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Memohon kepada Mahaguru Maha Mula Acarya Lian Sheng
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Memohon kepada Sepuluh penjuru Buddha, Bodhisattva,
Dharmapala dan segenap Makhluk Suci lainnya.
Berkenan memberkati usaha murid dalam
meneruskan arus Dharma.
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Semoga Pembaca dapat memahami Dharma yang terkandung didalamnya.
Semoga terjalin jodoh dengan Buddhadharma.
Semoga arus Dharma mengalir dalam diri umat manusia.
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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Mengapa Harus Bersadhana
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Malam ini akan membicarakan mengapa harus bersadhana? Masalah ini sering
didengar, setiap hari kita semua sedang bersadhana, setiap hari sabtu semua kesini untuk mengikuti kebaktian, tetapi masih ada yang bertanya mengapa harus
bersadhana?
Ada orang menjawab bersadhana yaitu melatih diri, ada lagi yang bertanya
mengapa disebut melatih diri? Kita menjawab melatih diri yaitu melatih semua
kebiasaan atau tingkah laku.
Saya ingat, masa lalu Guru saya juga memberitahu benar-benar melatih diri
yaitu melatih apa? Yaitu melatih hati, melatih hati ini!
Saya ingat pertama kali saya bekerja, pada waktu menghadapi masalah, direktur
perusahaan menulis di atas kaca (mencuci tangan harus mencuci hati). Membenahi sebagian besar pekerja dalam perusahaan dengan kasar, pekerja tidak
jujur, disamping mereka mencuci tangan disisi lain mentertawakan direktur
perusahaan (mencuci tangan mana mungkin bisa mencuci hati)? Tetapi, saya
merasa direktur perusahaan menulis mencuci tangan harus mencuci hati memiliki makna sangat dalam. Walaupun saya sendiri juga tidak dapat mengerti.
Kami berdua pekerja yang hampir menyerupai anak kecil, berlari untuk bertanya kepada direktur perusahaan, (bagaimana cara mencuci hati? Tolong direktur tunjukkan kepada kami). Hasilnya kami berdua diam tidak berbicara.
Sesungguhnya direktur kami hanya dapat menulis juga tidak dapat mencuci.
Sebagian besar karyawan memanggil direktur perusahaan kami orang gila.
Selain itu pada akhirnya Guruku mengajarkan kepada saya, dia berkata apa
yang disebut melatih diri yaitu, harus melatih hati. Beginilah cara dia mengajar.
Saya juga bertanya kepada Guru saya, hati ini bagaimana harus dilatih? Pada
saat itu di Amerika sedang popular transpalasi hati, ini memang sedikit berbeda.
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Bagaimanapun Guruku sangat baik, dia memberikan penjelasan dengan teliti.
Dia berkata, melatih hati adalah melatih pikiran kita. Sesuai yang dikatakan
Guru, hal pertama yang harus dilakukan ketika melatih diri yaitu, menjaga pikiran kita, tidak peduli banyak pikiran atau sedikit pikiran, pikiran baik atau pikiran buruk, semua pikiran itu harus dilatih.
Saya berpikir, ada atau tidak orang yang melatih pikiran ini tidak ada orang yang
tahu. Sesuai dengan yang Guru saya katakan, ada atau tidak melatih pikiran,
Buddha, Bodhisattva mengetahui. Tidak hanya Buddha dan Bodhisattva mengetahui tetapi, semua pikiran dapat mempengaruhi hati orang yang melatih diri.
Setiap pikiran ini tidak hanya mempengaruhi hati orang yang melatih diri tetapi,
juga sudah mempengaruhi tubuh dari orang yang melatih diri.
Saya bertanya kepada Guru saya, bagaimana hal ini bisa terjadi? Bagaimana bisa
pikiran dapat mempengaruhi tubuh orang yang sedang melatih diri? Beginilah
Guruku menjelaskannya, ketika pikiran seseorang yang sedang marah, tekanan
darahnya berubah tinggi, seluruh bagian saraf kepala bereaksi, mempengaruhi
seluruh tubuh, bergoncang kuat. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam
berbicara, kalau tidak kita dapat memancing kemarahan orang yang berada di
depan kita yang dapat membuatnya langsung terkejut bahkan pingsan.
Saya berpikir, ingin berbakti kepada orang tua dapat menjadi sebuah alasan,
karena kamu bertentangan dengan orang tua, orang tua langsung jatuh pingsan, bagian otak langsung kejang atau dapat terjadi hal lainnya, harus di antar
kerumah sakit dan dalam sekejap dapat saja langsung selesai, ini kesalahan
besar.
Ketika seseorang sedang marah dapat langsung mempengaruhi bagian otaknya,
dapat membunuh banyak sel, orang yang memiliki mata batin dapat melihat
disekeliling tubuh orang yang sedang marah terdapat kobaran api, tangan di
genggam sangat erat, gigi di tekan sangat kuat, kedua mata dapat menyerupai
seekor monyet bermata merah, terhadap barang yang paling ia sukai semua juga
dapat dihancurkan.
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Sekali kemarahan di dalam pembuluh nadi dapat mempercepat peredaran darah, membuat pembuluh nadi pecah. Oleh karena itu Guru saya berkata kepada
saya mengenai kekuatan pikiran, ketika pikiran sedang marah dapat mengurangi
usia 3 tahun. Perkataan yang disampaikan Guruku sepertinya ilmu kedokteran
tidak dapat menyampaikannya.
Sekali lagi dia berkata, ketika pikiran seseorang sedang tidak normal, kadang
kali di dalam hati merasa kosong. Kemudian pori-pori tubuhnya terbuka akan
sangat mudah merasa kedinginan dan kepanasan. Pikiran orang yang sedang
tidak normal akan lebih mudah flu. Selain itu Guru saya juga berkata ketika pikiran sedang kacau, tubuhnya pasti lemah. Ada satu penyakit yang disebut sakit
jiwa, sebagian tubuhnya sangat lemah, pikiran kacau, menggunakan kesadaran
untuk mengatasi kekacauan. Orang ayng sering berpikiran tamak (loba), tamak
pada makanan pada akhirnya akan merasakan lambungnya tidak dapat lagi
mencerna. Selain itu, lambungnya juga tidak dapat berfungsi dengan sempurna.
Ketika timbul pikiran negatif didalam tubuh akan langsung merespon untuk timbulnya penyakit. Saya tidak percaya perkataan bahwa pikiran begitu dahsyat.
Setelah Guruku sering memberikan petunjuk. Dia berkata, kamu pergi sampai
disuatu tempat, sangat banyak anak kecil buang air besar di atas tanah. Sebenarnya kamu hanya melihat kotoran itu. Justru kamu berpikir ingin muntah, kamu
tidak perlu merasakan bau hanya perlu di lihat saja anda sudah merasakan ingin
muntah. Guruku menjelaskan bahwa ini adalah pikiran. Kita pernah pergi ke
David Square melihat kotoran buatan, sebenarnya barang ini tentu saja tidak
mengeluarkan bau karena buatan, tetapi disusun didepan kita, kita merasa sangat jijik, merasakan ingin muntah, inilah disebut pikiran.
Ada orang pergi menonton film di bioskop kedua mata anda hanya perlu melihat film, tetapi bayangan itu dapat sampai ke dalam otak anda, di dalam otak
anda ada pikiran ini. Karena di dalam tubuh kita terdapat darah yang sudah
mengantarnya masuk ke dalam pikiran. Oleh karena itu menurut yang Guru
saya sampaikan di dalam darah kita menunjukkan apapun yang di bayangkan
semuanya merupakan hasil dari pikiran kita. Kamu sering berpikiran baik, kamu
sudah memiliki hati yang benar dan tingkah laku baik; kamu sering memiliki
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pikiran tidak baik, karena tubuh yang tidak baik maka tingkah laku pun tidak
baik. Oleh karena itu hari ini berlatih Buddhadharma ingin mendapatkan pikiran baik.
Orang yang berlatih Tantrayana akan mendapatkan tubuh sehat, sering merasakan kebahagiaan dan ketenangan maka, akan dijauhkan dari penyakit.
Oleh karena itu Guru saya berkata kepada saya, pada awal bersadhana pertama
sekali melatih pikiran sendiri. Hari ini datang belajar dharma bersadhana yaitu,
harus melatih pikiran, ketika anda memiliki pikiran yang tidak baik, di dalam
tubuh akan menimbulkan hal yang tidak baik. Pikiran yang baik akan menghasilkan kebahagiaan yang membuat tubuh kita menjadi sehat.
Om Mani Padme Hum.
Sumber: Ceramah Mahaguru1897年5月, seattle
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Urutan Sadhana
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Urutan sadhana dalam aliran kita sudah pernah saya tulis di dalam buku Zhen
Fo Mi Zhong Mi (真佛秘中秘). Di dalam buku Zhen Fo Mi Zhong Mi sangat
banyak ditulis urutan bersadhana. Kita tahu di dalam bersadhana harus di mulai
dari catur prayoga, dilanjutkan dengan sadhana guru yoga, selanjutnya sadhana
yidam yoga, setelah mendapatkan keberhasilan dari sadhana yidam yoga boleh
anda lanjutkan sadhana vajra yoga, stelah mendapatkan keberhasilan dari sadhana vajra yoga dapat dilanjutkan sadhana anuttara yoga.
Setiap urutan sadhana yaitu sama, harus mendapatkan keberhasilan. Ada kontak
batin, sudah mendapatkan keberhasilan anda dapat melanjutkan satu tingkat
sadhana yang lebih tinggi. Jikalau anda menganggap anda benar-benar sudah
berhasil, anda boleh memohon Acarya atau Mahaguru untuk memberikan pembuktian.
Sesungguhnya setelah mendapatkan keberhasilan anda baru boleh melatih sadhana yang lebih tinggi, tetapi untuk melatih 5 sadhana ini harus mendapatkan
abhiseka.
Anda hanya perlu mendapatkan keberhasilan dalam sadhana yidam yoga, guru
yoga, catur prayoga maka anda sudah boleh untuk melatih sadhana karman.
Apa yang disebut dengan sadhana karman? Sadhana karman yaitu sadhana
panca karman, sadhana ini harus dilatih, anda harus membeli jenis tasbih ini
yaitu tasbih 5 warna. Untuk melatih sadhana panca karman menggunakan tasbih 5 warna.
Tasbih 5 macam warna yaitu warna putih untuk tolak bala, warna kuning untuk
penambahan berkah, warna merah untuk cinta kasih, warna hitam untuk penaklukan dan warna hijau untuk ratnakula.
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Untuk sadhana karman harus menggunakan tasbih 5 warna, setiap sadhana dilatih selama 7 hari.
7 hari untuk satu sadhana karena anda ingin memohon sesuatu, sadhana ini
dilakukan selama 1 minggu, inilah cara melatih sadhana ini.
Baru saja ada umat yang bertanya kepada saya dia berkata, Mahaguru mengajarkan bahwa ketika kalian baru saja menerima catur sarana, kalian terlebih dahulu harus melakukan sadhana catur prayoga juga berkata kalian harus menjapa
mantra Mahaguru, bukan kah ini sangat membingungkan? Ini sebenarnya tidak
membingungkan.
Setiap waktu anda boleh menjapa mantra yaitu mantra Mahaguru. Untuk melatih sadhana catur prayoga anda harus melatih diri di altar, yang disebut satu
kali sadhana harus dimulai dari mantra pembersihan dan diakhiri sampai mantra paripurna.
Urutan sadhana seperti ini baru disebut sebagai satu kali sadhana. Pada setiap
waktu anda dapat lebih banyak untuk menjapa mantra, japa mantra Mahaguru
sebanyak-banyaknya tetapi bukan melakukan sadhana guru yoga.
Hari ini Mahaguru menggantung tasbih berwarna hitam di depan dada, banyak
orang mengira Mahaguru sedang melakukan sadhana penaklukan sesungguhnya, tidak demikian.
Banyak orang yang menjual tasbih dan memberikannya kepada saya, untuk
coba digunakan dan nanti juga akan dikembalikan lagi.
Mengapa harus menggunakan tasbih berwarna hitam? Karena kali ini banyak
siswa datang berasal dari Indonesia, sebagian besar siswa dari Indonesia adalah
orang yang keturunan China, banyak yang terlibat dalam usaha perdagangan.
Anda sendiri yang terlibat dalam perdagangan saya tidak berutang kepada anda,
justru kamu yang berutang kepada saya, kerjasama seperti ini tidak mendapatDharmaTalk 2015
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kan hasil yang rata.
Hari ini saya meminjam uang dari anda, besok anda meminjam uang dari saya.
Saya bertanya apakah begitu banyak masalah? Hari ini saya bertanya kepada
kalian, kalian berbicara sampai kepada peminjaman uang, pengembalian uang,
saya sungguh tidak dapat mengerti apa yang terjadi. Anda berbicara orang tersebut beberapa tahun yang lalu berapa banyak meminjam uang kepada saya.
Sekarang saya ingin dia mengembalikan berapa dan harus ditambah dengan beberapa keuntungan. Tidak peduli masalah apakah sebelumnya kamu memberikan pinjaman kepada orang lain atau anda memberi utang kepada orang lain
dan tidak di kembalikan, hal seperti ini harus melakukan sadhana penaklukan.
Sumber: Ceramah Mahaguru 追求地上的,京犬會失去天上的 no. 176
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Sadhana Wasikarana
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Sadhana wasikarana bisa membuat mendapat simpati dari orang lain, membuat
harmonis suami istri, membuat suasana persahabatan yang harmonis ,mendapatkan dukungan dari orang lain, dan bisa membuat hubungan perkawinan menjadi sempurna. Saya dulu pernah membicarakan sadhana ini, dan banyak anak
gadis yang sangat suka mendengarkan, tujuan sadhana ini agar banyak orang
menyukai anda, tetapi hal suka ini harus anda perhatikan, jangan semua orang
menyukai Anda, maka tamatlah riwayat Anda. Oleh karena itu dalam hal sadhana ini anda harus lah mempunyai arah dan tujuan. Untuk seorang anak gadis
dan anak laki-laki maka agar diantara mereka timbul rasa suka dan simpati.
altar untuk sadhana ini ditempatkan diarah barat menghadap ke timur, waktu
pelaksanaannya seiap penanggalan lunar tanggal 16~23, jam sadhana yaitu
setelah lewat jam 12 malam, karena sadhana ini Anda lakukan jangan sampai
diketahui oleh orang lain, misalnya ada seorang gadis yang menyukai seorang
pria, maka dia boleh bersadhana ini setelah lewat jam 12 malam dan sadhana
nya jangan sampai diketahui oleh keluarganya.
Setiap sadhana karman yang kita lakukan haruslah dilakukan selama 7 hari sebagai suatu yang
sempurna. Melakukan pemutaran japamala seperti
yang sebelumnya tetapi mudra yang dibentuk berbeda, mudranya jari telunjuk dan ibu jari membentuk sebuah lingkaran dan ketiga jari lainnya berdiri,
lingkaran yang ini melambangkan kesempurnaan,
ibu jari diibaratkan pria dan jari telunjuk diibaratkan wanita ,dengan demikian bentuknya maka terjadilah “kiss”, sedangkan tiga jari lainnya melambangkan orang yang ada di sekitar menghindar,
mudra nya (lihat gambar ), ketika membentuk mudra nya maka anda harus demikian bervisualisasi
DharmaTalk 2015
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dan baru bermanfaat. Satu pria dan satu wanita, dan membentuk lingkaran dan
melambangkan sempurna dan orang yang disekitar jangan melihat apa yang
dilakukan, ini adalah mudra dari wasikarana.
Kapan kita harus membentuk mudra ini?, ketika kita telah selesai melafalkan
mantra dan telah selesai melakukan pemutaran japamala dan terakhir membentuk mudranya, dan hari ini yang kita bicarakan adalah sadhana wasikarana,
pemutaran japamalanya, japamala warna merah, dan sinar merah dari alam semesta masuk ke dalam japamala dan masuk juga kedua tangan kita, dan keluar
ke mudra tadi ,pria memancarkan cahaya merah, wanita juga memancarkan
cahaya merah, apakah anda semua mengerti, sesungguhnya sadhana ini sangat
sederhana, tetapi ada rahasia didalamnya, apabila rahasia ini tidak dijelaskan,m
aka rahasia tetaplah rahasia.
Tujuan sadhana ini yaitu membuat hubungan yang harmonis antara suami dan
istri, dan yang paling baik melatihnya untuk diri sendiri. Jika anda untuk membantu orang lain maka anda harus bervisualisasi jari telunjuk adalah Anda dan
ibu jari berubah menjadi orang yang ingin anda bantu(suami~istri), selain itu
juga bisa membuat hubungan yang harmonis antara hubungan karyawan dan
pimpinan, Anda harus bervisualisasi pimpinan Anda berada di dalam lingkaran
tersebut, dan kedua jari kita jangan divisualisasikan menjadi pria dan wanita,
bagian ini harus Anda perhatikan, jangan sampai Anda salah, kalau salah, nanti
urusannya tambah runyam, bisa-bisa pimpinan Anda setiap hari mentraktir Anda
minum kopi, mengajak Anda ke bioskop, kalau ini yang terjadi maka bukan namanya rumah tangga harmonis, tetapi rumah tangga berantakan. Jika anda ingin
mendapatkan perhatian dari orang banyak, mendapat dukungan dari orang lain,
maka seharusnya Anda melakukan sadhana ini, tetapi mudra yang Anda bentuk
haruslah memvisualisasikan lingkarannya membesar dan banyak orang berada
didalamnya, misalnya perusahaan tempat Anda bekerja, mulai dari pemegang
saham, pimpinan, sampai dengan karyawan bahkan termasuk office boy, sadhana ini dilakukan selama 7 hari, dan hasilnya bisa Anda rasakan.
Saya pribadi pernah melakukan sadhana ini, Saya memohon kepada para Buddha Bodhisattva khususnya untuk aliran kita ini, di aliran kita banyak umat yang
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datang dan banyak pula umat yang keluar, dan saya bertanya kepada para Buddha Bodhisattva, bagaimana mengatasi hal ini, dan masih juga ada umat yang
sradhanya masih kurang, adakalanya hari ini bercatur sarana, besok lusa sudah
keluar dari aliran, para Buddha Bodhisattva menjawab “biarkan saja, keluar 1
dan masuk kembali 20 , atau diperibahasakan yang datang tidak bisa dihalangi
dan yang pergi juga tidak dihalangi, apakah kamu merasa kurang, bukannya
semakin lama semakin bertambah, karena hasil sadhana wasikarana Anda.“
Para Buddha juga berkata “jika murid Anda tidak ada yang keluar, maka sampai
waktunya jika membludak, bagaimana pula mengatasinya? Air pasang masuk
dan air surut keluar, dengan demikian ada yang namanya penambahan.
Maksud para Buddha Bodhisattva yaitu bahwa di alam semesta ini semuanya
mengalami pergerakan, ibarat Anda membuka jendela di ruangan, dengan
demikian udara baru bisa masuk, jika diruangan ini tidak ada pertukaran antara udara masuk dan udara yang keluar, maka suasana ruangan itu pasti tidak
bagus. Ada aliran udara masuk dan ada aliran udara yang keluar, dan saya berharap umat juga demikian, ada yang keluar dan ada yang masuk, keluar 1 dan
yang masuk 20, dengan demikian saya masih untung. Umat yang keluar banyak
dan tentu saja yang masuk kembali pasti lebih banyak lagi. Ini adalah manfaat
lain dari sadhana wasikarana.
Dalam waktu yang dekat ini, banyak siswa yang mengirimkan nama, baik yang
pria maupun wanita, mereka memohon kepada saya agar melakukan sadhana
wasikarana, dan nama mereka pun saya rekatkan di atas kertas, saya dijadikan
perantara perjodohan, dalam kehidupan sekali ini saya telah banyak menjadi
perantara perjodohan, semoga kelak saya tidak melakukannya lagi.
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Rahasia Sadhana Mahapuja
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Artikel singkat yang saya tulis ini merupakan pendapat pribadi saya terhadap
sadhana yang saya lakukan dan saya menuliskan point pentingnya dan semoga
semua siswa bisa menjadikannya sebagai bahan referensi. Pada dasarnya rahasia atau kiat sadhana ini merupakan suatu yang rahasia dan tidak dibicarakan
dikhalayak ramai, sebagian para guru juga jarang untuk membahas masalah ini,
tetapi diri saya pribadi berpikir tidak demikian , saya berwelas asih terhadap
semua makhluk di dunia ini, dan saya secara terperinci memberikan penjelasan
akan hal sadhana dan semoga setiap siswa dan siapapun yang berjodoh bisa
mencapai keberhasilan bahkan bisa mencapai kebuddhaan.
Saya pernah berkata, apabila ada yang membaca tulisan saya dan benar-benar
mempelajari rahasia dari sadhana maha puja, maka dalam kehidupan ini mereka akan secara bertahap mengalami perubahan nasib, dan memperoleh amal
pahala yang tak berhingga, bahkan memperoleh manfaat yang lainnya, apabila
ingin dikehidupan yang akan datang menjadi seorang yang berpangkat maka
sangatlah mudah, Anda boleh berlatih sadhana maha puja yang merupakan sesuatu yang sangat berpahala.
Pada umumnya para pendeta dan pastor sebelum mereka makan maka terlebih
dahulu mereka berdoa mengucapkan syukur, tetapi dalam agama Buddha,
Tao, dan Tridharma meletakkan bahan persembahan di meja altar dan mempersembahkannya kepada yang di puja di altar tersebut saja. Hari ini saya akan
mengajarkan anda rahasia dari persembahan, semoga Anda semua bisa dengan
sepenuh hati mempelajarinya dan selalu mengingat-ingat nya. Sebagai contoh,
jika hari ini Anda ingin mempersembahkan setangkai bunga, maka saya akan
memegang bunga tersebut dan meletakkannya di depan mata saya, dan saya
perhatikan dengan seksama, ingat-ingat agar masuk ke dalam pikiran kita, lalu
dengan merenungkan kita merubah setangkai bunga menjadi 3 tangkai, dari
3 tangkai menjadi 9 tangkai, lalu bayangkan menjadi sebuah garis, dari garis
menjadi satu bidang, dengan demikian bukan lagi setangkai bunga, tetapi men-
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jadi sebidang ,dari sebidang ini menjadi sebuah gunung besar bagaikan gunung
semeru menjulang tinggi di angkasa raya, setelah itu bunga tersebut boleh kita
taruh di vas.
Apabila kemampuan seseorang dalam menjelmakan persembahan sangat hebat, maka dia bisa saja langsung memvisualisasikan mempersembahkan bunga
dihadapan para Buddha dan Bodhisattva pun menerima persembahan tersebut.
Sesungguhnya waktu kita memvisualisasikan setangkai bunga menjadi beriburibu tangkai bunga, dipersembahkan kepada alam arwah, persembahkan kepada
para dewa, bahkan dipersembahkan kepada para Buddha Bodhisattva sekalian.
Bukan hanya setangkai bunga yang dipersembahkan bahkan beribu-ribu berpuluh ribu tangkai bunga, saya berpendapat bahwa persembahan ini adalah yang
maha, pada dasarnya hanya setangkai dijelmakan menjadi tak berhingga,ini
adalah rahasia dari maha puja.
Selain itu, untuk makanan pun sama, seperti kita mempersembahkan sebutir
apel, apel anda pegang ditangan lalu dijelmakan menjadi sebidang lalu menjadi segunung dan memenuhi alam semesta, dan semuanya bisa memperoleh
persembahan apel tadi.
Pada dasarnya para bhikhulama ketika menyantap makanan mereka terlebih
dahulu membaca mantra, melakukan visualisasi persembahan, terlebih dahulu
persembahkan kepada Buddha dan Bodhisattva, lalu kepada para dewa , dan
persembahkan juga kepada makhluk di tri alam samsara, dan yang terakhir
adalah diri sendiri yang menikmatinya. Ini merupakan sebuah rahasia dari para
Bikkhulama. Pada dasarnya hal ini merupakan kebiasaan , dan intinya adalah
persamaan derajat dalam memberikan persembahan kepada para Buddha dan
makhluk, apabila hal ini dilakukan secara terus menerus maka ini merupakan
suatu latihan mengembangkan hati yang welas asih .
Pada umumnya banyak orang yang tidak memahami makna terdalam dari persembahan, banyak yang mengira bahwa dengan jumlah bahan persembahan yang
sangat berlimpah dan mahal dan semakin banyak maka semakin bagus, sesungguhnya tidak demikian. Orang yang memahami dharma , maka cukup, seDharmaTalk 2015
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tangkai bunga, sebutir buah itu saja sudah cukup, bahkan segelas air pun bisa,
segelas air bisa berubah menjadi kolam, menjadi lautan, dan menjadi samudera
amrta. Bahkan banyak juga para dharmaduta yang telah lama berlatih tidak memahami konsep ini ,maka pelatihannya sama saja nihil.
Saya pribadi berpendapat bahwa dalam melakukan visualisasi persembahan haruslah memperhatikan tiga hal yang utama.
1. Berkonsentrasi dan pikiran terfokus
Setiap bahan persembahan kita ingat didalam pikiran kita.
2. Setulus hati menjelmakan
Dari satu dijelmakan menjadi tiga, tiga menjadi sembilan, dari satu titik
menjadi sebidang, dari sebidang menjadi memenuhi alam semesta, visualisasi dari dalam menuju ke luar, ini merupakan semacam kekuatan.
3. Bersatu dengan alam semesta
Yaitu diri kita sendiri bervisualisasi memasuki alam semesta, saya pribadi
berpendapat bahwa sedikit sekali orang yang memahami metode untuk menyatu dengan alam semesta, ini merupakan sesuatu yang bisa menimbulkan
energi. Semua orang di dunia ini semuanya sama yaitu memiliki hati yang
bergejolak dan tidak bisa memfokuskan pikiran. Oleh karena itu melakukan
visualisasi dalam persembahan, merupakan sebuah metode untuk melatih
fokus dan konsentrasi dari pikiran kita , dan hal ini sangat berpengaruh
besar terhadap kekuatan pikiran dan menenangkan gejolak hati kita, setiap
siswa tantrayana satya buddha harus belajar metode ini, setelah selesai bervisualisasi, dilanjutkan membacakan mantra persembahan.
Disini juga saya mengatakan kepada Anda sebuah rahasia dan apabila Anda
tidak mempunyai kemampuan yang demikian, Anda tidak boleh melakukannya.
Acarya tantra pada umumnya tidak bervegetarian, sebelum makan biasanya mereka akan beranjali dan melafalkan mantra dan melakukan ritual penyeberangan
agar roh dari makanan hewani tersebut mendapatkan adhistana dan selanjutnya
makanan hewani tersebut dianggap seperti sayuran, ini adalah mengapa Acarya
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tantra menyantap non vegetarian. Hari ini saya mengatakan sebuah rahasia yang
sebenarnya jarang dibicarakan, ini adalah sebuah rahasia di dalam rahasia ,dan
semoga semua umat bisa segera melatih dharma yang sesungguhnya dan mencapai keberhasilan .
Dikutip dari karya tulis Maha Acarya Lian Sheng
[黑教黑法，靈仙真佛宗修持法要之一供養的大秘密]
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Mengkontemplasikan Tujuh Dewa Berkah Dapat
Memperoleh Adhistana dan Karunia
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Terlebih dahulu marilah kita bersembah puja pada Para Guru Leluhur, sembah
puja pada Bhiksu Liaoming, sembah puja pada Guru Sakya Dezhung, sembah
puja pada Gyalwa Karmapa ke-16, sembah puja pada Guru Thubten Dhargye,
sembah puja pada Triratna mandala, sembah puja pada adinata upacara hari ini,
Tujuh Dewa Berkah : Ebisu (Hui-bi-shou/惠比壽), Vaisravana (Bi-sha-men-tian/
毘沙門天), Sarasvati (Bian-cai-tian/辯才天) ,Fu-lu-shou (福祿壽), Shou-lao-ren (
壽老人), Mahakala ( Da-hei-tian/大黑天) dan Bhiksu Bu-dai (Bu-dai He-shang
/ 布袋和尚) Gurudhara, Thubten Ksiti Rinpoche, Para Acarya, Dharmacarya,
Lama, Pandita Dharmaduta, Pandita Lokapalasraya, ketua vihara, para umat
Sedharma, dan umat Sedharma yang menyaksikan melalui internet, tamu agung
yang hadir hari ini (Mahaguru membaca daftar nama tamu agung).
Selamat siang semuanya! Apa kabar semuanya! (Mahaguru mengucapkan salam
dalam berbagai bahasa)
Terima kasih pada semua tamu agung dan para umat Sedharma, saat ini di
Xinzhu kita telah menyelenggarakan sebuah upacara yang belum pernah ada.
Upacara ini sangat istimewa, bisa dipastikan di Taiwan belum ada yang menyelenggarakannya, yaitu Upacara ‘Shichi Fukujin’ (Tujuh Dewa Berkah) dari
Jepang, kita punya Acarya Jepang : ‘Toshio Ishikawa’, silahkan berdiri, ‘Japanese Master’, ‘Katsuhiko’ adalah nama Jepang saya, orang Jepang yang menggunakan nama ‘Katsuhiko’ sangat banyak. Saya telah bertumimbal lahir berulang kali, ada satu kehidupan di mana nama saya adalah ‘Omori Taro’, nama
saya sekarang adalah ‘Lu Sheng-yan’, ini juga nama Jepang (Sheng-yan/ Katsuhiko). Sebabnya saat itu adalah masa perang dunia ke 2, orang Jepang sangat
ingin menang, ayahku memiliki seorang putra, yaitu saya, ia minta tolong pada
seorang kepala perguruan tinggi Jepang, “Sebaiknya anak ini diberi nama apa ?”
, “Beri nama Katsuhiko!” yang artinya adalah mengharapkan kemenangan bagi
Jepang. Nama yang diberikan oleh ayah saya tidak bisa sembarangan diubah, Lu
Sheng-yan adalah namaku.
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Sebenarnya hubungan antara Tujuh Dewa Berkah dengan Jepang tidaklah besar,
sebab Buddhisme berasal dari India, kemudian dibawa ke Tiongkok, dari Tiongkok dibabarkan di Korea dan dari Korea ke Jepang. Dalam Agama Buddha ada
banyak dewata, banyak Buddha, bahkan Bodhisattva, semua dibabarkan hingga
ke Jepang. Masuk ke Tibet disebut Buddhisme Tibet, masuk ke Tiongkok disebut
Buddhisme Tiongkok; Masuk ke Korea disebut Buddhisme Korea; Masuk ke Jepang disebut Buddhisme Jepang.
Sebenarnya di antara semua Tujuh Dewa Berkah, hanya Ebisu yang merupakan
Dewa Bumi asli Jepang, banyak orang kurang begitu mengenalnya, sedangkan
enam dewata yang lain semuanya adalah dewata Buddhisme Tiongkok. Yang
pertama, Ebisu adalah asli Jepang; Kemudian adalah Sarasvati Devi, adalah
Dewi Suara Merdu yang juga disebut Dewi Seni, merupakan satu-satunya wanita
dalam Tujuh Dewa Berkah; Vaisravana Deva merupakan salah satu dewa dalam
jajaran Catur-maharjika Buddhisme Tiongkok, Ia disebut Duo-wen-tian-wang
dari Utara ; Yang keempat adalah Fulushou (福祿壽), di Taiwan Fulushou adalah
tiga dewa, yang ini Fulushou digabung menjadi satu dewa, menggunakan wujud
Kakek Suciwan Kutub Selatan (Nanji Xianweng /南極仙翁); Kemudian adalah
Shoulaoren, sebenarnya Shoulaoren (壽老人) adalah Laozi dari Tiongkok, Laozi
adalah Guru Leluhur Taoisme, kedudukannya sangat tinggi. Taishang Laojun (
太上老君) , Yuanshi Tianzun (元始天尊) dan Tongtian Jiaozhu (通天教主)adalah
tiga Guru Leluhur Taoisme, salah satunya disebut sebagai Shoulaoren (Orang
Tua Panjang Usia) dalam jajaran Tujuh Dewa Berkah di Jepang ; Daheitian (大
黑天) adalah Mahakala dalam Tantra Tibet, dalam upacara ini Mantra Mahakala
digunakan sebagai mantra utama, mudra Mahakala sebagai mudra utama. Mahakala di Tibet berwujud Dewa Vajra yang sangat garang, namun di Jepang
berubah menjadi wujud penuh kewelasan, merupakan anggota Tujuh Dewa
Berkah yang membawa sebuah ‘hammer’ (palu), apa makna dari ‘hammer’?
Yaitu makin diketuk makin banyak uang; Masih ada lagi, yaitu Bhiksu Budai (
布袋和尚), sebenarnya Ia adalah titisan Maitreya Bodhisattva, perutnya sangat
besar, dan tawanya sangat lebar. Wujud Bhiksu Budai di Tiongkok ada kalanya
digambarkan ada banyak anak-anak yang memanjat tubuhnya, sesungguhnya
Ia adalah Maitreya Bodhisattva. Secara sistem, dalam Tujuh Dewa Berkah, yang
pertama adalah Ebisu di atas kepala, Ia adalah satu-satunya dewata asli Jepang,
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sedangkan keenam dewata lainnya berimigrasi dari Tiongkok. Sebenarnya Tiongkok menggabungkan Buddhisme dan Taoisme menjadi Buddhisme Tiongkok.
Kita True Buddha School merupakan penggabungan dari Taoisme, Sutrayana
dan Tantrayana. Kita juga menyelenggarakan upacara Tujuh Dewa Berkah Jepang, di Taiwan adalah yang pertama, bahkan yang paling istimewa, nomor
satu, tiada bandinganya! Mungkin juga kelak tidak akan ada lagi upacara Tujuh
Dewa Berkah, kita adalah pelopor.
Hari ini ada wartawan yang bertanya, pada umumnya Agama Buddha membahas perihal lokuttara (melampaui duniawi), menekuni bhavana di pedalaman
gunung, menjalani pravraj menjadi bhiksu atau bhiksuni, semuanya adalah lokuttara, umat perumah tangga seperti upasaka dan upasika semuanya mempraktekkan lokuttara, mengutamakan bhavana mencapai Kebuddhaan maupun Kebodhisattvaan, lebih banyak yang mengajarkan lokuttara. Tapi kenapa sekarang
Mahaguru Lu membabarkan lokiya (keduniawian), bukankah ini agak bertentangan? Demikian jawaban saya, dalam Buddhisme ada diajarkan perihal lokiya
dan lokuttara, sutra sabda Sakyamuni Buddha yang mengajarkan lokiya disebut
sebagai Sutra Kebenaran Parsial, sedangkan yang lokuttara disebut sebagai Sutra
Kebenaran Sempurna.
Harta lokuttara memang berbeda, disebut sebagai Harta Dharma, dalam Harta
Dharma ada Harta Sradha (Keyakinan), Anda meyakini Buddha Dharma berarti
Anda telah memperoleh harta; Setelah meyakini ajaran Buddha, Anda mentaati sila, ini disebut sebagai Harta Sila; Saat Anda tahu bertobat atas segala
kesalahan, ini juga disebut sebagai harta, Harta Pertobatan; Di dalam ini ada
juga diulas perihal lokuttara; Setelah Anda bertobat, memulai dari awal, disebut
Harta Rasa Malu; Anda bisa mendengar Buddha Dharma, disebut Harta Pengetahuan Dharma; Anda berdana, disebut Harta Dana; Setelah Anda memiliki
Prajna Buddha, disebut Harta Prajna, inilah tujuh macam Harta Dharma yang
bersumber dari Dharmapadda Sutra.
Untuk apa kita memohon berkah duniawi? Inilah sambhara-marga (Jalan
memupuk perbekalan materi dan spiritual), supaya terlebih dahulu kita memiliki sambhara, memiliki berkah, tubuh yang sehat dan panjang usia. Selain itu,
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mempunyai kemampuan seni, kefasihan berbicara, Sarasvati Devi adalah kefasihan berbicara, supaya kita juga memperoleh kemampuan dalam musik, sebab
itu semua dapat dimanfaatkan untuk menuntun insan. Oleh karena itu uang juga
dapat digunakan untuk menuntun insan; Berkah juga dapat digunakan untuk
menuntun para insan; Dengan adanya tubuh yang sehat dan usia panjang, maka
kita dapat melakukan karya menuntun para insan; Inilah makna Tujuh Dewa
Berkah. Terlebih dahulu lokiya kemudian memasuki lokuttara. Oleh karena itu
terlebih dahulu menekuni sambhara-marga, semua yang berada dalam ruang
lingkup Tujuh Dewa Berkah disebut sambhara-marga.
“Jadi, bagaimana cara menekuni Sadhana Tujuh Dewa Berkah? Kita perlu untuk
diajari bagaimana menekuninya.” Kemarin saat Berdharmadesana di Lei Tsang
Temple, Mahaguru telah membabarkan suatu hal yang sangat penting, yang pertama adalah ‘Menghirup Prana’, Anda harus menguasai teknik menghirup dan
menghembuskan prana, dengan demikian tubuh Anda akan sehat; Kemudian
adalah ‘Mereguk Air’, supaya sekresi Anda terus bertumbuh, hormon, dengan
demikian Anda dapat memperoleh kesehatan dan panjang usia, inilah metode
‘Mereguk Air’; Yang ketiga adalah mengajari Anda supaya penuh vitalitas, ini
disebut ‘Mempertahankan Sari Pati’, inilah yang dalam Taoisme disebut sebagai
sari pati, energi/prana dan kedewataan, kemudian prana disirkulasikan dengan
menggunakan pikiran, supaya air dari usnisa Anda mengalir turun, dan api dari
dasar dapat naik, sehingga air dan api dapat melebur, dengan demikian sari
pati, prana dan kedewataan manunggal, bermanifestasi menjadi roh sejati yang
kokoh. Namun teori tersebut harus dipadukan dengan dhyana.
Bagaimana cara menekuni Sadhana Tujuh Dewa Berkah? Bentuk mudra Mahakala, saat menjapa mantra juga melakukan visualisasi penjapaan mantra,
mantranya adalah Mantra Mahakala yang menjadi mantra kolektif bagi Tujuh
Dewa Berkah “Om. Mahagalaya. Suoha” (Baca: Om. Mahakalaya. Suoha) selain
itu ada satu hal yang sangat penting, dalam Tantrayana disebut sebagai visualisasi, dalam Tao disebut kontemplasi, mengkonsetrasikan pikiran Anda. Anda
harus memvisualisasikan Ebisu berada di atas kepala, tidak peduli penekunan
Tao maupun Buddhisme, Anda harus mengetahui apa yang disebut sebagai Tiga
Tian dan Tiga Gong, ‘Dan-tian Atas’ ada di tengah dahi antara kedua alis, ‘DanDharmaTalk 2015
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tian Tengah’ ada di ulu hati, ‘Dan-tian Bawah’ ada di cakra-manipura (cakra
pusar), ini disebut sebagai Tiga Tian dan Tiga Yuan. Di dalam Tiga Tian dan Tiga
Yuan, Ebisu ada di atas kepala Anda, pada ‘Dan-tian Atas’ ditempatkan dua
dewata, yaitu Sarasvati Devi dan Vaisravana Deva, pada ‘Dan-tian Tengah’ ditempatkan Shoulaoren dan Fulushou, pada ‘Dan-tian Bawah’ ditempatkan Mahakala Deva dan Maitreya (Budai). Apakah Anda dapat memvisualisasikannya ?
Visualisasikan Ebisu di atas kepala, Sarasvati Devi dan Vaisravana Deva ada
di ‘Yuan-gong Atas’, sedangkan di ulu hati adalah Shoulaoren dan Fulushou,
di bawah cakra-manipura adalah Mahakala Deva dan Bhiksu Budai, Anda cukup melakukan visualisasi ini. Ada visualisasi, ada mudra, ada mantra, dengan
demikian Anda dapat menekuni Sadhana Tujuh Dewa Berkah.
Tadi sewaktu memohon kepada Tujuh Dewa Berkah, Beliau semua hadir pada
tubuh Mahaguru, saya memperhatikan posisi tempat Mereka bersemayam,
ternyata Ebisu berada di atas kepala, Sarasvati dan Vaisravana berada di ‘Yuangong Atas’, di ‘Yuan-gong Tengah’ adalah Shoulaoren dan Fulushou, sedangkan di ‘Yuan-gong Bawah’ adalah Mahakala dan Bhiksu Budai. Saat visualisasi
Anda telah jelas, Anda mulai menjapa Mantra Mahakala, membentuk mudra
Mahakala, saat memasuki samadhi, kontemplasikan Tujuh Dewa Berkah berada
di posisi masing-masing dalam tubuh Anda, inilah kunci utama yang saya babarkan hari ini, di sinilah letak kunci sadhana. Apabila saya tidak membabarkannya, maka Anda tidak akan mengetahui bagaimana menekuni Sadhana Tujuh
Dewa Berkah, oleh karena itu dengan adanya visualisasi, penjapaan mantra
dan mudra, maka dapat menjadi sebuah Sadhana Tantrayana. Ini bukan ciptaan
saya, ini diajarkan oleh Tujuh Dewa Berkah, ‘Yuan-gong Atas’ adalah ‘Dan-tian
Atas’, ‘Yuan-gong Tengah’ adalah ‘Dan-tian Tengah’, ‘Yuan-gong Bawah’ adalah
‘Dan-tian Bawah’, tidak dibedakan besar dan kecilnya. Saya juga memiliki afinitas dengan Tujuh Dewa Berkah, sebab telah menyelenggarakan upacara Tujuh
Dewa Berkah dan Tujuh Dewa Berkah turun hadir pada tubuh saya sebanyak
tujuh kali, mengajari saya di mana posisi Mereka bersemayam, memasuki posisi tertentu dalam tubuh, Anda harus melakukan visualisasi demikian, apabila
Anda melakukan kontemplasi demikian, maka Anda memiliki afinitas yang sangat erat dengan Tujuh Dewa Berkah.
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Ada satu lelucon, sejak bangun pagi nenek menangis tanpa henti, ayah Xiaoming segera menenangkannya : “Ma, ada apa?” Nenek Xiao-ming mengatakan:
“Kemarin malam saya bermimpi berjumpa dengan suami.” Ayah Xiao-ming
mengatakan : “Bukankah hari raya Qing-ming memang telah tiba?” Nenek
mengatakan : “Ayahmu mengatakan dia sangat merindukan kalian.” Ayah Xiaoming mengatakan : “Saya juga merindukannya.” Kemudian nenek mengatakan
: “Ayahmu juga mengatakan, pada hari raya Qing-ming tahun ini jangan membawa Xiao-ming membersihkan kuburan.” Ayah Xiao-ming mengatakan : “Mengapa?” Nenek mengatakan : “Si kakek bilang, PR yang tahun lalu dibakar oleh
bocah itu belum selesai dikerjakan!” Orang dewasa membakar kertas sembahyang, tapi Xiao-ming malah membakar kertas PR. Ini adalah fenomena komunikasi dengan roh. Bukankah kemarin saya telah mengatakan? Saya kenal dengan
kapten kami di sekolah survei, asisten kapten saya juga kenal, tapi tidak tahu
namanya, teman sekelas yang telah meninggal dunia saya juga mengenalnya,
mereka semua hadir, namun masih ada banyak yang tidak saya kenal, saya bertanya siapa mereka, mereka menjawab itu adalah ayahnya, ibunya. Yang tidak
berwujud saling berhubungan. Pada mulanya saya tidak mengetahui Sadhana
Tujuh Dewa Berkah, Tujuh Dewa Berkah memberikan petunjuk pada saya : “Begitu Anda duduk di Dharmasana, Kami Tujuh Dewa Berkah juga akan duduk di
sana, maka Anda cukup melakukan visualisasi sesuai dengan posisi tersebut,
demikian sudah benar, saat Anda melakukan transmisi, babarkanlah : Mengkontemplasikan Kami Tujuh Dewa Berkah, maka Kami Tujuh Dewa Berkah akan
tiba; Menekuni Sadhana Tujuh Dewa Berkah, maka Tujuh Dewa Berkah akan
tiba dan dapat menolong Anda.” Hari ini, semua yang mendengar sadhana ini
memiliki afinitas dengan Tujuh Dewa Berkah, sedangkan para donatur utama
lebih erat lagi afinitasnya.
Bagi yang tidak mendengarnya, Tujuh Dewa Berkah tidak akan hadir pada
dirinya, tidak akan mungkin ada. Dalam Tujuh Dewa Berkah ini, hanya Sarasvati
Devi saja sudah luar biasa, Sarasvati Devi sangat piawai dalam berbicara, Anda
dapat menjadi seorang pembicara handal di sebuah stasiun televisi! Apabila
Sarasvati Devi bersemayam di ‘Yuan-gong Atas’, maka dengan alamiah Anda
akan bisa menggambar, Anda akan bisa memainkan piano, alat musik apapun
bisa, sebab Beliau adalah Dewi Kesenian, Anda akan memperoleh bakat seni
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yang luar biasa. Dewi Kesenian juga sangat rupawan, Sarasvati Devi sangat mahir menyanyi, maka Anda bisa menyanyi, Anda akan memiliki bakat seni, Anda
akan fasih berbicara. Hanya satu adinata ini saja berkah yang Anda terima sudah
tak terhingga. Masih ada lagi Vaisravana Deva, kemakmurannya mengalahkan
negara! Catur-maharajika paling makmur di surga! Apabila Anda dapat mengkontemplasikan Vaisravana Deva di ‘Yuan-gong Atas’, kelak harta kekayaan
Anda dapat mengalahkan negara!
Uang dolar Amerika Bill Gates ratusan juta, masih menjadi orang terkaya di
dunia, ia ada di dekat tempat tinggal saya, kantor Microsoft tepat berada di atas
Seattle Ling Shen Ching Tze Temple, cukup berjalan naik langsung tiba. Dulu
pada awal saya melihat-lihat lokasi tersebut, semua masih berupa hutan, begitu
Mahaguru melihat, saya nyatakan kelak itulah lahan dari orang terkaya di dunia,
saat itu Acarya Lian-huo, Acarya Lian-shi dan Acarya Lian-zhu semuanya ada di
lokasi, mereka tidak membelinya, oleh karena itu mereka tidak dapat menjadi
orang terkaya di dunia.
Saat itu juga ada beberapa hartawan di sana, hartawan dari Taiwan. Kakak dari
Acarya Lian-deng juga ada, dia juga tergolong kaya, setelah dia melihat lahan
tersebut, dia tidak tertarik. Tapi saya melihat lahan tersebut, bukan milik saya,
lahan tersebut adalah milik orang terkaya di dunia, yaitu Bill Gates. Tempat
tinggalnya ada di Medina, bukan Mc Donald, ada di samping Lake Washington, tak jauh dari sana adalah Bellevue City, kemudian adalah kantor Microsoft,
tak jauh di bawah Microsoft adalah Seattle Ling Shen Ching Tze Temple. Tapi
yang kita peroleh adalah Harta Dharma Teragung di dunia! Para hartawan dari
Taiwan, Hong Kong dan Singapura, semua kalah jauh ! Benar tidak? Kelak kita
akan menjadi hartawan nomor satu, berkahnya mengalahkan negara!
Ada satu lelucon, ada seorang pria muda yang kaya raya, dia hendak memperistri seorang gadis, dia punya seorang saudara yang sangat miskin, ia sungguh
tidak rela mengundangnya, namun terpaksa memberi undangan karena masalah tata krama, di bagian atas dilampirkan : “Apabila Anda hadir, berarti Anda
rakus; Apabila Anda tidak hadir, berarti Anda pelit.” Hartawan itu ingin mengetahui apakah saudaranya akan hadir atau tidak. Pada hari pernikahan ia melihat
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saudaranya yang miskin, saudara yang miskin juga melihat dia, dia memberikan
angpao padanya, kemudian masuk untuk makan, hartawan membuka angpaonya, ternyata di dalamnya hanya 1 dolar dan secarik kertas tertulis : “Apabila
Anda menerimanya, berarti Anda serakah ; Apabila Anda tidak menerimanya,
berarti Anda ingin lebih banyak.” Lihatlah, antara hartawan dan orang miskin,
saya amati ternyata orang miskin lebih bijaksana. Kelak kita juga dapat menjadi
sangat makmur sekaligus sangat bijaksana.
Shoulaoren dalam Tujuh Dewa Berkah adalah Taishanglaojun, atau Laozi, Laozi
adalah Suciwan, merupakan Suciwan dengan Prajna teragung, Beliau dapat
menganugerahkan Prajna pada kita. Meskipun Zhenfo Zong seperti partai kaipang (ket penerjemah: partai pengemis dalam kisah silat), namun kita adalah
yang paling tertib, kita paling menjaga aturan dan dalam setiap hal dilakukan
dengan benar. Kita kaipang, meskipun 1 dolar saja juga diterima, namun kebijaksanaan kita sama dengan Laozi, sebab Laozi akan menganugerahi kita dengan
Prajna yang teragung. Mahaguru mempunyai filosofi Laozi dan Zhuangzi, saya
bertindak melalui tanpa tindakan, apa artinya? Saya tidak melakukan apapun,
namun orang lain melakukannya dengan sangat baik, saya bertindak melalui
tanpa tindakan. Saya memahami apapun, namun saya tidak melakukan apapun,
saya melihat kalian melakukannya, inilah pandai dan bijaksana! Mahaguru memiliki Prajna, Acarya Lian-zhe lebih bersusah payah, Acarya Lian-zhe mengurusi Taiwan Lei Tsang Temple, demikian pula dengan Acarya De-hui pimpinan
Seattle Ling Shen Ching Tze Temple, di mana dia? Dia mengurusi Seattle Ling
Shen Ching Tze Temple, Acarya De-hui telah belajar sedikit prinsip bertindak
melalui tanpa tindakan. Acarya Lian-zhe juga tanpa tindakan! Tanpa tindakan
namun bertindak. Oleh karena itu dia menjadi kurus seperti ini, dia lebih susah
payah. Yang benar-benar pandai dan bijaksana tahu bagaimana bertindak melalui tanpa tindakan, bawahanya melaksanakan dengan baik, apabila segala sesuatu harus dikerjakan oleh Anda, segala sesuatu harus diperhatikan oleh Anda,
segala sesuatu harus diucapkan dari bibir Anda, Anda akan letih setengah mati.
Oleh karena itu kepandaian dan kebijaksanaan Laozi ada pada sorot mata-Nya,
sedikit menggerakkan jari, melangkah dua langkah sudah cukup, semua orang
langsung memahami maksud Beliau, ini barulah pandai dan bijaksana, orang
yang demikian baru disebut sebagai Shoulaoren, barulah dapat memperoleh
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panjang usia. Tujuh Dewa Berkah mampu menganugerahkan Prajna pada kita.
“Merindukanmu adalah suatu hal yang membahagiakan. Berjumpa denganmu
adalah hal yang menggembirakan. Mencintaimu adalah hal yang hendak aku
lakukan selamanya. Menempatkanmu di dalam hati adalah hal yang terus aku
lakukan. Tapi, semua yang aku katakan hari ini untuk membohongimu, inilah
hal yang baru saja terjadi!” Saya beritahu Anda, terhadap uang jangan sampai terlibat dengan sesuatu yang tidak jelas, sebab saat Anda hendak mencari
uang, akan menggunakan kebohongan. Tentu saja ada juga uang yang diperoleh sesuai dengan nurani, inilah yang harus dilakukan oleh kita semua dalam
Zhenfo Zong True Buddha School. Sesungguhnya, Anda melihat dunia ini,
semua yang berdagang, mana yang tidak berbohong? Yang tidak berbohong tidak bisa mendapatkan banyak uang. Jelas-jelas barangnya sudah hampir rusak,
Anda mengatakan: “Ini adalah barang yang paling baik.” Maka orang itu akan
membelinya. “Ini adalah yang paling enak.” Maka orang akan membelinya.
“Ini adalah obat terbaik.” Maka orang membelinya “Ini adalah minyak terbaik.”
Maka orang membelinya. Pada akhirnya semua perdagangan adalah satu kata
‘dusta’. Dalam hal asmara, kita sering mengatakan dalam Bahasa Jepang “Aku
cinta kamu.” Ah! Kalimat ini sangat mendalam, “I love you.” , “Sa Rang Hae”
(Bahasa Korea : Aku cinta kamu) Benar tidak ? ‘Aishiteru’ adalah Bahasa Jepang,
“I love you” adalah Bahasa Inggris, “Wo Ai Ni” adalah Bahasa Mandarin, ‘Goa
ai li’ adalah Bahasa Taiwan, permulaan tiap asmara adalah menggunakan kebohongan. Dulu saat saya mengejar teman wanita, saat berjalan melihat ada
seorang gadis cantik, saya mengatakan kepadanya : “Nona, Anda mirip dengan
teman sekelas adik perempuan saya.” Dua adik perempuan saya ada di sini,
Lu Sheng-mei dan Lu Ni-ying. Dulu kami para pemuda pergi keluar, berjumpa
dengan seorang gadis cantik langsung ingin berbincang : “Anda sungguh mirip .
. .” , “Mirip siapa ?” , “Mirip dengan gadis tetangga saya yang sangat cantik.” Sebenarnya, pada permulaan semuanya menggunakan kebohongan, apabila tidak
menggunakan kebohongan, mana mungkin dia akan menikah dengan Anda?
Benar tidak? Permulaan asmara selalu menggunakan kebohongan, oleh karena
itu disebut ‘Pembohong cinta.”
Kemarin Gurudara belum mengkonfirmasi, kemarin saya mengatakan apa? Saya
mengatakan bahwa Mahaguru telah merealisasikan anasrava dalam Tantrayana,
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tidak lagi tiris. Silahkan Gurudara menjawab sebentar, apakah saya tiris? ataukah
anasrava? Silahkan berdiri di sini dan mengatakannya. (Gurudara menjawab:
“Saya bersumpah, saya mengkonfirmasikan anasrava!) Yang saya katakan pada
kalian adalah benar adanya! Saya tidak pernah berbohong, yang saya katakan
benar adanya! Anasrava diperoleh dari latihan. Baiklah, konfirmasi yang kedua,
jangka waktu Mahaguru, dapat panjang hingga tak terbatas, satu jam, dua jam,
tiga jam, empat jam, lima jam, tak terbatas, apakah demikian ? (Gurudara menjawab: “As long as you like.” ) Dia menjawab dalam Bahasa Inggris, Its is true,
not kidding. “Selama yang saya kehendaki.” Asalkan kalian merealisasi dua hal
ini, jangka waktu sesuai kehendak, bahkan selamanya anasrava, maka Anda
telah berhasil dalam anasrava ; Pintu sari pati telah tertutup, selamanya anasrava, jangka waktu sesuai kehendak. Yang saya katakan benar adanya, ini memecahkan Guinness Book of Record. Sadhaka saat ini, harus menekuni Sadhana
Pedang Logam dengan sebaik-baiknya, upasaka juga dapat menekuni Sadhana
Pedang Logam, Acarya dan bhiksu kita juga dapat menekuninya, apabila Anda
berhasil dalam penekunan ini, maka Anda merealisasi anasrava, bahkan jangka
waktu sesuai kehendak, Anda juga dapat mencapainya. Tapi saya beritahu Anda,
ini membutuhkan usaha bertahun-tahun, diperoleh melalui bhavana keras,
pada akhirnya mampu mempertahankan sari pati, bahkan merubahnya menjadi
prana, kemudian prana menjadi kedewataan, kedewataan kembali pada angkasa, angkasa kembali pada Tao, dengan demikian barulah Anda dapat mencapai Kebuddhaan! Penekunan Tao adalah sari pati menjadi prana, prana menjadi
kedewataan, kedewataan kembali pada angkasa, angkasa manunggal dengan
Tao, dengan demikian menjadi Da-luo Jin-xian (Suciwan Tingkat Tinggi)! Dalam
Buddhisme juga membahas mengenai ‘Jin-xian’, Sakyamuni Buddha adalah
‘Da-jue Jin-xian’ (Suciwan Agung Yang Sadar), asalkan dalam hal ini Anda mencapai keberhasilan, kemudian merealisasi Terang Akan Batin dan Menyaksikan
Buddhata, digabungkan, maka wujud kedewataan akan mencapai Anuttara,
maka tubuh Anda dan Kedewataan Asali Anda semuanya Anuttara, ini semua
berkat usaha dan kegigihan bhavana, semua memerlukan Prajna.

Bersambung ke halaman 42
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唸發菩提心真言

摩利支天菩薩心咒

Mantra Pengembangan Bodhicitta

Mantra Hati Marici Bodhisattva

嗡·波地支達·別炸·
沙痲牙·阿吽

嗡·摩利支玉·梭哈
Om Mo Li Zhi Yu Suo Ha

Om Bo Di Zhi Da. Bie Zha. Sa Ma Ya. A Hum
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印咒功德廻向:

印咒功德廻向:

Sujadi Bunawan
&
Vicca Susindra

Cahaya Listrik

大吉大利·萬事如意
合家平安

小人遠離·貴人多助
生意興隆·萬事如意
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Upacara Api Homa Sakyamuni Buddha

Upacara Api Homa Sakyamuni Buddha memperingati Trisuci Waisak, 28 Mei 2015

Upacara Mandi Rupang

Upacara Mandi Rupang dalam memperingati Trisuci Waisak, 31 mei 2015

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

PELITA HATI

Setiap hari Rabu
Pukul 08.30 di SRIWIJAYA TV
Palembang
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1. Ebisu
Mandarin : Hui-bi-shou (惠比壽)
Jepang : Ebisu
Sansekerta : Asal : Jepang
2. Vaisravana Deva ( Sansekerta )
Mandarin : Bi-sha-men Tian (毘沙門天)
Jepang : Bishamonten
Asal : India
3. Sarasvati Devi (Sansekerta)
Mandarin : Bian-cai Tian (辯才天)
Jepang : Benzaiten
Asal : India
4. Fu-lu-shou
Mandarin : Fu-lu-shou (福祿壽)
Indonesia : Berkah, Rejeki dan Panjang Usia
Jepang : Fukurokuju
Sansekerta : Asal : Tiongkok
5. Shou-lao-ren (Lao-zi)
Mandarin : Shou-lao-ren (壽老人)
Indonesia : Orang Tua Panjang Usia
Jepang : Jurojin
Sansekerta : Asal : Tiongkok

6. Mahakala Deva ( Sansekerta )
Mandarin : Da-hei-tian (大黑天)
Jepang : Daikokuten
Asal : India
7. Bhiksu Bu-dai
Mandarin : Bu-dai He-shang (布袋和尚)
Indonesia : Bhiksu Kantong Kain ( Buddha Tertawa )
Jepang : Hotei
Asal: Tiongkok
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Menekuni Sadhana Anasrava memerlukan Prajna, menekuni pembangkitan
kundalini juga memerlukan Prajna, gunakan prana untuk menyalakan kundalini
Anda, supaya kundalini Anda membakar bindu, supaya bindu Anda dapat mengalir turun, inilah penekunan Sadhana Bindu. Mengangkatnya, mengalirkannya
turun, kemudian menyebarkannya ke sekujur tubuh, inilah Sadhana Internal
Tantrayana, sangat penting. Oleh karena itu kundalini harus bangkit, barulah
sari pati dapat ditransformasikan menjadi prana, dan prana dapat disebarkan ke
seluruh tubuh Anda. Kebijaksanaan ini hanya ada dalam Tantrayana dan Taoisme, di dalamnya ada banyak detail.
Saya ceritakan sebuah lelucon, Mengzi masuk mimpi dan mengatakan: “Saat
langit hendak memberikan tanggung jawab besar pada seseorang, maka harus
terlebih dahulu mematikan televisinya, menutup akun facebook, mengambil
komputernya, merampas ponselnya, supaya pikiran mereka tidak kacau, oleh
karena itu setelah tidak ada lagi yang bisa dilakukan, maka mereka baru dapat
benar-benar menekuni bhavana.” Apa sebabnya Anda tidak mampu berkonsentrasi? Sebabnya adalah pikiran liar Anda tidak pernah berakhir. Ada di manakah
pikiran liar yang tak berakhir? Ada di komputer, ponsel? Apabila Anda menggunakan benda-benda tersebut untuk bhavana, maka akan selaras dengan ucapan
Mengzi. Apabila Anda tidak menggunakannya untuk menekuni bhavana, namun malah menggunakannya untuk bermain, hiburan, berkomunikasi, berbisnis, maka pikiran liar akan semakin banyak, tak terhingga, bagaimana mungkin
dapat mencapai keberhasilan dalam sadhana?
Untuk menekuni Sadhana Tujuh Dewa Berkah, Anda harus melakukan kontemplasi, Ebisu, Sarasvati, Vaisravana, Shoulaoren, Fulushou, Mahakala dan Bhiksu
Budai, Anda harus mengkontemplasikan Mereka, maka Mereka akan tiba. Apabila Anda seharian penuh melihat ponsel, pulang melihat komputer dan film,
melihat drama Korea, drama Jepang, melihat drama televisi Taiwan,waktu yang
demikian banyak habis hanya untuk nonton sandiwara, mana mungkin Anda
dapat berhasil? Sebab Anda sama sekali tidak berkontemplasi. Tantrayana mengajari Anda untuk melakukan kontemplasi, Anda duduk dengan tenang, memvisualisasikan yidam Anda, visualisasikan Dharmapala Anda , memvisualisasikan Mulacarya Anda, dengan demikian Anda dapat memperoleh adhistana,

44

DharmaTalk 2015

diterima dan dilindungi, coba Anda renungkan.
Satu lelucon lagi , “Istri sudah pasti tidak punya salah, apabila menjumpai kesalahan istri, berarti pasti saya telah salah lihat, apabila saya tidak salah lihat,
pasti salah saya sehingga menyebabkan istri melakukan kesalahan, apabila itu
adalah kesalahannya sendiri, asalkan dia tidak mengaku salah, maka dia tidak
salah. Apabila istri tidak mengaku salah dan saya bersikeras bahwa dia bersalah,
berarti yang salah adalah saya sendiri. Istri sudah pasti tidak akan salah, ucapan
ini pasti tidak akan salah, singkat kata, semenjak menikah, semuanya menjadi
salah saya, saat itu menikah adalah kesalahan saya.” Ini adalah sebuah ucapan yang bijaksana. Ada seorang pemuda dikarenakan ingin bekerja di sebuah
menara pengawas di bandara, maka setelah dia lulus ujian yang pertama, ia
harus mengikuti ujian lisan. Penguji bertanya : “Ada satu pesawat yang bersiap
mendarat, dari teleskop Anda mengetahui bahwa rodanya masih belum keluar,
apa yang akan Anda lakukan?” Peserta ujian menjawab: “Saya langsung memperingatkannya menggunakan telepon nirkabel.” Penguji bertanya: “Bagaimana
jika dia tidak menjawab?” Peserta menjawab : “Saya langsung mengambil lampu
sinyal dan mengirimkan peringatan: ‘Bahaya, tidak bisa mendarat.’” Penguji :
“Tapi dia masih terus mendarat.” Peserta: “Saya akan langsung menelepon adik
saya.” Penguji : “Apa yang bisa dilakukan oleh adik Anda?” Peserta : “Dia tidak
bisa melakukan apa-apa, tapi dia tidak pernah melihat pesawat jatuh.” Akhirnya orang itu memperoleh pekerjaan tersebut. Hari ini saya mengungkapkan
pada kalian, dalam Sadhana Internal Tantrayana, yang pertama adalah harus
‘Menghirup Prana’, harus tahu bagaimana menghirup prana ; Yang kedua adalah
harus tahu ‘Mereguk Air’, air liur yang turun dari surga digunakan untuk mengairi semua bagian tubuh Anda ; Yang ketiga adalah ‘Mempertahankan Sari Pati’;
Yang keempat adalah ‘Kontemplasi’, dengan pikiran murni memvisualisasikan
yidam Anda, Guru Anda dan Dharmapala Anda, dengan pikiran murni memvisualisasikan Tujuh Dewa Berkah, sehingga Anda dapat memperoleh adhistana
Tujuh Dewa Berkah. Om Mani Padme Hum.
Judul Asli: 2015-04-12《蓮生法王開示》存想七福神可得加持賜福
Sumber: http://tbsn.org/chinese3/news.php?cid=29&csid=50&id=21
Diterjemahkan Oleh Lianhua Shian
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Bagian 15 & 16
Japa Mantra & Dharmadesana
Dharmadesana Dharmaraja Lian-sheng
Rainbow Temple, 26&27 November 1992

Setelah selesai bervisualisasi dapat melangkah ke bagian selanjutnya yaitu menjapa mantra, kebanyakan mengatakan : baiklah waktunya menjapa mantra, kemudian mengambil japamala, ada yang meletakkannya di atas paha, kemudian
mulai menjapa “Om. A-mi-die-wa Xie.”, “Om. A-mi-die-wa Xie.”, tangan menghitung japamala, sesungguhnya ini tidak benar. Harus dipegang di depan dada
dan harus berkonsentrasi pada japamala ini. Dulu saya mengajari bagaimanapun cara Anda menjapa dan menghitung japamala, semua terserah Anda. Kemudian semua mulai menjapa, “Om. Mani. Beimi. Hum.” , “Om. A-mi-die-wa
Xie.”, sudah selesai menjapa, ada apa lagi yang perlu dibahas, menjapa mantra
adalah pemurnian ucapan.
Seorang sadhaka sejati, sebelum menjapa mantra terlebih dahulu bervisualisasi.
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Sekarang memberitahukan kepada Anda semua, supaya lebih jelas dan lebih
memahami.
Terlebih dahulu pegang dengan tangan kanan seperti ini, visualisasikan tangan
kanan menjadi sebuah vajra, tangan kiri menjadi sebuah gantha. Kemudian 4
biji penyekat japamala, bukankah di japamala ini ada yang berwarna merah ?
Yang berwarna merah ada satu butir Kepala Buddha, selain itu ada tiga penyekat
japamala, visualisasikan menjadi Catur-maha-rajika di atas japamala Anda.
Bagaimana memvisualisasikan rumbai japamala? Ah, mereka menyebut ini ‘jenggot’. Ada orang yang mengatakan rupang itu mirip Mahaguru, juga rupang di
PTT Buddhist Society (菩提雷藏寺 / Pu-ti Lei-zang-si ) kabarnya lebih mirip lagi,
jadi rupang yang ini adalah yang berikutnya, ada anak-anak yang mengatakan
, Ah! Tidak mirip, sebab masih kurang jenggot di leher Mahaguru. Saya sedang
membahas rumbai japamala ini, rumbai ini perlu divisualisasikan menjadi tangan Padma, apakah Anda pernah melihat tangan Padma? Tangan Padma seperti
tangan ini tapi mirip dengan Padma, sepertinya dulu di sebuah vihara di atas
pendupaannya ditancapkan tangan itu, tangan Buddha, ya tangan Buddha disebut sebagai Tangan Padma!
Visualisasikan rumbai menjadi Tangan Padma, empat butir penyekat sebagai
Catur-maha-rajika, tangan kanan menjadi vajra dan tangan kiri menjadi gantha,
sedangkan benang penghubung japamala menjadi cahaya Vajrasattva yang berwarna putih, Sifat Mula Vajrasattva melingkar.
Setelah memvisualisasikan ini semua, Anda boleh mulai menjapa : “Om. Amidiewa Xie.” . . . saat Anda menjapa juga perlu bervisualisasi, tiap butir japamala
harus divisualisasikan hadir di hadapan mata Anda, di dalam tiap butir japamala
harus ada Amitabha Buddha. Sangat merepotkan! Sadhana tantra sangat mendetail, saya lihat juga sangat jarang, namun sesungguhnya demikianlah saya
bersadhana dengan tekun selama dua puluhan tahun ini, Kesadaran Tertinggi
Semesta mengajari saya dengan amat detail, Manjusri Bodhisattva, Mahaguru
Tsongkapa, Padmasambhava, Tuan San-shan Jiu-hou dan Qing-zhen Dao-zhang
mengulas tiap bagiannya dengan sangat jelas.
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Penjapaan mantra semacam ini menghasilkan keagungan yang tak terhingga,
merupakan yang paling luhur, paling detail dan paling menghasilkan keberhasilan! Dulu kita bersadhana hanya menjapa dan menjapa, setelah usai 108
kali sudah dibereskan, namun hari ini sudah tiba waktunya! Sesungguhnya penjapaan mantra sebagai pemurnian ucapan, memerlukan pemurnian pikiran yaitu
visualisasi. Sedangkan tubuh, saat Anda menjapa mantra sudah membentuk
mudranya. Bukankah ini adalah vajra dan gantha! Bukankah ini adalah benang
Sifat Mula Vajrasattva! Bukankah ini adalah Catur-maha-rajika! Bukankah ini
adalah yidam! Bukankah ini adalah Tangan Padma! Mudra telah dibentuk, tiap
kali menjapa selalu bervisualisasi Amitabha Buddha berada di dalam butiran
japamala Anda. Bukankah ini semua merupakan pemurnian pikiran? Sedangkan
bibir Anda yang melafalkan “Om. Amidiewa Xie.” Merupakan pemurnian ucapan. Inilah bhavana manunggalnya Triguhya. Merupakan bhavana yang sangat
luhur, merupakan sadhana tantra yang sangat baik, mengajari Anda untuk bervisualisasi, menjapa mantra, memasuki Samadhi, membentuk mudra, demikianlah yang lengkap, sebuah sadhana tantra yang lengkap dan sama sekali tidak
kurang.
Yang dulu pernah saya tuliskan di buku adalah demi penyesuaian dan kemudahan, supaya terlebih dahulu Anda mulai mengenal sadhana tantra, kelak
setelah mengulas sadhana luar, saya juga harus mengajari Anda sadhana dalam!
Saya pernah mengatakan bahwa sadhana dalam mulai dari Menghangatkan
Roh, mulai dari kundalini dan bindu, mengajari Anda bagaimana menurunkan,
mengangkat, menahan dan menyebarkannya, membantu Anda menyalakan
kundalini, membantu Anda menembus sushumna, mungkin setelah usia 50 tahun, sadhana luar masih belum diajarkan, namun sudah banyak yang mulai
luntur keyakinan, sadhana belum diajarkan, Anda sudah pergi duluan. Barang
ini belum dijual kepada Anda, Anda sudah menguasainya. Sungguh mengherankan, banyak sekali materinya, pelan-pelan saja, saya ingin Anda mengetahui beberapa hal ini, namun ada beberapa siswa yang tidak sabaran, ada yang
hatinya berpenyakit, ada yang tubuhnya berpenyakit, namun ada juga yang sifatnya aneh, Ah. . . dia menyangka sudah menguasai semua, bahkan ada siswa
yang mengatakan Acarya Lu ini setiap hari di dalam ruang altar hanya mengulang hal lama, tangan sembarang membentuk, mulut sembarang melafal hanya
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demikian ingin mencapai Kebuddhaan ? Mana ada demikian mudah ? Pasti ini
semua adalah sadhana palsu.
Saat itu dia bertanya kepada saya, apakah hanya demikian itu bisa mencapai
Kebuddhaan? Saya merasa sedih, maksud saya adalah, saat Anda menekuninya,
saya sedang mengamati hati tiap siswa, jika Anda benar-benar mampu menekuni
sadhana tantra Satya Buddha, maka tahap berikutnya akan saya ajarkan kepada
Anda. Tingkat pertama dalam sadhana luar belum usai diulas, namun Anda
sudah luntur keyakinan. Anda pergi, Anda tidak kembali. Padahal, sesungguhnya hal semacam ini perlu dilatih ratusan bahkan ribuan kali, orang yang tidak
mempunyai keyakinan kokoh tidak akan memperolehnya! Hanya satu hembusan angin Anda sudah tumbang, memakai saringan, yang carut marut akan
terjatuh, sampai pada akhirnya hanya tersisa emas murni, bisa bersama berlatih
dengan baik, dan mencapai Kebuddhaan.
Sesungguhnya demikianlah Buddha dalam menuntun para insan, harus
demikian, yang tidak memiliki cukup keyakinan, bagaimanpun Anda menjelaskan, tetap saja tidak akan berhasil, sesungguhnya sejak awal dia tidak pernah
membangkitkan sradha, ini juga ada hubungannya dengan afinitas, mungkin
saja dulu dia tidak pernah memakan dana maknan dari saya! Dikarenakan pada
kehidupan lampau dia tidak memakan dana makanan dari saya, maka saat ini
dia tidak perlu mengembalikan pada saya, benar tidak? Dia ingin Mahaguru
santai, berkurang sedikit siswa juga baik, juga tidak perlu lagi risau, lebih murni.
Ada kalanya terpikirkan, hal yang demikian baik hendak diberikan kepada
Anda, namun Anda tidak mau, oleh karena itulah kita bisa merasa sedih. Diberikan secara cuma-cuma juga tidak mau, sungguh Anda tidak mau? Sungguh
tidak mau! Jika Anda tidak mau saya akan bersedih, sesungguhnya inilah yang
membuat saya sedih, bukan hal-hal lain.
Saya sendiri sudah sangat leluasa, paripurna, sukacita, tiada lagi klesa, sebab
telah merealisasi Pencerahan Agung melebur dengan semesta. Pencerahan ini
melampaui awam, tiada suatu apapun di dunia ini yang dapat mempengaruhi
Anda, saat ini demi menuntun para insan, dalam hati hanya ada pengabdian
bagi para insan, justru dikarenakan pengabdian ini barulah merasa sedih,
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menitikkan air mata, selain ini masih perlu merisaukan apa? Apa yang pantas
untuk dilekati? Wahai Anda sekalian, hari ini saya tanya, apa yang pantas untuk
dilekati? Coba renungkan, apakah keluarga? apakah pasangan hidup ? apakah
keturunan? apakah uang? apakah kedudukan? apakah jabatan? kesehatan?
semua itu hanya kembali pada tanah, hanya dengan menekuni bhavana, setelah
Anda memperoleh Maha-sadhana, dengan tekun menekuninya, memperoleh
keabadian, tidak terlahir juga tidak mati.
Anda memahami bagaimana terbebaskan dari klesa, Anda sungguh terbebaskan
dari klesa, sangat baik, terbebaskan dari kelahiran dan kematian, Terang Akan
Batin dan Menyaksikan Buddhata. Untuk apa hidup di dunia ini? Anda bersadhana sampai meperoleh realisasi, sukacita itu tiada berkesudahan, inilah makna
terbesar kehidupan manusia.
Seperti yang kemarin saya katakan. Sepertinya kemarin saat makan malam, saya
mengatakan dulu pemikiran saya adala , Ah saya bermarga Lu! Saya harus melahirkan putra yang meneruskan marga Lu! Benar tidak? Dalam pemikiran orang
Tionghoa sangat penting adanya generasi penerus marga. Namun begitu anak
Anda di bawa ke Amerika, dia tidak akan peduli marga apapun, dia tidak akan
peduli bahwa marga Lu telah berakar di Amerika. Kemudian dia memperistri
yang berambut pirang dan bermata biru, kelak keturunannya juga berambut pirang dan bermata biru, marga Lu sudah ditulis dalam Bahasa Inggris, tidak lagi
sebuah aksara mandarin, dia sudah menulisnya Lu! Ah . . . apakah mereka sungguh mampu mewariskan marga dan meneruskannya? Tidak, berhenti sampai di
sini! Anda telah membawanya ke Amerika dan dia tidak akan merasa sebagai
generasi penerus marga tertentu. Tidak memikirkan lagi Anda adalah generasi
penerus harapan marga tertentu. Saya yakin pada generasi pertama atau kedua,
semua sudah tiada lagi, bahkan dia tidak akan tahu dari manakah leluhurnya .
Oleh karena itu pemikiran mengenai generasi penerus, sesungguhnya ada
dalam pemikiran orang Tionghoa, seperti sebuah catatan silsilah keluarga, dari
mana mewariskan ke mana, diwariskan berapa kali, yang keberapa, silsilahnya
telah didaftar di sana . Begitu Anda membawanya ke Amerika, catatan silsilah
keluarga dapat dibakar, tidak ada lagi, sekalipun Anda memaksanya, di Amerika
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ini tidak dapat memaksanya, dia bisa mengadukan Anda ke pengadilan. Anda
memukulnya sekali, dia bisa melapor kepada guru, guru akan melapor pada
sekolah, dan sekolah akan membentuk team untuk mengadukan Anda. Oleh
karena itu sungguh tidak perlu mengharapkan pada generasi penerus, saya
hanya mengharap mereka dapat hidup dengan baik, tidak merepotkan Anda,
demikian sudah cukup.
Seperti Fo-qing, ada kalanya saya merisaukannya, mengapa? Prestasinya terlampau baik, ini juga sebuah kerisauan, dia selalu memperoleh 4, sampai saat
ini masih 4, yaitu nilai sempurna! Bahkan 3.9 pun tidak ada, semua A atau 4.
Dia mengatakan ingin membeli mobil, dia ingin ganti mobil, mobil apa? Ah. .
.Jeep. Saya katakan, saya punya satu syarat, jika Anda ingin ganti mobil, jika nilai kamu 3, maka saya akan belikan, kamu jangan mendapat 4 terus, begitu saya
melihat 4, saya bisa terbakar emosi. Dia bersekolah dengan susah payah, dia
masuk ke bangku SMA, dia juga bergabung dalam organisasi ini dan itu, me-layani sekolah, melakukan banyak hal, setiap malam masih mengerjakan karya tulis, catatan, matematika, semuanya ingin dipelajari, sangat tekun, sangat sibuk,
sekolah dan organisasi masyarakat dia mengikutinya semua, dia menggembleng
diri sendiri sampai tidak ada waktu lagi, melihatnya sungguh kasihan, jangan selalu mempertahankan nilai 4, Anda tidak perlu belajar di universitas yang begitu
baik, seperti Stanford dan Harvard, atau Yale, Sebab Yale dalam dialek mandarin
adalah Yalu. Saya katakan, jangan masuk ke universitas seperti itu, masuk saja
ke BCC Universitas komunitas, Bellevue itu sepertinya BCC College saja sudah
cukup , tidak perlu demikian baik.
Sedangkan Fo-qi, saya mengatakan kepadanya, “Boleh diungkapkan ?” (Mahaguru bertanya kepada Gurudara), kamu cukup sampai di SMA saja, mempunyai kemampuan untuk menafkahi diri sendiri sudah cukup, jangan menaruh
harapan terlampau tinggi! Atau harus bagaimana, sesungguhnya Mahaguru sendiri terhadap anak-anak alamiah saja, tidak membatasinya, hanya mengharap
mereka dapat bahagia, bisa ada waktu belajar, semuanya wajar, demikian saja
sudah cukup. Dengan demikian hati orangtua juga tenang, tidak mengharuskannya untuk meraih akademis tertentu, meraih kehormatan bagi leluhur? Ini sudah
tidak mungkin lagi, benar tidak ? Seorang anak yang besar di Amerika mempuDharmaTalk 2015
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nyai pemikirannya sendiri, saya tidak mengekangnya.
Aliran kita ini juga bebas dan demokratis, saya juga sangat jarang membatasi
siswa, siswa ingin bagaimana maka baiklah, namun maksud saya adalah, sadhana tantra merupakan perjalanan Anda menempuh lebih baik lagi, merupakan
tujuan, merupakan alat bhavana, Sadhana Tantra Satya Buddha sangat baik,
Anda datang memohon Dharma, Mahaguru pasti mengajari, bahkan memberikan Mahasadhana yang sesungguhnya, saat kapasitas Anda memadai, maka
pasti diajarkan kepada Anda, ini merupakan persoalan tahapan, jika Anda telah
beryukta dengan satu tahapan, maka saya pasti akan mengajarkan yang berikutnya, jika yang kedua telah beryukta, maka saya mengajari Anda yang ketiga,
memandang bhavana sebagai yang utama dalam kehidupan, di sinilah letak
makna kehidupan manusia.
Sadhana Tantra yang demikian baik, tentu saja saya berharap supaya Anda
semua dapat menerimanya, menekuninya dengan konsisten. Apabila Anda menyatakan Anda memiliki pemikiran sendiri, kebebasan Anda pribadi, saya juga
tidak mengekang, saya berprinsip leluasa. Selain itu adalah Aliran Alamiah,
mengutamakan kealamiahan. Sampai dimana kesanggupan bhavana Anda,
maka demikianlah. Terhadap Anda semua dalam mengajarkan Dharma saya
sepenuh hati, demikian pula terhadap anak-anak, juga sepenuh ketulusan. Namun mereka juga memiliki keleluasaan, kesimpulan terkahir saya adalah, saya
berpandangan alamiah, jika Anda datang untuk mendengar Dharma, berarti
memiliki afinitas, maka belajarlah baik-baik, berarti ini sebuah afinitas yang
sangat baik, jika Anda asal-asalan, berarti ini adalah afinitas asal-asalan, sudah
tidak ada cara lain lagi. Namun saya menekankan bahwa Sadhana Tantra Satya
Buddha merupakan Sadhana yang lurus, Dharma sejati dan sangat baik.
Besok saya akan melanjutkan pengulasan , bagaimana cara memasuki Samadhi,
juga mengulas tahap akhir, sehingga menjadi serangkaian lengkap tahap awal,
tahap inti dan tahap akhir. Juga akan diulas mengenai alat Dharma, jika masih
ada banyak waktu, saya akan menjelaskan mengenai fungsinya, seperti vajra
dan gantha ini. Seperti damaru kulit manusia ini, bagaimana menggunakannya. Sedangkan alat yang paling utama dalam tantrayana adalah vajra, gantha,
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japamala, damaru, ini semua bagi seorang sadhaka sudah sangat cukup. Hari ini
sampai di sini. Om Mani Padme Hum.

Bagian 16

Dharmadesana
Selamat siang Para Acarya dan para umat semuanya. Hari ini adalah hari keempat dalam acara pengulasan lengkap tata ritual sadhana tantra, sebelum mulai
Berdharmadesana, saya akan berbincang sejenak dengan Anda semua mengenai apakah itu ‘Kebuddhaan Melalui Penjemputan’? Apakah itu ‘Kebuddhaan
Dalam Kehidupan Saat Ini’?
Pernah saat seorang mahabhiksu Berdharmadesana, ada banyak orang yang bertanya kepadanya, apakah benar ada ‘Kebuddhaan Dalam Kehidupan Saat Ini’ ?
Mahabhiksu itu menjawab, samasekali tidak ada ‘Kebuddhaan Dalam Kehidupan Saat Ini’, itu semua hanya kebohongan.” Ucapan ini dilontarkannya tanpa
berpikir terlebih dahulu, sebab ucapannya ini berarti telah menghina Sakyamuni Buddha, sebab Sakyamuni Buddha mencapai Kebuddhaan dalam Kehidupan saat ini, benar tidak? Sakyamuni Buddha di dunia ini, di bawah Pohon Bodhi, pada hari gelap Beliau menatap bintang terang dan Tercerahkan mencapai
Kebuddhaan, inilah Sakyamuni Buddha. Namun mahabhiksu ini mengatakan
“Tidak ada Kebuddhaan dalam kehidupan saat ini juga, Kebuddhaan dalam kehidupan saat ini merupakan kebohongan.” Bukankah ini berarti dia mengatakan
tidak pernah terjadi Sakyamuni Buddha mencapai Kebuddhaan, apakah KeBuddhaan Sakyamuni Buddha di dunia ini adalah kebohongan ?
Ada juga orang yang berpendapat bahwa Sakyamuni Buddha tentu dapat mencapai Kebuddhaan dalam kehidupan ini, sebab Sakyamuni Buddha memiliki
akar yang sangat agung! Telah menekuni bhavana dalam banyak kehidupan,
pasti dapat mencapai Kebuddhaan, hanya Beliau yang mampu, kita tidak
mampu, banyak orang yang menyatakan tidak masalah bila yang mencapai KeDharmaTalk 2015
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buddhaan dalam kehidupan saat ini adalah Sakyamuni Buddha. Mahabhiksu itu
mengatakan semua insan tidak mungkin mampu mencapai Kebuddhaan dalam
kehidupan saat ini juga. Sebenarnya Sakyamuni Buddha juga adalah manusia
yang mencapai realisasi, Beliau mempunyai fondasi bhavana dalam banyak kehidupan, namun akhirnya ada satu kehidupan di dunia ini Beliau mencapai
Kebuddhaan. Di sinilah letak perbedaan antara ‘Kebuddhaan dalam kehidupan
saat ini ‘ dengan ‘Kebuddhaan melalui penjemputan’.
Adakah orang yang mencapai Kebuddhaan di dunia ini, seperti halnya Sakyamuni Buddha sendiri? Ada. Seperti Nagarjuna Bodhisattva, Asvaghosa Bodhisattva, banyak sekali Bodhisattva yang mencapai Kebuddhaan di dunia ini.
Namun pencapaian Kebuddhaan dalam kehidupan saat ini juga bukan hanya
menunjuk pada Kebuddhaan di dunia ini, seperti Ardharma Buddha, Beliau
merupakan Kebuddhaan di arupadhatu, Buddha Asali naivasamjna-nasamjnayatana, Beliau juga Kebuddhaan dalam kehidupan saat ini juga.
Selain itu adalah Maha-vairocana Tathagata, Beliau di Rupadhatu, mencapai
Kebuddhaan dalam tubuh saat ini juga di Surga Mahesvara. Sedangkan Sakyamuni Buddha mencapai Kebuddhaan dalam kehidupan saat ini juga di dunia,
yang telah kita sebutkan sudah ada beberapa Buddha, semua mencapai Kebuddhaan dalam kehidupan saat ini juga.
Oleh karena itu kita Tantrayana mengajarkan Kebuddhaan dalam kehidupan saat
ini juga, sedangkan Sutrayana kebanyakan adalah Kebuddhaan melalui penjemputan, di manakah letak perbedaan keduanya ini? Dalam Sutrayana, kunci dari
‘Kebuddhaan melalui penjemputan’ ada empat kata, yaitu ‘Penuh Konsentrasi
Tak Terkacaukan’, ini ada tertulis dalam Amitabha Sutra, asalkan Anda melafal
nama Buddha selama sehari sampai tujuh hari, sepenuh konsentrasi tak terkacaukan, Amitabha Buddha akan muncul di hadapan menjemput Anda untuk
mencapai Kebuddhaan.
Demikian pula dengan Sadhana Tujuh Hari Kebuddhaan dalam tantrayana,
Anda tekun memvisualisasikan diri sendiri adalah bijaksara Hum, sedangkan
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Buddha adalah aksara ‘A’, sehari sampai tujuh hari, bijaksara ‘A’ ini turun, menggunakan bentuk kaitannya, mengait lingkaran pada bijaksara Hum, mengaitnya
dan membawanya ke angkasa, ini merupakan Tujuh Hari Kebuddhaan dalam
tantrayana. Namun tidak peduli apakah Anda melatih Tujuh Hari Kebuddhaan
dalam sutrayana atau Tujuh Hari Kebuddhaan dalam tantrayana, semua termasuk sebagai Kebuddhaan Melalui Penjemputan.
Kemarin saya membicarakan seorang yang menekuni Buddha Dharma, begitu
mata terpejam langsung dapat menyaksikan Amitabha Buddha hadir di hadapan, asalkan kemampuan Anda telah mencukupi, karena setiap hari Anda me
latihnya, tidak pernah melupakan Amitabha Buddha, tidak peduli Anda menjapa mantra atau melafal Nama Buddha, begitu mata terpejam, Amitabha Buddha hadir di hadapan, pasti menjemput Anda untuk mencapai Kebuddhaan.
Metode pelafalan Nama Buddha dalam sutrayana yang lebih mendalam adalah
Pelafalan Nama Buddha yang disertai dengan visualisasi, pasti dapat mencapai
Kebuddhaan, dapat menuntun sampai ke Sukhavatiloka. Saat ini kebanyakan
adalah Kebuddhaan melalui penjemputan, metode ini mengandalkan kekuatan
diri sendiri dan kekuatan luar, kekuatan luar adalah Buddha, Amitabha Buddha
telah menyatakan ikrar, asalkan selama satu sampai tujuh hari Anda mampu
melafalkan sepenuh konsentrasi tanpa terkacaukan, maka Beliau pasti hadir
menjemput Anda terlahir di Sukhavatiloka. Sementara itu Anda juga menggunakan kekuatan diri sendiri, apakah itu? Yaitu Anda juga berusaha melafal Nama
Buddha sampai sepenuh konsentrasi tak terkacaukan, sehingga saat meninggal
dunia, Anda sepenuh hati mengarah pada Sukhavatiloka, sepenuh hati terhadap
penjemputan Amitabha Buddha, Anda melafal Nama Buddha tanpa terputus,
saat itu Beliau akan datang menjemput Anda, ini adalah kekuatan Anda sendiri, yaitu kekuatan batin Anda untuk mengarah pada Sukhavatiloka, ditambah
dengan ikrar yang dinyatakan oleh Amitabha Buddha, dua kekuatan ini saling
beryukta, saat itulah disebut Kebuddhaan melalui penjemputan, yaitu Kebuddhaan hasil dari penyatuan kekuatan diri dengan kekuatan luar , inilah yang
disebut dengan Kebuddhan melalui penjemputan.
Apakah yang disebut dengan Kebuddhaan dalam kehidupan saat ini juga ?
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Yaitu tidak mengandalkan kekuatan luar, sepenuhnya mengandalkan bhavana
diri sendiri, saat Anda hidup di dunia telah Tercerahkan, memperoleh Anuttaraprajna Buddha, dari kesadaran Anda ditransformasikan menjadi Jnana, karma
Anda ditransformasikan menjadi murni, dari trikarma menjadi triguhya, tubuh,
ucapan dan pikiran. Karma tubuh, ucapan dan pikiran ditransformasikan menjadi guhya tubuh-ucapan dan pikiran. Anda telah memperoleh guhya Tathagata,
yaitu kemurnian tubuh, ucapan dan pikiran dari Maha-vairocana Tathagata.
Kemudian kesadaran Anda ditransformasikan menjadi Pancamahajnana dari
Buddha, begitu ditransformasikan berarti Anda mencapai Kebuddhaan dalam
kehidupan saat ini juga.
Trikarma ditransformasi menjadi triguhya, dari kesadaran awam bertransformasi
menjadi Pancamahajnana Buddha, ini disebut sebagai Kebuddhaan dalam kehidupan saat ini juga. Dalam tantrayana di saat mencapai tingkatan tertinggi,
saat sepenuhnya merealisasi Buddhata, inilah mencapai Kebuddhaan dalam
kehidupan saat ini juga. Saat itu tidak memerlukan penjemputan Amitabha
Buddha, sebab Anda sendiri pada hakekatnya adalah Svabhava Buddha, Dharmakaya Buddha, trikaya hadir dalam diri Anda.
Oleh karena itu bhavana tantra sangat agung, keistimewaannya yaitu pada Kebuddhaan dalam kehidupan saat ini juga, ini semua dapat direalisasikan. Oleh
karena itu antara Kebuddhaan melalui penjemputan dengan Kebuddhaan dalam
kehidupan saat ini juga, semuanya sama, semua sangat agung, namun ada perbedaan dalam tahapan.
Manusia hidup di dunia ini, bhavana adalah yang paling utama dan paling berharga, saya harap Anda dapat memahami apakah itu Kebuddhaan melalui penjemputan dan apakah itu Kebuddhaan dalam kehidupan saat ini juga. Sebab di
antara para siswa juga banyak yang mengatakan bahwa mencapai Kebuddhaan
dalam kehidupan saat ini sangatlah sukar, cukup dengan Kebuddhaan melalui
penjemputan, ini boleh saja, asalkan Anda menekuni sadhana luar dari sadhana
tantra Satya Buddha dengan baik, asalkan Anda beryukta dalam Sadhana Yidam
Yoga, maka saya jamin Anda pasti dapat mencapai Kebuddhaan melalui penjemputan.
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Bila Anda telah mencapai yukta dengan yidam dan Anda berpendapat bahwa
sadhana dalam seperti prana, nadi dan bindu tidak perlu, sebab terlampau rumit, Anda juga tidak ingin menekuni Anuttarayogatantra, semua ini terlampau
rumit, Anda juga tidak mau menekuni Mahaparipurna, Anda hanya ingin mencapai Kebuddhaan melalui penjemputan, cukup santai saja, Buddha datang
membawa saya, saya tidak ingin pergi sendiri, ini boleh saja.
Namun dalam tantrayana, selain beryukta dengan yidam, paling tidak Anda
telah beryukta dalam Catur-sarana, ini sudah merupakan fondasi bagi Kebuddhaan melalui penjemputan. Apabila Anda telah beryukta dengan Sadhana
Guru Yoga, bila Mahaguru tidak menjemput Anda, berarti Mahaguru sedang
vacation, ini tidak akan terjadi, sebab Padmakumara mempunyai Dharmakaya,
bila Anda hendak meninggal dunia dan Anda telah beryukta dengan Guru,
Dharmakaya Beliau pasti menjemput Anda, meskipun Mahaguru sendiri sedang
vacation, namun Dharmakaya pasti menjemput Anda, pasti ada Padmakumara
yang hadir menjemput Anda menuju Mahapadminiloka, yukta dalam Sadhana
Guru Yoga menjamin kelahiran di Mahapadminiloka. Bila Anda telah beryukta
dengan yidam, maka dijamin pasti yidam menjemput Anda terlahir di Sukhavatiloka maupun Tanah Suci yidam, inilah yukta merupakan sebuah jaminan,
jika Anda tidak beryukta, maka tidak akan ada jaminan. Jika Anda tekun menjapa mantranya dan Anda telah beryukta, begitu mata terpejam, Beliau akan
hadir di hadapan, ini pasti telah beryukta.
Oleh karena itu Kebuddhaan melalui penjemputan , memerlukan yukta dalam
Sadhana Yidam , sehingga Anda dapat terlahir di Tanah Suci yidam. Sedangkan
yukta dengan Sadhana Guru Yoga, Anda dapat terlahir di Mahapadminiloka.
Yukta dengan Catur-sarana berarti Anda telah memiliki fondasi penjemputan
dari Buddha .
Oleh karena itu dalam penekunan Sadhana Tantra Satya Buddha, Anda harus
mencapai yukta dalam Catursarana, juga dengan Sadhana Guru Yoga, kemudian
dengan Sadhana Yidam Yoga, maka Anda dijamin, tingkatan Anda setara dengan tingkatan dalam sutrayana, yaitu setara dalam Kebuddhaan melalui penjemputan. Bahkan saya dapat menjamin Anda bahwa tingkatan Anda melampaui
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tingkatan dalam sutrayana, sebab kita masih ada metode memasuki Samadhi.
Hari ini saya hendak mengulas mengenai ‘Memasuki Samadhi’, yaitu kondisi
samadhi. Tentu saja dalam Pintu Dharma Sukhavati juga diajarkan mengenai
dhyana, namun lebih jarang, yang terutama adalah pelafalan Nama Buddha,
memohon terlahir di Tanah Suci, yaitu beberapa kata ini : ‘Sepenuh Konsentrasi
Tak Terpecah’, sesungguhnya ‘Sepenuh Konsentrasi Tak Terpecah’ adalah samadhi.
‘Sepenuh Konsentrasi Tak Terpecah’ adalah dhyana, namun kita telah menekuni
dhyana ini, begitu kemampuan dhyana kita telah mencukupi, tingkatan telah
tercapai, dhyana mendalam, mentransformasikan tri-karma menjadi Tri-guhya,
mentransformasikan kesadaran menjadi Jnana, inilah Kebuddhaan dalam kehidupan saat ini, ini juga diperoleh dari dhyana, demikianlah hal ini perlu dipahami oleh semua.
Saat Anda mencapai Kebuddhaan dalam kehidupan saat ini, pemikiran Anda
berbeda dengan orang awam, sudah pasti berbeda, pemikiran seseorang yang
tercerahkan samasekali berbeda dengan orang awam. Tentu melampaui, sebuah
kondisi yang sangat agung, Anda lihat dunia ini nampak seperti sebutir pasir.
Bagaimanakan pencapaian Kebuddhaan? Ada yang mengatakan demikian:
sebutir pasir kembali pada sebuah gunung, setetes air memasuki samudra, tentu
saja perumpamaan ini tidak pasti tepat, namun ini merupakan perumpamaan
yang lebih mudah untuk dipahami.
Dulu siswa dari Acarya Norlha pernah memohon untuk mengungkapkan sebuah Mahasadhana yang paling cepat dan paling mudah mencapai keberhasilan, yang dapat segera mencapai Kebuddhaan, siswa itu menggengam pisau dan
memaksa Gurunya, dia mengatakan : “Jangan bicara demikian banyak, hari ini
juga segera beritahukan pada saya yang dapat segera mencapai Kebuddhaan.”
Ia ingin Acarya Norlha segera mengungkapkannya. Maka Acarya Norlha mengatakan: “Ambillah nafas panjang, ambil nafas yang sangat dalam, hirup nafas, kemudian hembuskan... Kemudian batin Anda keluar mengikuti hembusan
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tersebut, maka Anda mencapai Kebuddhaan.”
Wah! Mudah sekali! Dia mengatakan ambil nafas dalam, kemudian hembuskan, batin Anda keluar mengikuti hembusan nafas, maka Anda mencapai Kebuddhaan. Ini mudah diucapkan namun sangat sukar dipraktekkan. Metode ini
kita sebut ‘Metode Kembali Pada Akasa’, siapa yang mampu membuat batinnya keluar mengikuti hembusan nafas? Memang benar, jika batin Anda keluar
mengikuti hembusan nafas, maka Anda sungguh mencapai Kebuddhaan.
Coba Anda renungkan, semua yang dibahas dalam Metode Pertolongan Pada
Bardo merupakan kesadaran, hanya berupa kesadaran keluar melalui ubunubun, bukankah batin adalah Buddha!
Buddha meninggalkan diri sendiri, Buddha ini keluar melalui hembusan nafas,
keluar melalui ubun-ubun, bukankah Anda mencapai Kebuddhaan?
Yang menakutkan adalah jika tidak bisa keluar, tiada jalan keluar, dan dikhawatirkan Buddhata Anda tidak rela keluar, tidak rela meninggalkan dunia fana ini,
tidak rela meninggalkan jasmani fana, itulah dukha, itulah tekanan.
Bila Anda sanggup merelakan tubuh Anda, dalam satu hembusan nafas menghantarkan Buddhata melebur dalam semesta, sungguh mencapai Kebuddhaan!
Ucapan Acarya Norlha sangat benar, namun untuk menghantar batin keluar,
memerlukan usaha yang tidak sederhana.
Diterjemahkan Oleh Lianhua Shian
Sumber: http://tbsn.org/chinese3/newsList.php?cid=29&csid=36
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经旗布

怖畏金刚最低的一只左手拿着一块“经旗布”，当作扇子使用。经旗
布可以画成一块白色或绿色布，系在一根竿子上。有时画成固定在宛
如担架的两根平行竿上的一块长方形布，有时画成方形旗或三角旗。
用经旗布来扇火，象征着吹走一切“障”，增加智慧之火的灼热度。
经旗布的可变性和波浪状象征着万象的虚空本质。在更神秘的层面上
，怖畏金刚的经旗布象征着《 密集金刚密续》

中的“九品往生’

蓮生活佛講

阿彌陀經釋要
【釋經文】
又舍利弗……是故彼國名為極 樂 。

又舍利弗⋯⋯是故彼國名為極樂。
「又西方舍利弗。極樂國土。七重欄楯。七重羅網。七重行樹。皆
是四寶周匝圍繞。是故彼國名為極樂。」
所謂「七重欄楯」，是什麼意思呢？就是有七重的欄杆
，把極樂國土做一個範圍、圍起來。大家一定會很奇怪，怎麼極
樂國土一定要設欄杆，好像防止犯人逃出去，還是防止人家進來
？不過這個欄杆是非常莊嚴的，是很好看的，好像一個範圍。極
樂世界這個佛國的這個範圍，它做得非常好看。我個人覺得，假
如沒有這些欄杆也會有問題，因為，據我所知，在極樂佛國的旁
邊，有一個宮殿，這個宮殿叫「疑城胎宮」。這個疑城胎宮裏面住
的人就是「用懷疑心去唸佛的人」，就住在疑城。什麼又叫做胎
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宮呢？胎宮，就是胎生的，像我們目前來講就是胎生的；但是極
樂佛國是蓮花化生的，他那個香氣不同，是有特別的香味，但是
我們這個胎生的，有特別的濁氣，不同的，呼吸的空氣都不一樣
。反正胎生的，就住在這個胎宮裏面。懷疑的跟這些胎生的，但
是他們也唸佛啊，那沒辦法，因為他是胎生的跟懷疑的，就只好
住在這個疑城胎宮。這個在佛經裏面很少講到這裏，這個是我
知道的。這些欄杆一圍起來，這些人沒有辦法進來，裏面的人，
不是說沒有辦法出去，反正外面的人沒有辦法進來，不會把這
些濁氣干擾到極樂佛國。所以這些欄杆是為了莊嚴極樂佛國而
設立的，一共有七重。
另外，什麼叫做「七重羅網」呢？我知道天地，在我們這宇宙
之上有一個王皇大帝，玉皇大帝那裏有一個網，叫「帝網」，在帝
網的每一個打十字的網的中心就有一顆明珠。那個帝網撒上空
中，就包圍了整個帝釋的佛國，在這十字絲的每一個網的中心，
都有一個明珠，就叫「帝網明珠」。在極樂世界，這個帝網明珠，
這個帝網，一共有七重，有七層的帝網明珠，佈滿整個虛空。那
些光明，就莊嚴了極樂世界佛國的光明。像我們今天一走出去，
看西雅圖的天空，看不到一顆星（因為下雨）；但是你看極樂世
界的天空，有七重的明珠掛在虛空之中，非常漂亮，好像我們天
天晚上在看煙火，迼是「千珠放光的莊嚴」。幾千幾萬個明珠，
在虛空中，放光來照極樂佛國，使這個國家非常的莊嚴。
上次我講：為什麼極樂佛國，大家的心境都非常的快樂？因
為極樂佛國製造了一種特別美妙的音樂，它經常在那裏流動，使
每一個人的心裏，感受到那一種快樂的音樂，每一個人都快樂，
所以才叫極樂。在極樂佛國，又有「七重行樹」。就是一共有七
層的樹，這些樹搖的時候，就產生一種非常好的、美好快樂的音
樂，流入佛國中每一個人的心，大家全部都非常的快樂，這就是
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極樂。反正你不快樂也不行，這個勉強你快樂啦，那個快樂的音
樂從你耳朵進去，你有一點煩惱心要產生出來，你就不行，兩隻
腳就在那邊跳舞，就是快樂。任何人剛剛在想煩惱的事情的時
候，這個快樂的音調一進來，你都沒辦法抵擋，你就是要快樂。
這個快樂的聲音，也就是在莊嚴整個極樂國的國土。
甚至於這些欄杆，還有空中的羅網，跟所有的行樹，都是用
四寶（很珍貴的寶物）去做成的。為什麼極樂佛國會這麼快樂呢
？主要的原因，有這種七重的欄杆、空中七重的羅網、又有七重
的行樹，這樣子才變成一個極樂佛國。
近代的世人，我不知道有誰到過極樂佛國？我是差不多十
幾年，將近二十年前，去過一次。我聞到那邊的空氣，比我們西
雅圖的好得多，不過西雅圖的空氣確實比東京、香港好得多，東
京跟香港的空氣，你只要待一天，你的鼻孔就黑掉了，西雅圖的
空氣比較好一點，好像要幾天以後鼻孔才會黑掉。在極樂世界
那不一樣了，你的衣服不必洗，沒有流汗，反正你的身體就是香
的，是一種花和一種氣合起來的那味道，總之是講不出來。而且
它是永遠這個樣子的，不會變質、不會壞掉。我們在西雅圖可以
看到很遠，遠方的山，都可以看得很清楚，東京的山跟香港的山
都是因為空氣污濁，所以有一點朦朧。
但是在西方極樂世界，它完全是一種流盪的。那個空氣，完
全是一種流盪的，味道講起來，是一種流盪的；聲音來講，也是
一種流盪的；甚至於自己的身體，完全也是一種流盪的，就是非
常清爽。我在那個地方的時候，有時候看這些佛菩薩，眼睛沒辦
法睜開的，衪比一般的Qua lit y B.B.S那個鑽石的那個Qua lit y還
要亮，非常閃耀，非常亮的那種光度，在你的面前都是閃閃發光
。所以在那裏的佛菩薩，都是非常乾淨、非常清淨，而且微妙香
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潔，說不出來。
我們現在有時候會想，盧上師講西方極樂世界那麼好，怎
麼我們在人間看不到？其實，像現在我們人間的地球所看不到的
東西還很多，我們只要離開了地球到了太空，太空有很多東西就
不是我們人間可以想像的。像土星旁的光環，你假如不知道這些
科學知識、太空知識，你單單憑空想，土星旁邊怎麼有這麼漂亮
的光環？我們也沒有辦法想像，冥王星上面有很多珍賈的礦石、
比鑽石本身還要亮。宇宙各地有很多很多的奧妙，並不是我們人
類用目前的知識可以想像的。所以這個極樂世界佛國，並不是沒
有的！是釋迦牟尼佛本身所講出來的。
我也曾經到過那個地方，我想我將來也要到那裏去。不過，
去到那裏以後，還要回來，因為人間有溫暖！西方極樂世界住久
了，也許比較寂寞。
（西方極樂世界，你每天快樂，沒有事情做，
也很寂寞啊！）怪不得佛菩薩要到人間來度眾生！因為人間還是
有一點溫暖。
嗡嘛呢唄咪吽。
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Pahala Mencetak Majalah
DharmaTalk
~Dikutip dari Ceramah Vajra Acarya Lian Yuan~

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

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

Semoga kebajikan yang diperbuat akan menuai pahala yang luar biasa.

Majalah DharmaTalk Telah di produksi lebih dari 20.000 buku dan didistribusikan keseluruh
vihara /Cetya & umat sedharma Satya Buddha di seluruh Indonesia.
Untuk Saudara/i yang ingin memperoleh majalah DharmaTalk dapat menghubungi redaksi di:
dharma.talk@shenlun.org
Para Donatur DharmaTalk akan memperoleh Penyaluran jasa melalui
Api Homa sebanyak 12 kali
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Semoga pahala ini memperindah tanah suci Buddha
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Semoga Pahala ini dapat menyebarkan benih kebajikan bagi semua makhluk
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Donatur Tetap
~Bulanan
Abeng
Acun
NN
NN
Sik Che
Yenli
Alim
Anggra Yuda
Liu Mei Ling

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

Liu Santy
Willy Luis

Rp. 100.000

Ruslie
Fung Lie
Fung Ing
蓮花敬皓

Rp. 90.000

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

Rp. 100.000

Silvi O.D
Dragono
Theresia
Thomas Dragono
Denzel Hugo Dragono
Erlina Khurniwan

Rp. 100.000

Liu Cun Hau
Kon Ka Sian

Rp. 50.000

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

Rp. 50.000

Donatur Tidak Tetap
~Bulanan

Renawaty Ngadimo
Rosdiana
Tony Gwee
Lita Nursida
Shella Tjendana
Siriwadhako T
Suryani Gohan
Djuanda Lee Kurniawan & Kel
Zhang Su Ling
Dedy Wijaya
Terida Yakub
NN
Haryanto Kln Lipi
Ani Safalas
Andy Cinca Wongso
Almh. Setiyowati (Ong Bok Lan)
Destelly Mutia Luh
Agung Tirta Jaya
Tjajadi S & Kel
许志伟
NN
Sukim Meisak
Lian Xia Fashi

Rp. 100.000
Rp. 200.000
Rp. 200.000
Rp. 200.000
Rp. 300.000
Rp. 100.000
Rp. 500.000
Rp. 1.000.000
Rp. 50.000
Rp. 50.000
Rp. 100.000
Rp. 250.000
Rp. 300.000
Rp. 1.000.000
Rp. 500.000
Rp. 100.000
Rp. 20.000
Rp. 180.000
Rp. 200.000
Rp. 1.000.000
Rp. 100.000
Rp. 100.000
Rp. 100.000

Lin Siau Tjong &
Mai Chin

Rp. 200.000

Lina Limpah
Delian Natalie Zaldi
Dalvin Nathanael Zaldi

Rp. 100.000

朱雪榕
Dharma

朱泳錠

Rp. 150.000

Christian Narenden

蓮花朱泳潮
蓮花洪細艷

Rp. 100.000

Robby Suwandoyo
Lindawaty Hermawan
Yeni Suwardoyo
Jenny Suwardoyo
Selviyani suwandoyo
Serly Marlina Suwandoyo
Loekito Sudirman
Yanti Tjin
Adilolo Loekito Loe
Fendi cristiano Loekito
Edrian Alexander Loekito
Michelle Clarris Loekito
Fenny Suwandoyo

Rp. 2.000.000

Donatur
~Tahunan

Boston Tjahjadi (鄭仁欽)
Ong Han Cing
Jan Suk Cen
Hanny Aguswan
Harmoko Aguswan
Selvi Aguswan
Vivian parametta
Anggun Soraclia
Noelle Ong
Li Khiong Jan
Bong Ka Mi
Li Tanju
Li Jit Fam
Bong Siat Kim
Li Kaju
Li Thin Ju
Viktor

Edward
David
Jeffry
Darwan
Thomas Chandra
Thomy Chandra
Thomson Chandra
Tjendra Umar
Chi Lie Phin
Wei Li
Christina
Fu Su Lang
Lian Hua Kian Fhung
Alm. Ng Chin Bui Kiun
Alm. Lim Kim Lan

Donatur Kolom Sutra/Mantra & Iklan
~Bulanan/Tahunan
Cahaya Listrik
Light Lotus Galery
Sujadi & Vicca

Penulisan nama Donatur yang di singkat pada tabel diatas hanya untuk penyesuaian ruang.
Nama selengkapnya digunakan dalam penyaluran jasa melalui api homa

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

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.

*Bulatan besar melambangkan hari, Bulatan kecil melambangkan tiga waktu

Vihara Vajra Bhumi Sriwijaya
Jl.Sayangan lrg. R.K. Lama
no.619 rt.9 16 ilir
Palembang - Indonesia

