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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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Catur Prayoga & Sad-Prayoga
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Dalam Sadhana Tantra Zhenfo diajarkan Sadhana Catur-prayoga (Si-jia-xing Fa),
antara lain : Mahanamaskara, Mahapujana, Catur-sarana dan Sadhana Vajrasattva.
Menurut sepengetahuan saya, ada juga pembagian Sadhana Prayoga dalam
Tantrayana sebagai berikut :
Pengembangan Bodhicitta.
Persembahan mandala.
Sadhana Vajrasattva.
Sadhana Guru Yoga.
Dalam Tantrayana ada juga yang menekuni Sadhana Sad-prayoga, antara lain
: Mahanamaskara, Mahapujana, Catur-sarana, Sadhana Vajrasattva ditambah
dengan Sadhana Guru-yoga dan Sadhana Persembahan Tubuh ( Chod ), dengan
demikian menjadi Enam Prayoga.
Berikut di bawah ini merupakan makna dari masing-masing Sadhana Sadprayoga :
1. Mahanamaskara : Menaklukkan kesombongan.
2. Mahapujana : Menghimpun sumber daya.
3. Catur-sarana : Kokoh dalam sarana.
4. Vajrasattva : Pertobatan dan mengikis rintangan karma.
5. Guru-yoga : Adhistana silsilah.
6. Sadhana Chod : Menghancurkan kemelekatan ego.
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Mari kita renungkan dengan seksama perihal Sadhana Sad-prayoga ini, dalam
Buddhisme Sutrayana tiada yang menyamai sadhana ini.
Gerakan Sadhana Mahanamaskara dalam Tantrayana lebih banyak daripada namaskara dalam Sutrayana, bahkan dalam Mahanamaskara terdapat visualisasi
dan mudra, sudah tentu hal ini tidak terdapat dalam Sutrayana.
Sadhana Mahapujana dalam Tantrayana terdapat mudra, visualisasi dan mantra
yang juga tidak ditemukan dalam Sutrayana.
Sedangkan Catur-sarana, Namo Gurubei : Bersarana pada Vajra Acarya bukanlah metode yang ditekuni oleh Sutrayana.
Sadhana Guru-yoga, Sadhana Vajrasattva dan Sadhana Chod, semua ini tidak
ada di Sutrayana.
Saya ( Buddha Hidup Lian-sheng, Sheng-yen Lu ) mengatakan demikian :
Baik itu Sadhana Catur-prayoga maupun Sadhana Sad-prayoga, semua harus
ditekuni oleh sadhaka tantra, jangan meremehkannya dan memandangnya sebagai sadhana kecil, meremehkannya berarti telah melakukan dosa meremehkan.
Kita bertujuan untuk menaklukkan kesombongan, oleh karena itu menekuni
Mahanamaskara ; Untuk menghimpun dua jenis sumber daya yaitu berkah
dan Prajna maka kita menekuni Mahapujana ; Untuk menguatkan konsistensi
kita menekuni Catur-sarana ; Untuk bertobat atas segala dosa karmavarana kita
menekuni Sadhana Vajrasattva ; Untuk memperoleh adhistana supaya segera
mencapai keberhasilan maka kita menekuni Sadhana Guru-yoga ; Demi menghancurkan kemelekatan ego dan menaklukkan empat mara, maka kita menekuni
Sadhana Chod.
Penekunan Sadhana Sad-prayoga ini sangat agung.
Saya mengatakan : Inilah Maha-sadhana.
DharmaTalk 2015
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Saya pribadi merasa bahwa Sadhana Prayoga telah melampaui segala bhavana
dalam Sutrayana, kedalaman dan keagungan makna ajaran di dalamnya sama
dengan Sadhana Maha-mudra dari Kagyudpa.
Saya beri satu contoh, Mantra Sataksara dalam Sadhana Vajrasattva telah mencakupi empat makna utama :
1. Svabhava telah murni.
2. Segalanya murni.
3. Svabhava Maha Luas nan Murni.
4. Segalanya tanpa batas adalah murni.
Ini adalah makna ajaran tertinggi dalam Mahamudra Tantrayana, dosa timbul
dari hati maka dari hati pula dilakukan pertobatan, merupakan Kesunyataan
Svabhava, merealisasi sifat dosa yang sunya.
Dengan demikian, bagaimana mungkin Sadhana Vajrasattva bukan Maha-sadhana ?



Apalagi Sadhana Guru-yoga.
Barangsiapa telah memperoleh yukta dalam Sadhana Guru-yoga, merealisasi
tubuh yang sama dengan Guru, dengan demikian tidak mungkin luntur dalam
sradha, sebab antara Guru dan siswa telah manunggal, selamanya tak terpisahkan, bagaikan vajra yang tak dapat dihancurkan oleh apapun.
Ada tiga makna agung dalam Guru-yoga :
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1. Tubuh mula Dharmakaya.
2. Adhistana Acarya, sehingga siswa segera merealisasi Dharmakaya.
3. Sadhaka dapat berlindung pada ajaran Acarya dan mencapai Pencerahan.
Makna yang terkandung di dalamnya sangat mendalam, coba kita renungkan ,
Tubuh Terang, Acarya dan siswa telah manunggal, Sadhana Guru-yoga merupakan ajaran tertinggi dalam Tantrayana.



Berikutnya adalah Sadhana Chod ( Persembahan Tubuh )
( Di Rainbow Villa secara khusus dipersemayamkan Guru Leluhur sekte Joyul :
Machig Labdron, seorang Guru Leluhur yang mentransmisikan Sadhana Chod )
Sadhana Chod merupakan penekunan anatman, sepenuhnya mendanakan ego,
ini merupakan pembangkitan Bodhicitta teragung.
Seperti ikrar saya : “Menuntun insan walau tubuh hancur berkeping-keping.”
Sadhana Chod mengandung empat makna utama : kokoh, murni, moksa dan
paripurna. Kita renungkan, apa empat karakteristik utama dari Mahamudra ? Tak
lain adalah : kokoh, murni, moksha dan paripurna.
Sadhana Chod dan Mahamudra adalah satu rasa.

Diterjemahkan Oleh Lianhua Shian
Judul Asli : 102 - Nectar Of Dharma - 甘露法味

- 四加行及六加行

Sumber : http://tbsn.org/chinese3/news.php?cid=23&csid=101&id=814
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Bhaisajyaguruvaiduryaprabharaja Buddha
Menyembuhkan Penyakit Nonmedis
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Nama sansekerta dari Yao shi liu li guang wang Fo sangat panjang, yaitu “Bhaisajyaguruvaiduryaprabharaja Tathagata” , Ia adalah Buddha Maharaja Penyembuh,
Ksetraparisuddhi-Nya adalah Vaiduryaprabha, sangat indah dan agung.
Dalam Sutra Ikrar Mula Bhaisajyaguru Buddha ada tertulis :
Sang Buddha memberitahu Manjusri : “Di sebelah Timur, melewati Negeri Buddha yang banyaknya bagaikan butiran pasir 10 Sungai Gangga, ada loka bernama
Vissudhivaidurya, nama Buddha nya adalah Bhaisajyaguru Vaiduryaprabha Tathagata, yang rela menjalankan karya Kebodhisattvaan, melaksanakan12 ikrar
agung, supaya para insan memperoleh apa yang diharapkan.”
Ikrar agung yang ketujuh dari Bhaisajyaguru Buddha :
“Menyembuhkan berbagai penyakit para insan, supaya tenteram jiwa dan raga,
merealisasikan Anuttarasamyaksamboddhi.”
Karena memiliki ikrar ini, maka Bhaisajyaguru Buddha mampu menyembuhkan
berbagai penyakit.
Pratima Bhaisajyaguru Buddha ada banyak, berdasarkan Kitab Tata Ritual Japa
Bhaisajyaguru : “Tangan kiri Sang Tathagata membawa obat, namanya mutiara
tak ternilai. Tangan kanan membentuk Mudra Ratna. Tubuh mengenakan kasaya
, duduk bersila penuh di atas padmasana.”
Di Taiwan sendiri rupang yang biasa terlihat adalah yang membawa mutiara tak
ternilai dan stupa panca warna, ada juga yang membawa patra obat.
Sadhana yang paling agung dari Bhaisajyaguru Buddha adalah “Sapta Buddha
Bhaisajya Panca Mandala Sadhana” , merupakan salah satu dari Empat Mahasadhana Tantra Tiantai, saya sendiri telah menguasai Sadhana Anuttararahasya ini.
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Menurut saya, lahir, tua, sakit dan mati adalah hal tak terelakkan dalam kehidupan manusia. Saat ini ilmu pengetahuan semakin maju, ilmu kedokteran juga
berkembang, namun rumah sakit tetap penuh, tidak hanya masih banyak yang
sakit, bahkan semakin banyak jenis penyakit yang baru, dan semakin banyak penyakit yang tidak bisa ditangani oleh dokter. Ini semua disebabkan oleh jeratan
karmavipaka. Di antaranya banyak sekali penyakit nonmedis yang belum terdiagnosa penyebabnya dan banyak dokter tidak sanggup menyembuhkannya.
Demi mengatasi penyakit semacam ini, saya akan mengajari Anda Bhaisajyaguru Abhisekani Dharani Sadhana.
Bhaisajyaguru Abhisekani Dharani Sadhana teristimewa untuk menyembuhkan
penyakit nonmedis, saya pernah menekuni sadhana ini dan sangat ampuh. Berikut saya babarkan Mahasadhana Tantra ini :
Di altar Buddha di rumah , semayamkan rupang Bhaisajyaguru Buddha, buatlah
satu panji sepanjang 49 inci, terbuat dari kain lima warna, diatasnya ditulis :
Dongfang Jingliuli Shijie Yaoshi Liuliguang Wang Fo (aksara mandarin : 東方淨
琉璃世界藥師琉璃光王佛) , dan letakkan di sebelah kanan Bhaisajyaguru Buddha.
Sebelum menekuni sadhana ini, terlebih dahulu lakukan lepas satwa sebanyak
49 ekor, misalnya 49 ekor burung, atau ikan, atau kura-kura, atau jenis hewan
lainnya, jumlahnya 49 ekor. Siapkan 49 lilin, dibagi menjadi 7 baris, nyalakan
dihadapan Bhaisajyaguruvaiduryaprabharaja Buddha. Persembahkan makanan
vegetarian, bernamaskara, mempersembahkan benang panca warna, terlebih
dahulu benang ini harus dilewatkan di atas dupa 49 kali baru diletakkan di altar.
Duduk bersila dihadapan Bhaisajyaguru Buddha, membentuk Mudra Bhaisajyagurudharmadhatusamadhi, mudra ini dibentuk dibawah perut.
Kemudian bervisualisasi Bhaisajyaguru berdiri dengan agung di hadapan Anda,
tangan membawa patra obat atau mutiara tak ternilai, atau stupa ratna pancawarna yang memancarkan sinar lima warna (merah, kuning, putih, biru dan
hijau) , masing-masing sinar memancar ke arah benang panca warna, bisa
DharmaTalk 2015
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memvisualisasikannya satu persatu menyorot ke arah benang. Visualisasinya
harus jelas dan mendetail.
Sampai visualisasi jelas, baru ambil benang panca warna, japakan Bhaisajyaguruvaiduryaprabharaja Buddha Abhisekani Dharani (Yaoshi Guanding Zhenyan)
49 kali, tiap selesai satu kali penjapaan buatlah satu simpul, sampai berjumlah
49 simpul.
Namo Bojiefadi Bisashe ~ Jilu biliuli ~ Bolapo ~ Helashiye ~ Datuojieduoye
~ Alahedi ~ Sanmiaosanboduoye ~ Dazhita ~ Om. Bisashe. Bisashe. Bisashe.
Sanmojiedi. Suoha (pinyin)
(Pelafalan biasa : Namo Po cie fa ti Pi sa she. Ci lu pi liu li. Po la pho. He la se
ye. Ta thuo cie tuo ye. A la he ti. San miao san po tuo ye. Ta Ce Tha. Om. Pi Sa
She. Pi Sha She. Pi Sha She. San Mo Cie Ti. Suoha.)
Selesai melakukan ritual ini, kenakan benang panca warna ini pada si sakit, di
tangan, kaki, atau bagian yang lain. Dibawa kemanapun oleh si sakit seperti
layaknya membawa fu.
Setiap hari di hadapan Bhaisayaguru Buddha melafal Sutra Jasa Kebajikan Ikrar
Mula Bhaisajyaguru Buddha , satu kali atau tiga kali setiap hari berturut turut
sampai 49 hari. Segala penyakit maupun karma buruk akan sirna. Begitu ritual
ini dilaksanakan, maka kebijaksanaan dan usia pasti bertambah, terhindar dari
kematian sebelum waktunya, jiwa dan raga memperoleh ketenangan, dan segala macam penyakit nonmedis tersingkirkan.
Selain itu, karena 12 Ikrar agung Nya, Bhaisajyaguru Buddha bermanifestasi menjadi 12 Dewa Karman, nama lainnya adalah Bhaisajyaguru Dwidasa Devapati,
merupakan Dewa Pelindung 12 masa pada siang dan malam, kepalanya mengenakan mahkota 12 cabang bumi. Dwidasa Devapati ini mengelilingi Bhaisajyaguru Buddha di 12 penjuru. Pengiring dari Bhaisajyaguru Buddha adalah
Candraprabha Bodhisattva dan Suryaprabha Bodhisattva, saat pengundangan
juga harus melafalkan nama agung Dua Bodhisattva ini.
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Saya sendiri pernah menggunakan sadhana ini untuk menyembuhkan penyakit
nonmedis dari beberapa umat dan ternyata berhasil, selain itu bila mengonsumsi resep dokter, persembahkanlah obat-obatan tersebut dihadapan Bhaisajyaguru Buddha, sadhana yang dilakukan juga sama, yaitu visualisasikan cahaya
panca warna menyinari obat tersebut.
Di dunia ini, meskipun kedokteran telah maju dan dokter semakin banyak, namun umat manusia masih saja berada dalam kekuasaan mara penyakit, bila ada
penyakit karma, penyakit yang disebabkan oleh yang tak berwujud, penyakit
nonmedis atau yang tidak bisa disembuhkan, yang tidak terdiagnosa, maka dengan mohonlah dengan tulus kepada Bhaisajyaguru Buddha ! Yang terutama dari
sadhana ini adalah : Visualisasi cahaya pancawarna menyinari.
Aku telah mengunjungi Lazuardi sebelah Timur
Ajaran Tantra melenyapkan kegelapan
Nama Bhaisajyaguru melindungi vihara
Kehadiran Sadhana ini dibutuhkan oleh para insan

Judul Asli : 藥師琉璃光王佛除鬼神病
Sumber : http://tbsn.org/chinese3/news.php?cid=23&csid=54&id=632
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Wanita Dalam Kubur
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Suatu malam, roh saya keluar dari tubuh dan menjelahi sepuluh alam Dharma.
Rupanya masih ada langit di luar langit
Memperoleh jalan sejati menjadi dewa abadi
Seribu satu kitab suci pun tiada guna
Lahir dan mati bersumber dari hati
Saya tiba di sebuah kota di alam bardo. Suasana hiruk-pikuk, jalanan dipenuhi
dengan pertokoan yang menjual berbagai macam komoditas, warung makanan
dan lesehan kaki lima menawarkan aneka masakan, sungguh ramai. Saya berjalan-jalan di jalan utama, sambil menikmati panorama di sekeliling. Yang sempat
mengherankan saya adalah keramaian di sini mirip sekali dengan kawasan timur
di Kota Taipei.
Sementara saya sedang berjalan-jalan, sesosok wanita muda yang cantik berjalan ke arah saya. Semula ia berjalan dengan kepala tertunduk, lalu mengangkat
kepalanya dan melihat saya sambil berseru, “Oh!”
Saya tidak terganggu oleh tingkahanya, lagi pula keberadaan saya di kota ini
memang agak aneh. Kota ini termasuk alam halus, makhluk halus tidak bercahaya, kalaupun ada, cahayanya cukup redup. Sedangkan saya berwujud cahaya,
cahayanya sangat kuat, bahkan bercahaya pelangi. Kesegaran cahaya saya mengundang tatapan banyak “orang” di situ.
Tentu saya tidak terlalu menaruh perhatian pada wanita muda yang berseru
kaget hingga ia tiba-tiba menghentikan langkah kakinya untuk menyapa saya,
“Sheng-yen Lu!”
“Oh!” saya terheran-heran di tempat begini ada yang mengenali saya, “Apakah
Anda mengenali saya?”
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“Tentu saja, saya telah menjadi pembaca setia Anda selama bertahun-tahun.
Saya telah mengoleksi dan membaca sebagian besar buku Anda.”
“Siapakah nama Anda?”
“Xie Qi.”
“Sungguh nama yang indah, sesuai penampilannya.”
“Terima kasih,” Xie Qi terlihat bahagia dan lanjut berkata, “Alangkah bagusnya
bertemu Anda di sini, saya kira sudah tiba saatnya untuk keluar dari tempat ini
menuju ke tempat yang lebih layak.”
“Saya tidak dapat mengeluarkan Anda dari sini,” saya agak tertegun, “tidak
mungkin saya membawamu ke alam lain tanpa alasan sama sekali.”
“Anda pasti akan menolong saya bukan?”
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“Bantu sih bantu, tapi bukan membawa serta wanita makhluk halus di sisi saya.”
“Tentu saja tidak,” ujar Xie Qi. “Begitu saatnya tiba, mohon maha pemberkatan
dari Anda.”
“Bagaimana Anda tahu saya dapat menolong?”
“Makhluk halus mempunyai lima kekuatan supernatural,” Xie Qi menjawab
sambil tersenyum lebar bagaikan mawar yang sedang bermekaran.
Kami berjalan menuju kafe terdekat untuk minum. Xie Qi memesan espresso.
Saya menggeleng-gelengkan kepala dan berkata, “Saya tidak minum kopi.”
“Mengapa?”
“Kopi membuat saya sulit tidur.”
“Di sini tersedia yang non kafein.”
“Oh! Rupanya kota di alam bardo juga tidak ketinggalan, juga tersedia kopi non
kafein. Kalau begitu, saya memesan cappuccino non kafein.”
Kami mengobrol dengan leluasa. Ketika saya bertanya padanya bagaimana ia
meninggal, wajahnya seketika berubah menjadi muran dan berkata, “Memadu
istri muda untuk memperoleh keturunan, tak perlu muda belia, wajah buruk di
balik bersolek, semuanya hanyalah sebuah mimpi. Pria kaya memiliki banyak
simpanan, mengabaikan istri pertama, semena-mena memuaskan nafsu birahi,
nyawa pun tak lagi peduli.”
“Anda istri muda seseorang?”
“Ya.”
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“Bagus juga! Biasanya suami lebih menyayangi istri muda,” ujarku.
Xie Qi menghela napas, “Di belakang istri muda, masih ada istri muda. Shengyen Lu, tahukah Anda? Orang kaya tidak puas memperistri empat atau lima
orang.”
“Sungguh demikian!”
“Sikap orang kaya,” Xie Qi menimpali.
“Apa yang terjadi pada Anda?”
“Saya melompat dari gedung.”
“Anda sungguh bunuh diri dengan melompat dari gedung?”
“Ya,” jawab Xie Qi, “Saya melakukannya dalam kemarahan sesaat.”
“Bukankah dalam buku saya menyarankan orang jangan melakukan bunuh
diri?”
“Saat itu pikiran menjadi kosong, tidak teringat.”
“Bukankah Anda baik-baik saja di kota ini?”
“Sheng-yen Lu, Anda mengerti atau pura-pura tidak mengerti? Orang yang
bunuh diri akan mengalami kematian ulang pada setiap hari pukul 01.45 atau
pada hari ke-1 dan ke-15 penanggalan lunar, sangat tragis. Kota ini hanya tampak luarnya saja begini, semua penghuni di sini sangat menderita.”
“Oh!” saya terperangah.
“Anda harus menolongku meninggalkan tempat ini,” Xie Qi memohon.
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Saya mengangguk.

Suatu hari, seorang pria perlente bernama Chen De datang menemui saya.
Setelah memasuki ruangan, ia segera melepas jas melonggarkan ikatan dasi,
lalu memperlihatkan bagian lehernya. Saya melihat segumpal tumor sebesar
telur ayam tumbuh di lehernya.
Chen De berkata, “Tumor ganas.”
“Perlu dibedah?”
“Menurut dokter, mesti dibedah, tapi tumor ini demikian besarnya sehingga
akarnya sudah tertanam di gumpalan syarat, pembedahan menjadi sulit. Kemoterapi akan mengakibatkan kerontokan dan memutuskan pembuluh kapiler
serta kehilangan berat badan. Para dokter sedang berunding mencari solusi terbaik.”
“Saya coba bermeditasi membantu Anda melihat tumor ganas ini.”
“Baiklah.”
Saya memejamkan mata dan memusatkan pikiran, memasuki meditasi. Saya
menjadi sadar akan banyak hal yang tidak diketahui oleh orang awam, dengan
pengetahuan sejati, seseorang mendapat ketenangan di antara pergerakan atau
pergerakan di antara ketenangan. Dalam kondisi penuh kesadaran, saya menjadi sadar akan dunia lain.
Dulu, banyak yang berdebat, “Manakah yang lebih dulu ada, ayam atau telur?”
tidak ada jawaban yang mudah atas pertanyaan ini. Ayam berasal dari telur, jadi
mungkin seharusnya teluar lebih dulu ada. Tetapi telur dierami oleh ayam, jadi
mungkin seharusnya ayam lebih dulu ada daripada telur. Tanpa ayam, dari mana
telur berasal? Tanpa telur, dari mana ayam berasal?
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Pertanyaan ini telah berulang kali diperdebatkan tanpa memperoleh jawaban
yang tuntas. Namun orang yang berlatih meditasi menyadari:
1. Di kala alam baru terbentuk, memang tidak ada ayam juga tidak ada telur.
2. Hawa murni dan hawa keruh mulai terpisah, hawa murni bagaikan putih telur
dan hawa keruh bagaikan kuning telur. Hawa murni mengangkasa menajdi langit dan hawa keruh membumi menjadi tanah.
3. Langit dan bumi berinteraksi antara yin dan yang, dari Wuji (Ji berarti batas,
Wu Ji berarti tiada batas) timbul Taiji (Tai berarti maksimal, Tai Ji berarti batas
maksimal).
4. Taiji membelah jadi dua, bagaikan telur menetas jadi ayam.
Bagi praktisi meditasi yang menjawab pertanyaan ini adalah, “Duluan ada telur,
setelah itu ayam.”
Kalau memahami teori ini, dengan sendirinya akan membuka tabir rahasia alam.
Saya, Dharmaraja Liansheng Sheng-yen Lu memahami teori ini, oleh karena itu,
saya mampu menganalisa dengan mengamati tumor ganas tersebut.
Tumor ganas itu terkupas berlapis-lapis sampai ke intinya. Saya melhat adanya
cahaya arwah di dalam, sesosok makhluk halus bercokol di sana. Rasanya saya
pernah melihat sosok tersebut. Begitu saya amati lebih teliti, rupanya Xie Qi.
Saya bertanya, “Anda menetap di mana?”
“Tumor ganas,” jawabnya.
“Jika dokter membedah tumor ganas ini, di mana pula Anda akan menetap?”
“Menyebar ke bagian tubuhnya yang lain.”
“Bagaimana jika ia menjalani kemoterapi?”
“Menetap di angkasa.”
Saya berkata, “Xie Qi, Anda jangan berdebat dengan saya, Anda tidak mampu
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menetap di angkasa, Anda cuma mampu kembali ke kota di alam bardo.”
“Benar, sekarang mohon Anda menyelamatkan saya.”
“Anda terlalu obsesi akan hal ini, sampai-sampai tega memasuki tubuh Chen De
dan menyebabkan ia tumbuh tumor ganas. Anda sungguh keterlaluan.”
XIe Qi membalas, “Saya tidak mungkin berbuat tanpa alasan, justru dia yang
menyebabkannya, jangan salahkan saya. Ada karma di balik semua ini.”
“Karma apa?”
“Tanya saja pada Chen De.”
Usai meditasi, saya membuka mata dan memberitahu Chen De bahwa sesosok
makhluk halus bernama Xie Qi berdiam di dalam tumor ganas lehernya. Di antara mereka berdua terdapat ikatan karma, sehingga ia bercokol di tumor ganas
dalam tubuhnya.
Saya bertanya pada Chen De apakah mengetahui hal tersebut?
Chen De terperanjat mendengarkan hal ini, lalu ia mulai bercerita:
Pada Bulan Qingming (bulan di mana keluarga berziarah ke pemakaman) yang
lalu, Chen De bersama keluarga berziarah ke pemakaman leluhur. Mereka mencabuti rumput liar yang tumbuh merambat di sekeliling makam. Setelah itu,
mereka menyiapkan meja untuk menata sesajian vegetarian yang disukai leluhur sewaktu masih hidup. Lalu mulai membakar dupa dan berdoa, terakhir
membakar kertas sembahyang.
Ada perbedaan mencolok antara orang Tionghua dan orang Barat dalam kebiasaan berziarah ke pemakaman. Sesaji yang dipersembahkan orang Tionghua
untuk leluhur berupa makanan, sementara orang Barat menggunakan bunga.
Dulu, orang Barat suka menertawakan orang Tionghua bahwa orang Tionghua
hobi makan, tapi apakah orang yagn sudah dikubur dapat bangun untuk mencicipi makanan? Lalu, orang Tionghua juga membalas bertanya, apakah orang
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yang sudah dikubur dapat bangun untuk menikmati bunga?
Apakah leluhur Chen De bangun dari kuburannya mencicipi makanan atau
tidak, Chen De tentu tidak tahu. Ketika keluarganya sedang mempersiapkan
sesajian, ia merasa bosan dan berjalan-jalan di sekitar tanah kuburan. Ia melihat ada sebuah kuburan baru sekitar tiga puluh meter di sebelah kanan, ia pun
menghampiri dan mengamati batu nisannya. Di atas batu nisan terukir aksara,
“Di sini terbaring putri tercinta Xie Qi”.
Chen De segera tahu bahwa ini seorang wanita muda yang pemakamnnya diurus
oleh orang tuanya. Ada sebuah foto tercetak di batu nisan. Setelah mendekat,
ia melihat wajah seorang wanita muda ayu yang memiliki sepasang mata yang
indah, sungguh mempesona.
Chen De segera terpesona lalu berseru, “Sungguh sayang.”
Tanpa disengaja, Chen De beranjali, “Kelak saya menikah, alangkah bahagianya
kalau dapat memperistri seorang wanita secantik yang di dalam kuburan ini.”
Chen De membidik kameranya ke arah foto Xie Qi yang di atas batu nisan.
Diam-diam ia mencetak dan menyimpannya di dalam dompet saku. Ia selalu
berharap dapat menikahi seorang wanita secantik Xie Qi.
Setelah mendengarkan kisah Chen De, saya terasa sungguh tidak masuk akal,
“Apakah Anda sungguh melakukan hal demikian?” tanyaku.
“Sungguh.”
Chen De mengeluarkan selembar foto dari dompet saku. Benar, itu adalah Xie
Qi.
“Sungguh tidak dapat dipercaya, Anda telah tergoda oleh kecantikannya sampai-sampai melakukan hal demikian! Tidak heran bila Anda diganggu oleh
makhluk halus.”
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“Sekarang bagaimana?” Chen De kebingungan.
Saya berkata pada Chen De bahwa saya harus menggunakan dua cara:
Cara pertama, membangun altar, melalui kekuatan menjapa mantra dan membaca sutra menyeberangkan arwah Xie Qi, agar ia terlahir ke alam yang lebih
layak.
Cara kedua, saya akan menggunakan Sadhana Sumur Emas, dengan menggores
kuas tulis bertinta merah pada tumor ganas sambil menjapa, “Garis pertama
menjadi kali, garis kedua menjadi sungai, garis ketiga dan keempat menjadi sumur emas. Ini bukan sembarang kuas tulis, tapi milik cendekiawan Gunung Lu.
Mengarah ke atas langit menjadi jernih, mengarah ke bawah bumi menjadi damai, mengarah ke manusia umur panjang, mengarah ke makhluk halus segera
tumimbal lahir. Demikian amanat suci ini segera terlaksana.”
Dalam mantra asli berbunyi, “Mengarah ke makhluk halus segera musnah, saya
koreksi menjadi “Mengarah ke makhluk halus segera tumimbal lahir.”
Saya menginginkan Chen De berulang kali menemui saya. Sadhana Sumur Emas
mempunyai kekuatan besar, begitu kuas tulis bertinta merah menggoresi tumor
ganas, ukuran tumornya segera mengecil. Kedua kali menggores, tumornya
menjadi semakin kecil. Setelah tujuh kali, tumornya mengecil menjadi seukuran
mutiara. Saya melakukan Sadhana Sumur Emas sebanyak sepuluh kali. Tumornya betul-betul lenyap.
Goresan kuas tulis menakutkan makhluk halus
Dalam sekejap menyeberangi tiga alam
Sadhana Sumur Emas muncul di dunia
Menggelegar terbebas dari samsara
Chen De terselamatkan, ia luput dari derita pembedahan.
Kalau saja Chen De tidak menemui saya, kemungkinan besar ia akan menjalani
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operasi dan kemoterapi. Yang semula sehat akan tersiksa setengah mati, itupun
kalau dapat disembuhkan. Kalau tidak, alangkah menyedihkan.
Chen De ingin memberikan saya foto Xie Qi. Saya berkata, “Anda sajalah yang
simpan!”
“Tidak bermasalah?” Chen De ragu.
“Sekarang sudah tidak bermasalah, sebagai kenang-kenanganlah, he-he!”
Kasus Chen De tidaklah terlalu unik, cukup umum. Berikut ini ada beberapa
kasus yang mirip.
Kasus pertama:
Seorang pria pada saat gadis tetangga yang dikenalnya itu meninggal dunia, ia
berseru di hadapan peti mati sewaktu jenasah akan diberangkatkan ke pemakaman, “Sungguh sayang, sungguh sayang.”
Pada malam itu juga, ia menderita demam. Dalam keadaan setengah sadar, ia
melihat gadis tersebut.
Sejak itu, setiap pukul empat sore, ia akan merasakan adanya hembusan udara
dingin, tubuhnya mengigil dan ia merasakan gadis itu kembali berkunjung.
Fisik pria ini semakin hari semakin melemah, jiwanya labil, sering terbangun
pada tengah malam, keringat dingin bercucuran, jantung berdebar-debar. Dokter menganggapnya menderita flu.
Pria ini datang menemui saya. Begitu dilihat, saya langsung tahu ia kena sabetan.
Cukup dengan dua cara menyelesaikan:
Pertama, songsha, yaitu menghantar makhluk halus.
Kedua, melakukan simabandhana pada tempat tinggal, ruang tidur atau diri
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yang bersangkutan agar makhluk halus tidak lagi datang mengganggu.
Masalah sabetan, saya telah cukup lama menyelidikinya. Sebagian orang mudah kena sabetan, sebagian orang tidak. Pada umumnya, orang yang mempunyai bazi (angka yang mencatatkan tahun, bulan, tanggal, dan waktu kelahiran
seseorang) rendah mudah kena sabetan. Bagi yang mempunyai bazi tinggi, berhawa yang berat, tidak mudah kena sabetan.
Menurut pengamatan saya, orang yang lahir pada bulan kedua atau bulan kesebelas penanggalan imlek, mengalami tingkat kemungkinan kena sabetan yang
lebih tinggi. Jika seseorang yang terkena sabetan tidak segera diobati, lama kelamaan akan menderita gangguan mental, tutur katanya mulai lantur, dan mudah
berhalusinasi. Dalam istilah kedokteran dinamakan schizophrenia. Dari sudut
pandang ilmu spiritual, disebut sabetan atau kesurupan.
Kasus kedua:
Seorang ibu sudah bertahun-tahun lengannya terasa ngilu. Ia sudah memeriksakan diri ke banyak dokter dan tabib, obat yang digunakan mulai dari pil, salep, koyo, suntik, akupuntur…, semuanya tidak membawa hasil. Akhirnya ia
datang menemui saya.
Dalam pengamatan meditasi, saya melihat sesosok arwah pria menjerat di lengannya, berarti lengan yang ngilu itu termasuk kasus sabetan pula, sungguh di
luar dugaan.
Pria yang saya maksud rupanya bekas pacar ibu ini yang mati tenggelam di laut
beberapa tahun yang lalu. Ketika itu, ibu ini sangat sedih. Dari perkiraan waktu,
rasa ngilu itu mulai timbul bersamaan dengan tenggelamnya si pacar.
Setelah saya bantu menyelesaikan masalahnya, rasa ngilu di lengannya segera
hilang. Penyakit kronis yang tak dapat ditangani oleh dokter, ternyata sembuh di
tangan saya, sungguh menakjubkan!
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Kasus ketiga:
Ada pula seorang wanita yang mudah kena sabetan, begitu ia berpapasan dengan hal pelayatan atau prosesi pemakaman yang tidak sempat ia elak, setiba
di rumah, hal yang sial akan menyertai dirinya. Ia segera merasa pusing, mual,
hilang nafsu makan, sulit tidur, demam serta berjiwa labil. Memotong sayur pun
jarinya mudah teriris, berjalan kaki pun mudah terjatuh, tubuh mudah terluka.
Pokoknya, segala kemalangan segera menghampiri dirinya.
Mungkin Anda akan mengatakan wanita ini hanya mengalami gangguan jiwa,
semula saya juga mengira demikian. Tetapi setelah ia mendatangi saya, tidak
hanya menderita demam, kedua matanya tampak cekung dan berlingkaran
hitam seperti panda. Yang lebih gawat lagi, di balik tubuhnya berkerumuman
sekelompok arwah. Saat itu, saya baru memastikan bahwa dirinya kena sabetan.
Kasus sabetan wanita ini tidak mudah diatasi, sebab ia akan kembali terkena sabetan lagi setelah selesai ditangani, demikian terus berlangsung. Akhirnya saya
mengajarkannya menjapa Mantra Vajra Acalanatha Vidyaraja, membangun altar
Acalanatha Vidyaraja di ruamhnya, menekuni Sadhana Acalanatha Vidyaraja
dengan membentuk Mudra Acalanatha Vidyaraja.
Ia bersadhana dengan khusyuk.
Sejak itu, setiap berpapasan dengan hal pelayatan atau prosesi pemakaman, ia
segera membentuk mudra dan menjapa mantra tiga kali mengundang kehadiran Acalanatha agar memberi perlindungan. Sejak itu, ia tidak lagi mengalami
masalah.
Oleh karena itu, bagi orang yang bazinya rendah, orang yang hawa tubuhnya
berkisar yin, orang yang mudah kena sabetan, saya sering menyarankan agar
menjapa Mantra Vajra, menggelar altar serta bersadhana Vajrapala. Hal ini akan
memberi manfaat perlindungan, dan ini adalah Sadhana Tantra Vajrabala yang
sangat penting.
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Sepengetahuan saya, seseorang terkena sabetan, tetap dikarenakan pengaruh
pikrian yang berkaitan erat dengan nafsu. Meski pengaruh pikiran tidak tampak,
tetapi makhluk halus akan mengetahuinya. Oleh karena itu, dapat mengakibatkan sabetan.
Saya pribadi pernah mengunjungi Neraka Fengdu. Saya menyadari satu hal, setiap orang yang naik ke alam dewa yang berjumlah dua puluh delapan tingkat,
mayoritas termasuk orang yang bersih dari nafsu. Sedangkan setiap orang yang
turun ke Neraka Fengdu, mayoritas adalah orang yang mempunyai nafsu kuat.
Melihat karma hitam setinggi gunung, karmawarana sedalam laut, meskipun
banyak dikarenakan perbuatan dosa antara lain pembunuhan, penculikan, perampokan, pembakaran, pencurian, dan lain sebagainya, namun, dosa yang paling banyak diperbuat bahkan yang paling sering diulangi perbuatannya oleh
manusia, adalah dosa perzinahan.
Menurut Hukum Karma, bagi yang memperkosa dan menodai kaum wanita,
akan menderita selama 500 kalpa di neraka Fengdu sebelum terlahir kembali sebagai hewan seperti keledai, kuda, atau sapi; 500 kalpa kemudian baru mampu
memperoleh wujud manusia, itu pun bukan sebagai manusia terpandang, melainkan wanita tuna susila yang rendah.
Bagi yang menodai janda atau rohaniwan, akan menderita selama 800 kalpa
di Neraka Fengdu sebelum terlahir kembali sebagai hewan seperti kambing
atau babi untuk dijagal oleh manusia; 800 kalpa kemudian baru mampu memperoleh wujud manusia, itu pun bukan sebagai manusia utuh, melainkan menjadi penyandang cacat seperti tunanetra, tunarungu, dan lain sebagainya.
Bagi yang melakukan incest (hubungan intim antara anggota keluarga sedarah)
antara seorang ayah dan putri; antara seorang ibu dan putra; atau antara sesama
saudara kandung; antara orang berumur dengan yang usia belia atau sebaliknya;
yang berhubungan sejenis baik antara sesama pria maupun wanita; akan mend-
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erita selama 1.500 kalpa di Neraka Fengdu sebelum terlahir kembali sebagai hewan seperti ular atau tikus, 1.500 kalpa kemudian baru mampu kembali memperoleh wujud manusia. Ia pun usianya tidak panjang, ada yang mati saat masih
dalam kandungan ibu, atau mati saat masih balita, tak dapat menikmati hari tua.
Begitu pula bagi yang memproduksi buku-buku porno yang menyesatkan pikiran orang, dosanya lebih berat. Akan memasuki Neraka Avici yang penderitaannya tak kunjung usai. Hanya jika semua buku porno lenyap dari peredarannya
baru dapat dibebaskan.
Saya pernah mengatakan bahwa akibat buruk yang ditimbulkan buku-buku
porno sangat parah dan tak terkira. Seorang gadis dari keluarga baik-baik tak
sengeja menyentuh buku porno, akan mudah terdoga dan sulit mengendalikan
nafsu rendahnya yang bergejolak hingga terjerumus menjadi wanita jalang. Di
bawah pengaruh buku porno atau lukisan porno, seorang wanita saleh akan
kehilangan nama baik; kaum pelajar baik pria maupun wanita akan kecanduan
melakukan masturbasil dan hal ini akan merusak fisik tubuh yang masih belia
dan memperpendek usia tumbuh. Buku porno selain merusak kepribadian diri
seseorang, yang lebih parah lagi, akan menghancurkan etika dan kehidupan diri
orang lain, sungguh mencelakakan. Menurut saya, dosa yang diakibatkan dari
buku porno atau lukisan porno tak ada habisnya.
Saya tahu bahwa dalam samudera karma, lima keserakahan akan harta, seks,
tahta, makan dan tidur, susah dihentikan, terutama nafsu seksual. Di alam fana
ini, banyak terjadi interaksi antara kaum pria dan wanita, dosa yang paling mudah diperbuat adalah perzinahan. Banyak satria sejati luluhlantak di hadapan
godaan seksual. Sejak dahulu kala, baik orang yang berbudi luhur, orang yang
dungu, orang yang berbakat, begitu berurusan dengan nafsu rendah, semuanya
sama, menyerah total hingga nama baik pun ternoda.
Dunia jaman sekarang berbeda dengan jaman dulu. Akhlak manusia jaman sekarang semakin rendah, komoditas seksual bertumbuh subur bak jamur, segala
lapisan manusia dari yang muda hingga lansia, banyak yang menggandrungi
tempat-tempat maksiat. Demikain pula pembicaraan orang semakin berbau haDharmaTalk 2015
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ram. Betapa kasihannya makhluk ini, banyak yang terjerumus menjadi penghuni
alam neraka.
Perzinahan mengakibatkan karma buruk yang amat berat, camkanlah!
Anak istri memikul karma.
Nama baik ternoda.
Keturunan menanggung akibat.
Yang kaya menjadi miskin.
Yang terpandang menjadi terhina.
Yang sehat mati muda.
Tersiksa di alam neraka.
Terjerumus di tiga alam samsara.
Sebagai sadhaka, hendaknya menyadari bahwa rupa itu sunya, lewati godaan
rupawan yang tak lain hanya seonggok tulang bewajah kulit yang penuh kotoran
berbau amis. Hendaknya mawas diri, jangan sampai terjatuh!
Mari kita semua melepaskan diri dari kekhayalan yang menyesatkan dan bersama-sama menapaki Jalan Kebenaran.
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Kolom Mantra
Kolom mantra merupakan sarana pelimpahan jasa yang dapat di tujukan kepada
siapapun yang diinginkan dengan memanfaatkan Anumodana dari mencetak majalah
DharmaTalk dan selain itu juga dilakukan
penyaluran jasa melalui Api Homa yang
dilakukan oleh Vajra Acarya Lian Yuan.
Dengan berpartisipasi dalam Kolom Mantra
secara langsung juga ikut dalam menjaga
keberlangsungan Majalah DharmaTalk dalam
menyampaikan Buddha Dharma.

“...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)!”
~ Vajra Acarya lian Yuan~
Untuk pemesanan dan partisipasi
Hubungi Vihara Vajra Bhumi Sriwijaya
melalui:
telp. 0711-350798 (09.00 - 17.00 wib)
email: dharma.talk@shenlun.org
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蓮燈佛具部

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

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

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

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

Upacara Api Homa Mahamayuri

Upacara Api Homa Mahamayuri, 25 oktober 2015

Upacara Api Homa Mahamayuri

Upacara Api Homa Mahamayuri, 25 oktober 2015

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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Demikian Sabda Raja Brahma
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Suatu kali, saya membabarkan Dharma di Hong Kong.
Tempat upacara dipenuhi lautan manusia, saya memberikan kesempatan kepada umat untuk bertanya.
Umat bertanya, “Apakah Dharmaraja Liansheng memiliki abhijna?”
“Ya,” saya jawab tegas.
“Karena memiliki abhijna, mengapa tidak berceramah Dharma dengan Bahasa
Kanton? Mengapa harus mengundang penerjemah?”
Begitu saya dengar, tertegun.
“Ini….”
Membisu, malu.
Suatu kali lagi.
Saya menyampaikan Rangkuman Buddhisme di Rainbow Villa.
Saya juga memberikan kesempatan kepada umat untuk bertanya.
Umat bertanya, “Karena Anda memiliki abhijna, mengapa tidak berceramah
Dharma dalam Bahasa Inggris?”
Saya tertawa-tawa, “Saya sangat bodoh, kemampuan bahasa Inggris saya kurang
baik, namun, saya bisa bicara sedikit, misalnya, percakapan menyangkut kehidupan sehari-hari, seperti pangan, sandang, papan, dan transportasi.”
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Lalu saya bicara dalam Bahasa Inggris.
Orang yang mendengar beranggapan bahwa Bahasa Inggris yang saya sampaikan cukup tepat.
Di sini, saya mau beritahu umat bahwa “abhijna” itu bukanlah serba bisa,
seperti yang dibayangkan orang awam.
Enam abhijna yang penting adalah mata dewa, telinga dewa, membaca pikiran
orang lain, mengetahui kehidupan lampau, kaki dewa, kerisauan sirna. Inilah
enam abhijna utama.
Daya gaib pada umumnya, ada yang besar, ada yang kecil, daya gaib hantu
paling kecil, daya gaib dewa lebih besar, daya gaib Arahat, Bodhisattva, Mahadewa, Buddha lebih besar lagi.
Namun, sekalipun Buddha memiliki daya gaib yang sangat besar, namun, juga
memiliki 3 ketidakmampuan!
Selain itu, banyak dewa, setiap jenis daya gaib itu berbeda-beda, ada yang bisa
terbang, ada yang tidak bisa.
Ada yang bisa menyusup, ada yang tidak bisa. Ada yang bisa berubah, ada yang
tidak bisa. Juga ada yang mengatakan bahwa lingkup daya gaib itu sangat luas,
kategorinya juga sangat banyak, belum tentu setiap dewa bisa menyentuh batu
menjadi emas!
Kita ambil satu contoh zaman sekarang, orang yang memiliki kemampuan khusus, mungkin hanya menguasai satu jenis kemampuan khusus, kemampuan
khusus lain belum tentu bisa.
Suatu hari, saya melihat Raja Brahma di alam surga turun sambil menunggang
angsa putih, sangat terang, sangat bersih, Raja Brahma adalah penguasa alam
surga yang sangat indah.
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Raja Brahma bertanya pada saya, “Liansheng, apakah Anda ada pertanyaan?”
Saya menanyakan padanya pertanyaan yang diajukan oleh umat.
Raja Brahma balik bertanya, “Liansheng, apakah Anda bisa memasak?”
“Tidak bisa.”
“Liansheng, apakah Anda bisa memperbaiki mobil?”
“Tidak bisa.”
“Liansheng, apakah Anda mengerti merek-merek pakaian?”
“Tidak mengerti.”
“Liansheng, apakah Anda mengerti membangun rumah?”
“Tidak mengerti.”
“Liansheng, apakah Anda bisa bersandiwara?”
“Tidak pernah terpikir.”
“Liansheng, apakah Anda bisa membuat kerajinan kayu?”
“Saya tidak pernah membuatnya.”
“Liansheng, apakah Anda mengerti kimia, fisika, meteorology, ilmu pengetahuan, nukril, dan lain-lain?”
“Sedikit saja, hanya kulit saja,” jawab saya.
Raja Brahma berkata, “Liansheng, karena Anda seorang sadhaka, Anda mendalDharmaTalk 2015
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ami Buddhadharma, adalah cara memahami hati. Anda dapat mengendalikan
hidup dan mati sendiri, dapat memahami hati dan menyaksikan Buddhata, dapat
keluar masuk sepuluh alam Dharma, bebas leluasa. Kebijaksanaan Anda maha
tinggi, bisa menghentikan seluruh kerisauan. Karena Anda memahami prajna,
dapat memperoleh mahasukha, memperoleh bersih dan terang yang abadi, juga
memahami Buddhata, sunyata. Orang seperti Liansheng, sudah sangat langka di
alam manusia.”
Saya bertanya, “Namun, saya tidak mengerti yang lain.”
Raja Brahma berkata, “Fokus pada surgawi, maka mengabaikan duniawi. Orang
suci yang mahabijak itu selalu bodoh dalam hal-hal sepele kehidupan.”
Raja Brahma menambahkan satu kalimat, “Abhijna Anda adalah daya gaib sebab dan kondisi agung!”
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Pasca Trauma
~Maha Arya Acarya Lian Sheng~

Pernah ada seorang pemuda depresi bertanya pada saya, “Dapatkah Anda mengajari saya cara terbebaskan dari kerisauan?”
Saya balik bertanya padanya, “Apa kerisauan Anda?”
Ia menjawab, “Dalam suatu kebakaran besar, orang tua dan saudara-saudari
saya, semua tewas dalam lautan api, dunia ini hanya tinggal saya seorang diri.”
“Hah!” saya terkejut sekali begitu mendengarnya. Seketika tidak terpikirkan
bagaimana menjawabnya dan menghiburnya.
Terakhir, saya baru berkata, “Adik, lupakanlah! Lupakanlah! Melupakan adalah
cara terbaik.”
Ia menjawab, “Saya juga tahu melupakan, namun, tidak dapat melupakan!”
Pemuda depresi itu, tetap pergi dengan membawakan kerisauan, saya menatap
bayangan punggungnya, ingin membantu tetapi tidak berdaya.
Seseorang memberitahu saya, “Ajari dia memeluk agama.”
“Ajari dia seni.”
“Ajari dia membangun kembali batin.”
Cara-cara ini seharusnya tidak salah, semua ini adalah cara menyembuhkan
trauma batin, banyak cara terbebaskan dari kerisauan, namun, apakah setiap
orang mampu benar-benar terbebaskan?
Ada sebuah kisah Zen:
Seorang Bhiksu yang mencari cara terbebaskan dari kerisauan, memncari
seorang Guru Zen yang terkenal.
DharmaTalk 2015
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Bertanya, “Bagaimana terbebaskan dari kerisauan?”
Guru Zen balik bertanya, “Siapa mengikat Anda?”
Si Bhiksu tertegun, berpikir sejenak, menjawab, “Tidak ada.”
Guru Zen menjawab, “Karena tidak ada orang mengikat, buat apa memohon
terbebaskan?”
Si Bhiksu berpikir sejenak, tiba-tiba tercerahkan. Oh, benar! Tidak ada seorang
pun mengikat saya, buat apa saya mencari pembebasan? Sebenarnya kerisauan
manusia, ternyata dicari sendiri, diri sendiri yang mengikat diri sendiri!
Kisah Zen ini, jika diterapkan pada diri si pemuda depresi. Pemuda ini, sebenarnya kematian orang tua dan saudara saudarinya, orang tua dan saudara
saudarinya tidak mengikatnya. Ia diikat oleh trauma, diikat oleh bayangan
gelap, diikat oleh kesedihan, diikat oleh kematian orang terdekat, diikat oleh
lingkungan, tidak dapat melepaskan diri.
Dipikir lebih serius—
Tetap saja diri sendiri mengikat diri sendiri, tidak dapat melepaskan diri!
Untuk melupakan, perlu waktu, ruang, membangun kembali batin, baru dapat
berangsur-angsur, berangsur-angsur melupakan.
Masyarakat peradaban dewasa ini, trauma sungguh menakutkan, gempa, banjir,
kebakaran, topan, ini adalah bencana alam. Masih ada buatan manusia, perang
yang menakutkan, ini adalah bencana negara yang berskala besar, yang berskala kecil, antar manusia saling menyakiti.
Trauma asmara.
Trauma reputasi.
Trauma cemburu.
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Trauma penipuan.
Trauma perkara pengadilan.
Trauma hubungan antar manusia.
Trauma pertemanan.
…….
Masih ada di dalam penyakit peradaban, yang paling hebat adalah trauma kecelakaan lalu lintas dan trauma kasus kecelakaan, semua ini bisa membuat nasib berubah menjadi kelabu selamanya.
Saya tentu saja membimbing umat manusia untuk menyembuhkan trauma, melupakan trauma, memahami trauma, meletakkan trauma.
Harus bangkit kembali.
Sesekali, berjalan-jalan di area pemakaman, sesekali, menjenguk pasien di area
penderita kanker, sesekali, menjenguk penyandang cacat di rumah sakit pusat
rehabilitasi cacat. Lihatlah, Anda sendiri memang memiliki trauma, namun,
trauma orang lain lebih berat, di dunia ini, siapa yang tidak memiliki trauma?
Trauma tidak menakutkan.
Yang menakutkan adalah trauma yang tidak dapat disembuhkan.
Terus-terang, saya sendiri sedari awal adalah orang yang penuh bekas luka, hati
sedari awal telah disayat orang lain sampai hancur.
Namun, saya masuk ke jalan melatih diri.
Saya sadar, sepanjang hidup manusia, harus jujur, sungguh-sungguh, dalam
hidup ini, tekun melatih diri hingga mencapai hasil yang cemerlang.
Selain itu, semua adalah ‘sunya’. Bahkan trauma pun ‘sunya’.
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Bagian 23 ~ 25
Keluar Dari Samadhi, Mengadhistana dengan Mantra Lainnya
& Adhistana Menggunakan Vajra dan Gantha
Dharmadesana Dharmaraja Lian-sheng
Rainbow Temple, 29 November 1992

Bagian 23
Keluar Dari Samadhi
Kita telah memasuki Samadhi, usai memasuki Samadhi kita keluar dari Samadhi, begitu hendak keluar dari Samadhi, yidam mengecil, kebetulan ini berbalikan dengan visualisasi ‘Memasuki Aku’, yidam mengecil duduk di padmasana
cakra-anahata, kemudian yidam berubah menjadi titik sinar, menyusuri nadi
sushumna Anda kemudian keluar melalui ubun-ubun, sampai di atas ubunubun berubah menjadi yidam, kemudian bergeser ke depan, pergi menjauh dan
berbalik badan, yidam telah kembali berdiri di hadapan Anda, demikian adalah
‘Aku Memasuki’. Yidam semula ada di cakra-anahata, saat ini keluar, memasuki
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angkasa, ini adalah ‘Aku Memasuki’. Dengan demikian telah ada ‘Memasuki
Aku’ dan ‘Aku Memasuki’ juga ada, demikian keluar dari Samadhi.

Bagian 24
Mengadhistana dengan Mantra Lainnya
Apa yang dilakukan usai keluar dari Samadhi ? dalam tata ritual Sadhana Tantra
adalah : ‘Mengadhistana dengan mantra lainnya’ :
Om. A-mi-die-wa. Xie
Om. Ma-ni. Bei-mi. Hum
Om. Bo-la-mo-ning-tuo-ning. Suo-ha
Om. Ha Ha Ha. Wei-san-mo-ye. Suo-ha
Om. Zhe-li . Zhu-li. Zhun-ti. Suo-ha
Om. Zhen-ba-la. Cha-leng-cha-na-ye. Suo-ha
Om. A. Hum. Bie-zha. Gu-lu. Bei-ma. Xi-di. Hum. Xie
Om. A. Hum. Gu-lu-bei. A He Sa Sha Ma Ha. Lian-sheng. Xi-di. Hum
Die-ya-ta. Om. Bie-ka-zi-ye. Bie-ka-zi-ye. Ma-ha Bie-ka-zi-ye. La-zha-sha-mokya-de-hei. Suo-ha.
Kita menjapa Mantra Asta Adinata, yang terutama adalah demi menjalin afinitas
dengan Asta Adinata, kemudian dari Asta Adinata bermanifestasi menjadi menjalin afinitas dengan Sarva Buddha tiga masa dan Sarva Bodhisattva Mahasattva. Kita menjapa mantra lainnya adalah menjalin afinitas dengan para Adinata,
dengan Asta Adinata dalam Sadhana Tantra Satya Buddha, sehingga satu samalain tiada berbeda. Mantra ini dapat kita adhistanakan sebanyak sekali, tiga
kali atau tujuh kali, semua boleh saja. Dalam hal hitungan tidak ada perbedaan,
jika waktu Anda banyak, maka Anda boleh menambahkannya lebih banyak, jika
waktu Anda sedikit, satu kali juga boleh.
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Bagian 25
Adhistana Menggunakan Vajra dan Gantha
Kemudian Anda juga dapat melakukan adhistana bagi umat, di dalamnya harus diingat perlu melakukan ritual, ditambahkan permohonan pada Asta Adinata, mengadhistana melalui penjapaan Mantra Hati Asta Adinata, kemudian
sekarang Anda mengadhistana kepada semua orang yang membutuhkan, seperti
saya menggoyangkan vajra dan gantha, berarti sedang melakukan ritual, melakukan karman. Saat ini dapat dilakukan karman ( Mahaguru memperagakan ), ini
merupakan cara penggunaan dan manfaat vajra dan gantha, ada beberapa kegunaan, Anda bisa belajar cara menggoyangkan vajra dan gantha ini. Setelah
Anda selesai melakukan adhistana melalui Mantra Asta Adinata, maka Anda
goyangkan vajra dan gantha, di dalamnya mengandung beberapa arti.
Diketkuk empat kali demikian ( Mahaguru memperagakan ), harus memvisualisasikan sinar putih melesat ke Timur, Selatan, Barat dan Utara, melesat sejauh
area yang hendak dibuat simabandhana, dengarkan suara ketukannya berupa
sinar putih melesat, ini merupakan simabandhana, seperti yang saat ini saya
lakukan ( Mahaguru memperagakan ) ini berarti semua lokasi Rainbow Villa
telah saya beri simabandhana.
Demikian melakukannya ( Mahaguru memperagakan ) , visualisasikan sinar
kanopi putih, merupakan kanopi Sitatapatra, terbang ke atas di angkasa menyelimuti Rainbow Villa, ini merupakan Simabandhana Sitatapatra yang berasal
dari usnisa vajra dan gantha, melesat ke angkasa, melingkupi seluruh Rainbow
Villa, dengan demikian telah dibuat simabandhana untuk Rainbow Villa.
Anda berada di dalam altar mandala di rumah Anda, membuat simabandhana
untuk rumah Anda, itu adalah simabandhana diri bagi rumah Anda. Mara tidak
dapat masuk, membuat simabandhana berarti memurnikan rumah Anda.
Saat Anda hendak bersadhana di depan altar, bersadhana untuk membantu
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orang lain, letakkan nama-nama orang tersebut di hadapan Anda, apabila Anda
hendak mengadhistana supaya bisnisnya membaik, maka inilah yang harus
Anda lakukan ( Mahaguru memperagakan ) gerakan ke depan dan belakang,
mengadhistana supaya bisnisnya membaik, memancarkan sinar kuning, menyinari orang dan tokonya, Anda harus memvisualisasikan orang tersebut dan tokonya, akan lebih baik bila ada foto, dapat langsung dilakukan adhistana karman.
Misalnya ada sepasang suami istri yang sering bertengkar dan hampir bercerai, gunakan vajra untuk mengitari bagian bawah gantha ( Mahaguru memperagakan ) memancarkan sinar merah ke arah foto tersebut. Foto pihak pria dan
pihak wanita, disinari sinar merah. Dengan demikian Anda pasti sudah paham.
Apabila orang ini sakit, letakkan di hadapan Anda, Anda lakukan demikian (
Mahaguru memperagakan ) , memancarkan sinar putih mengadhistana si sakit,
ini adalah Santika.
Bagaimana dengan abhicaruka, bentuk mudra abhicaruka, memutar terbalik
vajra dan gantha, memancarkan sinar biru menyinari orang tersebut, inilah abhicaruka.
Di dalamnya Anda memiliki empat karman, seperti barusan Mahaguru menggoyangkannya untuk membuat simabandhana, membuat simabandhana diri,
melakukan paustika, abhicaruka, vasikarana dan santika, telah melakukan empat macam, asalkan kalian melakukannya satu macam, sangat mudah ! Ambil
vajra dan gantha ( Mahaguru memperagakan ) ini adalah vasikarana , memancarkan sinar merah, lalu santika ( memperagakan ) , paustika ( memperagakan ),
abhicaruka ( memperagakan ) , empat karman sudah ada, saat itu dapat dilakukan metode adhistana dengan vajra dan gantha.
Usai Anda mengadhistana dengan mantra Asta Adinata, maka bisa melakukan
empat karman, tidak perlu mempelajari banyak mudra, cukup memnggoyangkan vajra dan gantha seperti barusan saya peragakan ( Mahaguru memperagakan
) , lakukan seperti ini, sangat mudah, Anda akan cepat menguasainya.
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Seperti pepatah yang diucapkan oleh orang Taiwan dahulu : “Sedikit kunci rahasia di dunia persilatan, bila diungkapkan hanya dinilai kecil, namun jika tidak
diungkapkan akan membuat Anda memikirkannya selama tiga tahun.” ( hadirin
tertawa ) Metode karman vajra dan gantha ini ditransmisikan secara langsung
oleh Vajrasattva saat membawaku ke alam suci, jangan diberitahukan kepada
Rinpoche Tibetan, sebab mereka akan menguasainya, sesungguhnya mereka
tidak bisa, mereka tidak mengetahuinya, mereka menggoyangkan gantha seperti sedang bermain jualan es lilin. Hanya demikian, mereka tidak mengetahui
kunci empat karman vajra dan gantha . Ini diajarkan secara langsung oleh Vajrasattva kepada saya, Beliau membawa saya dan mentransmisikan secara langsung dan mendetail kepada saya. Rinpoche dan Lhama Tibetan juga pasti dapat
menggoyangkannya ( Mahaguru memperagakan menggoyangkan vajra gantha,
hadirin tertawa ) Tidak mengerti banyak, saya lihat, mereka tidak membeberkan
kuncinya. Yang diajarkan oleh Vajrasattva ini Ichiban ( Bahasa Jepang : Nomor
Satu ). Saat ini kalian belajar, berarti Vajrasattva mentransmisikannya kepada
Mahaguru dan Mahaguru mentransmisikannya kepada Anda sekalian ( hadirin
bertepuk tangan )
Di sini saya juga akan mengulas sejenak mengenai adhistana dan penggunaan
Dharmayudam.
Ini adalah vajra, merepresentasikan kekokohan, sekaligus karuna, mencabut
penderitaan, tak lapuk, tak kacau, tak tergoyahkan, inilah vajra. Ini adalah gantha, merepresentasikan Prajna, sukacita, keriangan, penyebarluasan ( Mahaguru
memperagakan penggunaan gantha ) Jika keduanya diputar bersamaan ( Mahaguru memperagakan ) bermakna perpaduan karuna dan Prajna untuk menolong
para insan terbebas dari dukha.
Prajna, maitrikaruna, sukacita, inilah vajra dan gantha. Saat Anda menggoyangkan gantha, kapankah digoyangkan ? Saat kita bersadhana tantra Satya Buddha,
tiap kali usai satu bagian boleh menggoyangkan gantha, bermakna timbul sukacita.
Saat melakukan bagian ketiga, setelah usai , menggoyangkan gantha, bermakna
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timbul sukacita. Banyak bhiksu saat ini yang suka sembarang menggoyangkannya, padahal tidak mengetahui makna khususnya. Kita memegang vajra berarti
Samadhi, sedangkan gantha berarti Prajna, dengan demikian seharusnya Anda
sudah menguasai penggunaan vajra dan gantha.
Japamala digunakan saat menjapa mantra, semuanya pasti sudah mengetahuinya. Sedangkan damaru kulit manusia ini, bagaimana menggunakannya?
Tiga jari diletakkan di bagian dasar, dua jari menopang damaru, gunakan tangan
kanan untuk menggoyangkannya, tangan kiri membawa gantha, tangan kanan
membawa damaru ( Mahaguru memperagakan menggoyangkan gantha dan
damaru ) Untuk apa menggoyangkan damaru ini ? Untuk melantunkan pujian.
Saat Anda melantunkan gatha “Avalokitesvara Bodhisattva Mahasattva, Mahamaitrikaruna.” ( Mahaguru menggoyangkan gantha dan damaru ) menggoyangkannya dengan benar untuk memuji kemuliaan welas asih Avalokitesvara Bodhisattva. “Manjusri Bodhisattva Maha-prajna !” ( Mahaguru menggoyangkan
damaru ) setiap kali memuji, goyangkan . “Samantabhadra Bodhisattva menjalankan aktivitas agung ! “ ( menggoyangkan damaru ) “Ksitigarbha Bodhisattva
Mahapranidhana” ( menggoyangkan damaru ) kembali digoyangkan sejenak,
seakan-akan sedang berjualan ( hadirin tertawa ) Namun memang demikian
Rinpoche dan Lhama Tibet menggoyangkannya saat melantunkan pujian, sambil menggoyangkannya, sambil melantunkan “Hyang Bodhisattva, Maitrikaruna,
Mahapranidhana, sangat agung.” . Nanti untuk memuji Buddha Bodhisattva
Anda dapat membeli satu, tapi jangan sampai dibuat main-main anak Anda
( hadirin tertawa ) Begitu mereka melantunkan pujian bagi Bodhisattva yang
welas asih, mereka akan menggoyangkan damaru kulit manusia, sambil tubuhnya bergoyang, memperoleh sukacita ! Bebas leluasa, sambil menyanyi, sambil
melantunkan, sambil menggoyangkan damaru kulit manusia. Pujian semacam
ini sangat baik, saat Buddha Bodhisattva mendengarkan suara damaru, Beliau
akan hadir, ini semua ada maknanya.
Bagaimana menggunakan vajra bersula tunggal ? Dulu pernah saya ulas untuk
Anda sekalian. Baik itu Vajrakilla Hayagriva, maupun Vajrakilla Phurba, atau
vajrakilla milik Vajra Dharmapala yang manapun, penggunaanya ditancapkan
pada landasan segitiga.
DharmaTalk 2015

47

Yang pernah mempelajari Sadhana Vajra Acalanatha, hendaknya senantiasa
menghaturkan pujana, biasanya Rinpoche Tibet juga menghaturkan pujana, vajra ini juga diberikan pujana, melihatnya sama dengan Dewa Vajra sendiri, ini
digunakan untuk karman. Karman, pujian, penjapaan mantra, Anda telah mengetahui penggunaan Dharmayudam ini.
Sesungguhnya orang Han yang dapat membabarkan tata ritual sadhana tantra
lengkap dan mendetail tidaklah banyak, ada namun tidak banyak. Sedangkan
orang Tibet sendiri, seperti kunci karman vajra dan gantha seperti yang saya
ulas tadi, mereka juga tidak begitu jelas. Banyak Rinpoche agung yang mengetahui detail dan lengkap sadhana tantra luar, mereka memahami dan sangat
jelas. Sadhana dalam, mereka juga menekuninya, Anuttarayogatantra mereka
juga menekuniya. Namun tentu saja sangat jarang yang mampu menjelaskan
sadhana luar secara lengkap supaya semua umat memahaminya dengan jelas.
Menurut sepengetahuan saya sangat jarang mereka yang mampu mendalami
sadhana tantra ini, yang mampu sepenuhnya memahami, ada , bukannya tidak ada, namun tidak banyak. Lebih jarang lagi yang sepenuhnya memahami
Utpatti-krama hingga Sampanna-krama. Anda harus menekuni sadhana luar,
kemudian sadhana dalam dan sadhana tantra, sadhana guhyatiguhya. Dalam
tingkatan ini sudah sangat jarang, sangat jarang yang memahami kiat dan rahasianya, sangat jarang yang mengulasnya dalam buku. Sadhana dalam tentu
masih ada yang mengulasnya, namun sampai pada Anuttarayogatantra sudah
tiada lagi, terlebih lagi adalah guhyatiguhya, ini sangat sukar. Kunci-kuncinya
juga sangat sukar. Namun Mahaguru sepenuhnya memahami, oleh karena itu
bersedia membabarkan tata ritual sadhana tantra secara lengkap dan mendetail,
serta semua kegunaan Dharmayudam.
Mengapa Mahaguru berani mengatakan bahwa ada beberapa Rinpoche Tibetan
yang tidak mengetahui ? Juga tidak memahami ! Sebab saya juga mengetahui
Rinpoche Tibet juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Jangan mengira setiap berjumpa dengan Rinpoche merasa luar biasa ! Menyangka dia pasti Mahaparipurna, pada Sampanna-krama. Ada orang yang begitu melihatnya langsung bersujud-sujud, kemudian Anda merogoh uang untuknya, mengharap dia
membabarkan semua, sebelum membabarkan mereka sudah kabur duluan.
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Anda belum memperoleh apapun, yang paling banyak sepertinya memperoleh
Catur-prayoga, bahkan catur-prayoga belum usai diulas, setelah Anda memberinya semua, mereka mengira Ah ! sangat baik, abhiseka apapun bisa diberikan pada Anda, Abhiseka Kalacakra “Tok”, baik, silahkan pulang ! Bagaimana
menekuninya ? Tidak tahu ! Anda tidak tahu bagaimana memvisualisasikan Kalacakra, bagaimana menjapa mantra, visualisasinya sangat rumit, perlu memvisualisasikan sepuluh warna menjadi satu mantra, inilah Kalacakra, sangat sukar,
tidak semua Rinpoche menguasainya.
Menurut sepengetahuan saya, saat ini , Rinpoche Tibet yang paling besar, yang
paling nomor satu, adalah Dalai Lama dan Panchen. Rinpoche tingkat kedua
adalah Raja Tibet, yang mampu menguasai perpolitikkan, ini menduduki peringkat kedua. Rinpoche tingkat ketiga adalah pemimpin tiga vihara besar,
yaitu pemimpin vihara yang besar dan ternama, ini adalah Rinpoche tingkat
ketiga. Sedangkan Rinpoche peringkat keempat adalah Dharmaraja di bawah
pemimpin tiga vihara besar. Bagaimana selain dari tiga vihara besar ? Seperti
Karmapa dari Kagyu, kemudian pimpinan sakyapa, pimpinan nyingmapa dan
pimpinan Gelugpa ? Mereka tergolong peringkat keempat.
Dalai lama dan Panchen adalah nomor satu. Yang kedua adalah Raja Tibet.
Yang ketiga adalah pimpinan tiga vihara besar. Yang keempat barulah beberapa Dharmaraja pimpinan aliran itu. Bagaimana dengan peringkat kelima ?
Yaitu pimpinan vihara-vihara Tibetan biasa. Bagaimana dengan yang keenam
? Yaitu Dharmacarya, maupun Rinpoche pengajar, Rinpoche yang memahami
beberapa sadhana tantra. Yang sangat umum adalah bawahan pimpinan vihara
yang berkelana kemana-mana, ini semua tergolong peringkat keenam. Masih
ada yang ketujuh, yang sudah lama menjadi lhama, namun tetap tidak mempunyai identitas sebagai Rinpoche, namun keluarganya mempunyai beberapa
lahan, atau ternak, menukarnya dengan uang dan pergi ke pemerintah Tibet,
mengatakan dia ingin menjadi Rinpoche, kemudian membayar sedikit, baiklah
mulai besok Anda adalah Rinpoche ! Ini disebut Rinpoche dari sumbangan,
yaitu menyumbangkan uang untuk masuk pada jajaran Rinpoche, ini adalah
peringkat ketujuh. Demikianlah tiap peringkatnya .
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Rinpoche peringkat ketujuh yang barusan saya ungkapkan, Anda jangan asal
melihat dia adalah Rinpoche, maka Aduh ! Luar biasa ! segera menyembah,
memberi uang, dengan harapan mungkin bisa memberi saya sedikit energi listrik manusia, menyetrum sampai mati ( hadirin tertawa ) Sama belaka, banyak
Rinpoche yang diperoleh dari menyumbang, banyak yang telah berusaha sangat
lama, bertahap meningkat sampai menjadi pimpinan vihara, geshe , khenpo,
yang satu adalah pimpinan vihara, yang satu adalah Dharmaraja. Mereka semua
adalah secara bertahap diperkenalkan sebagai Rinpoche. Mereka ada tingkatannya, dalam Gelugpa lebih banyak aturannya.
Dulu ada orang yang bertanya kepada Dalai Lama : “Kami berjumpa dengan
seorang Rinpoche, dia mengajar saya ini itu, namun saya tidak tahu apakah
yang diajarkannya tepat atau tidak, apakah dia benar adalah seorang Rinpoche
?”
Dalai Lama mengatakan : “Mana namanya ?” Begitu melihatnya : “Saya tidak
kenal !”
Orang di bawahnya bertanya : “Dalai Lama, mengapa Anda tidak mengenal
Rinpoche yang mentransmisikan beberapa hal pada kita ?”
Apa yang dikatakan Dalai Lama ? Dia mengatakan : “Aduh ! Rinpoche terlampau banyak. Banyak sampai tak terhitung.” Dia tidak bisa mengenali mana yang
asli mana yang palsu, sudah tidak bisa dikenali lagi. Sebab mereka semua disebut Rinpoche. Hanya menuliskan Rinpoche, atau Huo-fo. Namun ada berapa
yang sungguh memahami sadhana tantra ? Yang benar-benar menekuni dengan
kesadaran mendalam ada berapa banyak ? Anda harus hati-hati. Oleh karena itu
seorang Rinpoche paling tidak harus memahami sadhana tantra yang lengkap.
Telah jelas dan memahami keseluruhan tata ritual sadhana luar, dia juga telah
menekuninya, barulah bisa disebut Rinpoche. Dia juga harus memahami sadhana dalam, menekuninya, menguasai kelahiran dan kematian sendiri, Terang
Akan Batin dan Menyaksikan Buddhata, inilah Rinpoche sejati.
Saat ini, ada berapa banyak Rinpoche Tibetan yang benar-benar menguasai
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hidup mati sendiri ? dan yang Tercerahkan ? Ada, namun tidak banyak. Oleh
karena itu, jika Anda mengenal seorang atau banyak Rinpoche, Anda harus
memohon Dharma kepadanya, Dharma yang sejati. Anda harus membuktikannya, apakah dia sungguh memahami sadhana tantra ! Apakah mampu mengulas
semua tingkatan , dari Utpatti-krama hingga Sampanna-krama,
Semua harus dipahami. Memahami Sampanna-krama, ini lebih luar biasa !
Paling tidak seorang Acarya, meskipun tidak tekun bersadhana, namun memahami Utpattika-krama dan Sampanna-krama, saat orang bertanya, dia juga
dapat membabarkannya. Utpatti-krama telah Anda tekuni sampai tingkatan
mana ? Dia mengetahuinya. Sampanna-krama dia juga mengetahuinya. Dia
juga mampu memberitahukan Anda bagaimana menekuni sadhana tersebut. Ini
barulah Acarya yang sejati. Oleh karena itu adakalanya terhadap Rinpoche atau
lhama dari Tibet, Anda harus mengetahui apakah dia sungguh memahami sadhana tantra. Apakah dia memahami Utpatti-krama dan Sampanna-krama. Bila
dia sepenuhnya memahaminya, barulah dia adalah Rinpoche.
Diterjemahkan Oleh Lianhua Shian
http://tbsn.org/indonesia/newsList.php?cid=29&csid=36
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蓮生活佛講

阿彌陀經釋要
【釋經文】
復次……皆悉念佛。念法。念 僧 。

首先唸一遍經文：
「復次，舍利弗。彼國常有種種奇妙雜色
之鳥。白鶴。孔雀。鸚鵡。舍利。迦陵頻伽。共命之鳥。是諸眾鳥
。晝夜六時。出和雅音。其音演暢五根。五力。七菩提分。八聖道
分。如是等法。其土眾生。聞是音已。皆悉念佛。念法。念僧。」
以前，我們曾經提出疑問，說：
「這個西方極樂世界都是蓮
花化生，怎麼搞的這個西方極樂世界還有天上飛的鳥？這是怎麼
回事」？這個問題問得好！因為西方極樂世界沒有畜生道，所以
怎麼會有這些鳥在空中飛來飛去呢？按照佛本身的解釋是說，
在西方極樂世界這些飛空的鳥，全部都是阿彌陀佛衪本身變出
來的。
世界上最好聽的聲音是什麼聲音？有人講是音樂、好的音樂
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是最好，不過好像現代那些音樂也不一定好，有很多音樂也不一
定好。有時候我們好奇，有弟子的家開夜總會，這個弟子請我們
去，我們一進去，那個聲音真受不了，跟打雷一樣。本來我以前
在學校的時候也學過扭扭舞，也學過靈魂舞，靈魂舞跟扭扭舞
我都跳得不錯的，但是現在流行的不是扭扭舞跟靈魂舞，是流
行那個好像是跌死狗（Disco），這個看起來果然是跌來跌去啊
！那個夜總會的鼓音啊，跟那個淒慘的叫聲啊，跟那個屠宰場的
聲音好像差不了多少，好像是殺豬的聲音啊！那個音樂，我們一
進去，都是把耳朵這樣子（註：摀起來）。
我記得以前我的音樂老師曾經講過一個故事：他說有一個
兇性大發的人，拿著刀子要殺一個音樂家，那個音樂家呢，就跑
到一邊，馬上把他的鋼琴翻開，然後就彈這個⋯⋯好像夜光曲，
就彈一首月光曲。這琴一彈啊，好像呢天就黑了，月亮就出來了，
那個很美的景色呀！有很漂亮的樹，樹上有很多鳥在唱歌！那個
兇手本來是拿著刀要殺這個音樂家，一聽到這麼美妙的音樂，
他就聽呀，忘掉了要拿這刀去殺音樂家。那個音樂家再彈一點這
個流水的聲音啦，從那個很遠很遠的地方，一條小河，那個水就
這樣很輕、很輕的這樣子流，流得很遠！那個兇手呢，一下子，他
的心中本來很憤怒的，一聽到這個美妙的流水聲音，就把他的這
個火統統給熄掉了，手本來拿著刀子就放下來了。他再彈一些更
使人心靈充滿愉快的樂曲，這個兇手呢，他就是拿著刀子，開始
輕輕的擺動，腳輕輕的在那邊滑，在跳華爾滋。
音樂可以洗滌人的心靈，那麼阿彌陀佛在虛空之中化出來
的鳥，就是專門唱這種歌來洗滌人的心靈，這種鳥叫做「共命之
鳥」。他所演唱的，使人的心「向佛、向法、向僧、向善」，這個鳥
所唱出來的都是法，都是一些佛法，他不是亂唱，好像最好聽的
鳥－－夜鶯啊，夜鶯在唱歌，這個聲音都是非常好的，我們假如
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在西方極樂世界所看到的鳥，那都是阿彌陀佛本身所變化出來
的。
這件事情使我想起以前我的岳父要過世，我住在這個
Ba lla ld 的時候，我的岳父姓盧，叫做盧金水，他要過世的前一天
，地藏王菩薩帶著我的岳父到我的床前來，地藏王菩薩跟我講：
「你的岳父他有一點業障，將來轉世要變成鳥。」我說：
「要變成
鳥是西方極樂世界的鳥啊，那就好啦。」因為我知道西方極樂世
界的鳥就等於成佛了，他都是在演法的，唱出美妙的聲音，他還
教人家法。其實，不是的！衪說：
「他一生當中，人是不錯啦，就
是好玩。」你說怎麼好玩呢？因為他最喜歡遊覽，他曾經到過鵝
鑾鼻十幾次，曾經到過澎湖去玩，也到過很多次，像到陽明山、
到日月潭啊，那都是數不清的，遊覽就是他本身一生當中最大的
樂趣。他為什麼要轉世為鳥呢？因為他一生到老就在飛來飛去
到處遊覽，他的心跟鳥一樣天天在飛。所以地藏王菩薩拿算盤
算了半天，衪說：
「這個當鳥最好了。」這個就是因果，假如我們
喜歡旅遊的話，下輩子可能當鳥。好啦！我說：
「怎麼可以呢？我
是盧勝彥，我的岳父同樣跟我姓盧，所以我太太也姓盧。這很奇
怪，盧勝彥的岳父居然轉生在畜生道裏面，那不是⋯⋯很丟面子
嗎？」我說：
「這樣子面子掛不住啦！」那地藏王菩薩說：
「那怎
麼辦？」我說：
「我現在沒有辦法跟你講些什麼，總之，菩薩就要
想想辦法就對了。」地藏王菩薩非常的為難，這個靈感一來，菩
薩的靈感很靈光的，衪說：
「你岳父啊，一生當中雖然喜歡走來
走去，但是他沒有去過國外，他沒有國外的因緣，所以將來轉世
，只能夠還是轉世在台灣。」菩薩想了一想，衪說：
「好了，有一個
辦法，台灣剛剛好有一個地名叫做鳥松鄉。」這個在高雄鳳山旁
，就在澄清湖的旁邊，有一個地名叫鳥松鄉，那是一個鄉村，很
好的，山明水秀。那麼鳥松鄉，依照菩薩說，把他送到那裏去轉
世為人，衪就把這個本來要生為鳥的，再加上個松鄉，就變成鳥
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松鄉。這個人盧金水，轉世為鳥，然後再加上松鄉，這個是「偷
吃步」（註：台語）。就是這樣子，衪讓他轉世到鳥松鄉去，這是
一點面子，面子的問題。第二天清晨，台灣的電話打來，說我岳父
已經過世了。我比他們的通知還提早差不多一天的時間。這是一
個事實啊！這是一個很真實的事情！人轉世為烏也不是很好，還
是畜生道，畜生道是卵生，鳥是卵生。還好，地藏王菩薩跟我還
有一點交情，這個鳥底下多填兩個字就再轉生為人，下次我要送
一點禮物給地藏王菩薩。這個只是因為我們有修法，跟菩薩之
間彼此都談得來，有一點可以稍微轉移一下，不能全部轉移。這
個轉生為鳥，變成轉生在鳥松鄉，其實是差不了多少。
這個鳥啊，能夠「出和雅音」－－最好的聲音。這個我想會
唱歌的人，大部份都是鳥來轉世，啊！我不是講世間上這些普普
通通的鳥，而是天上西方極樂世界阿彌陀佛所化生的鳥。這個鳥
還會說法，衪會講三十七道品，就是佛經裏面有所謂三十七道品
，就是講戒、講定、跟講慧，就把它分成七科。我們人的境界雖
然比鳥高，但其實我們人本身的境界也並不怎麼樣。
我們現在再講「四念」，四念處也在三十七道品裏面。我們
要常常想我們自己的身體並不是非常乾淨、非常清淨，身體不乾
淨、不清淨又分成七種，七種不淨，我們要時時這樣想！
第一講是「種子不淨」。其實我們人的種子就是細胞，細胞
不乾淨。
第二個「受生的時候並不乾淨」。除了細胞不乾淨此外，我
們受生的時候是最不乾淨，因為我們人在出生的時候，處在母
胎裏面，周圍都是很髒的東西把我們包圍，就是很髒的血水把我
們包圍住，這就是「住的不乾淨」。
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然後我們「吃的也不乾淨」。好像吃的都是母親消化過的剩
下的我們就吃掉（母親吃掉的消化過的它分出來給你）。
我們「出生的時候也不乾淨」，因為出生的時候跟一些很髒
的東西一起出來。
我們「全身都是不乾淨」的，在我們這一層皮，表面上好像
乾淨一點，其實裏面都不乾淨，應該講起來連表面都不乾淨。很
多小姐都很會化妝，我以前把小姐化妝都當成好像是在油漆，妳
是在油漆面孔。其實，有二種人最知道小姐漂不漂亮，有些人這
樣子講，早上送牛奶的人，因為她剛剛起床還沒有化妝，開門出
來拿手奶，一看到面孔都嚇倒了。油漆完的時候很像天仙，還沒
有油漆以前出來像魔鬼，這個會嚇死人。
有人問我哪裏乾淨？我以前曾經講過：
「你在廁所裏都可以
修法。」我有一個弟子問我，他說他父母不讓他修法，他住在家
裏面，很窄，沒地方修法。我說你不會在廁所裏面修法！他怎麼
講，他說廁所很髒啊，怎麼可以在裏面修法？我跟他講，我說你
身體裏面也有廁所，只是一個在內，一個在外而已。
「真正大密宗的行者知道，天下沒有一個地方是乾淨的，也
可以說天下都是乾淨的。」你以為廁所很髒，你在那裏就不能修
行，其實你肚子裏面都是廁所的東西，你以這樣蓋起來就乾淨了
？其實「到處都乾淨，也就是到處都不淨」。還有，人死掉的時候
，那種肉爛掉、腐臭的那個味道，哎呀！
「究竟不淨」。這一種，人
有什麼好講的呢？有什麼好說乾淨的，所以反正大家都不乾淨，
統統一樣。除了在西方極樂世界流出來的汗是香汗，反正是人，
除了你塗香水，或者是抹香粉，或者故意製造一些香味，否則人
都是不淨的。我們要經常這樣子想：
「人身不淨」，所以我們要修
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持到西方極樂世界，那裏最清淨。
那裏真正的能夠有好的聲樂可以聽，我們在人間聽到的歌
不一定都是很好聽的，在西方極樂世界聽到的歌都是最好聽的，
今天講經就講到這裏。
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

GATHA PENYALURAN JASA

Semoga pahala ini memperindah tanah suci Buddha
Semoga Pahala ini dapat menghilangkan malapetaka dan bencana
Semoga Pahala ini dapat menyebarkan benih kebajikan bagi semua makhluk
Semoga Pahala ini dilimpahkan ke semua makhluk kelak mencapai kebuddhaan
Semoga Pahala ini mengikis karma buruk dan menambah berkah serta cahaya prajna

Donatur Tetap
~Bulanan
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

Tony Gwee
Yuri Kumala
Rosdiana
Destelly Mutia Luh
NN
Riki Kurnadi
Yenny Basri
Sri Oktavia
Lian Xia Fashi
Tjajadi S & Kel
蓮花玉芬
Rudiyanto Jusuf
Lian Hua Sin Phin
Lian Hua Moi Kwan
Lian Hua Phui Lun & Kel
Siriwadhako T
Tan Hong Siang
Terida Yakub
侯秋蓉
Winda Wijaya
Anthony Taurino Su
Yulianto
Haryanto KLN Lipi
Elly Tandun

Rp. 200.000
Rp. 1.500.000
Rp. 200.000
Rp. 15.000
Rp. 100.000
Rp. 1.500.000
Rp. 1.500.000
Rp. 90.000
Rp. 100.000
Rp. 400.000
Rp. 1.500.000
Rp. 500.000
Rp. 50.000
Rp. 50.000
Rp. 100.000
Rp. 100.000
Rp. 1.500.000
Rp. 100.000
Rp. 1.500.000
Rp. 1.000.000
Rp. 300.000
Rp. 1.500.000
Rp. 300.000
Rp. 75.000

Lim Siau Tjong
Mai Chin

Rp. 200.000

蓮花朱雪榕
Dharma

蓮花朱泳錠
Christian Narendro

蓮花朱泳潮
蓮花洪細艷

Rp. 150.000

Donatur
~Tahunan

Boston Tjahjadi (鄭仁欽)
Li Khiong Jan
Bong Ka Mi
Li Tanju
Li Jit Fam
Bong Siat Khim
Li Kaju

Edward
David
Jeffry
Darwan
Li Thin Ju
Viktor
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
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