tania
Tara Richie Lin Setiawan

Rp. 400.000

魏志藤
李燕真
魏青海
Rehana

Rp. 300.000

NN
NN

Rp. 50.000

Donatur Kolom Sutra/Mantra & Iklan
~Bulanan/Tahunan
蓮花意盛
Lydia Sutioso
Cahaya Listrik
Randy Herman
Light Lotus Galery
Sujadi & Vicca
Hermanto Wijaya & Keluarga
Toko Jaya Raya Solutions
Alm.張玉梅

Penulisan nama Donatur yang di singkat pada
. tabel diatas hanya untuk penyesuaian ruang.
Nama selengkapnya digunakan dalam penyaluran jasa melalui api homa
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Vihara Vajra Bhumi Sriwijaya
Jl. Sayangan lrg. RK. Lama No. 619 RT. 09, 16 ilir
Telp. 0711-350798 Fax. 0711-320124
email. contactus@shenlun.org
website. www.shenlun.org
Palembang - Indonesia

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

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

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

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

◉ Lotus Light Charity Society (華光功德會) :
Dapat menghubungi Saudara Rexi di nomor 0819-2762-4377

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

◉ Duka (Sung Cing):
Dapat menghubungi Saudara Sik Che di nomor (0711) 311-645

◉ Informasi DharmaTalk (法音集) :
Dapat menghubungi Saudari Renny di nomor 0821-7905-6024
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Tatacara Bersarana
Untuk bersarana pada Maha Arya Acarya Lian Sheng dapat langsung berkunjung ke
Vihara atau Cetya yang ada di kota atau wilayah anda.
Bagi anda yang ingin bersarana namun di kota atau wilayah anda tidak terdapat
Vihara atau Cetya Satya Buddha (Zhenfo Zong) dapat melakukan cara seperti
dibawah ini.
Menulis surat permohonan Abhiseka dengan format sebagai berikut:

◉ Nama
◉ Tempat, tanggal lahir
◉ Alamat sekarang
◉ Umur
Kirimkan ke :

:
:
:
:

Zhen Fo Mi Yuan (Mandalasala Satya Buddha)
.
Master Sheng-Yen Lu
17102 NE 40th Ct.
Redmond, WA 98052
U.S.A

Juga dapat dikirimkan melalui Vihara Vajra Bhumi Sriwijaya atau melalui website
yang dikelola Vihara Vajra Bhumi Sriwijaya, www.shenlun.org
Setelah mengirimkan surat, Pada tanggal 1 (che it) atau tanggal 15 (cap go) Lunar/
imlek Pukul 07.00 pagi bersujud dalam sikap anjali dan menghadap kearah matahari terbit menjapa (membaca) Mantra Catur Sarana sebagai berikut:
“NAMO GURUPHE. NAMO BUDDHAYA. NAMO DHARMAYA. NAMO SANGHAYA”
Diulang sebanyak tiga kali. Kemudian memohon Maha Arya Acarya Lian Sheng berkenan menuntun bersarana pada Satya Buddha.
Setelah melakukan tata cara diatas disarankan untuk mencari petunjuk kepada
seorang Biksu Lhama (Fa Shi) atau Vajra Acarya (Shang Shi) Satya Buddha (Zhenfo
Zong) agar dalam bersadhana tidak terjerumus informasi yang tidak benar.
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*Bulatan besar melambangkan hari, Bulatan kecil melambangkan Ɵga waktu

