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Surga Cahaya Nirvana Abadi adalah Tingkat Kebuddhaan
Oleh : M.V.A Lian Sheng
Usai kebaktian malam, Lama Xuanren bertanya kepada
Mahaguru, "Apakah Sukhavatiloka Barat hanya sebuah terminal
pertengahan jalan sebelum mencapai kebuddhaan, hanya separuh
jalan saja dan belum mencapai kebuddhaan?" Mahaguru menjawab,
"Ya." Tapi tidak juga. Walaupun Sukhavatiloka Barat hanya sebuah
surga penjelmaan yang dijelmakan oleh Amitabha Buddha, namun
pergi ke Sukhavatiloka Barat juga tidak mudah. Untuk dapat
terlahir di Sukhavatiloka Barat, seseorang harus memiliki berkah
dan pahala. Ada dua hal yang sangat penting untuk pergi ke
Sukhavatiloka Barat: pertama adalah konsentrasi, bila sadhaka
berkonsentrasi menyebutkan nama Buddha, sadhaka bisa terlahir di
tingkatan paling bawah; kedua adalah ketenangan, bila seorang
sadhaka dapat tenang sepenuhnya, ia pun dapat terlahir di
Sukhavatiloka Barat. Kedua hal ini harus dilengkapi tanpa
terkecuali, boleh dikatakan tidak mudah untuk pergi ke sana.
Mengapa Sukhavatiloka Barat disebut sebagai jalan yang
mudah ditempuh? Walaupun dikatakan mudah, namun sebenarnya
cukup sulit. Dulu, ada seorang upasaka dari Sekte Sukhavati, Guru
Li Bing-nan. Di RS Bodhi, Beliau membabarkan Sekte Sukhavati
selama 10 tahun. Pendengarnya berjumlah ribuan orang. Namun,
Beliau menyebutkan sebuah pernyataan yang sangat realistis bahwa
di antara ribuan orang, tidak lebih dari 20 orang saja yang benarbenar dapat terlahir di Sukhavatiloka Barat, boleh dikatakan pergi
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ke Sukhavatiloka Barat alias terminal pertengahan jalan juga tidak
mudah.
Mengapa Sukhavatiloka Barat dikatakan sebagai terminal
pertengahan jalan? Sebab di sana terdapat "surga pemukiman orang
awam dan orang suci", di sana ada Arya Sangha yang telah
memahami hati dan menyaksikan Buddhata, di sana juga ada insan
yang terlahir di Buddhaloka yang disertai karma. Di surga
pemukiman orang awam dan orang suci, juga ada sebuah
tempayan, tapi tempayan tersebut berisi air bersih, orang awam dan
Arya Sangha tanpa terasa terpengaruh oleh apa yang terus menerus
dilihat dan didengar, begitu para insan berendam di dalamnya,
rintangan karmanya ibarat asap hitam, semuanya dibersihkan. Jadi,
kita lebih mudah mencapai kebuddhaan di Sukhavatiloka Barat,
sebab bila para insan mendekati orang suci, para insan lebih
mengerti apa itu karma dan bagaimana cara mengikis rintangan
karma. Bila Anda hendak membersihkan dan mengikis rintangan
karma Anda, surga pemukiman orang awam dan orang suci justru
adalah tempatnya.
"Surga Kemudahan dan Berkelimpahan" - setingkat lebih
tinggi dari "Surga Pemukiman Orang Awam dan Orang Suci". Di
"Surga Kemudahan dan Berkelimpahan", kita bisa memperoleh
banyak metode kemudahan, malah metode kemudahan tersebut
dapat membuat sadhaka memperoleh segalanya, persepsi
kebahagiaan tertinggi akan muncul di "Surga Kemudahan dan
Berkelimpahan".
"Surga Agung dari Sambhogakaya Sejati" - ketika Anda
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bersadhana selangkah lebih maju di "Surga Kemudahan dan
Berkelimpahan", Anda akan memasuki Buddhaloka tingkat ketiga,
yakni "Surga Agung dari Sambhogakaya Sejati". Tanah suci akan
muncul di sana, hampir semua kerisauan sudah tiada, hampir semua
rintangan karma
sudah terkikis,
itulah tingkatan
Sambhogakaya
Buddha.
“Surga Cahaya
Nirvana Abadi" tingkat ini
merupakan tingkat
kebuddhaan.
Nirvana abadi
berarti menjadikan
nirvana sebagai
kebahagiaan, di sana Anda selamanya bercahaya terang tanpa batas,
mempunyai usia tanpa batas. Oleh karena itu, Surga Cahaya
Nirvana Abadi sama halnya dengan mencapai kebuddhaan. Jadi,
jangan meremehkan Sukhavatiloka Barat, di Sukhavatiloka Barat
terdapat tingkat kebuddhaan, bahkan surga pemukiman orang awam
dan orang suci pun ada. Mengapa? Sebab, Amitabha Buddha
mengangkat 48 sumpah agung, asalkan para insan melafalkan
nama-Nya, adinata (Amitabha Buddha) pun akan turun dan
menyerap, Namo Buddha justru akan menyerap sang sadhaka untuk
mencapai Sukhavatiloka Barat.
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Anda Sendirilah yang Mengikis Rintangan Karma Anda
Sendiri air di dalam tempayan di dunia manusia tidak bergerak,
begitu para insan masuk ke dalamnya, Anda pun tercemar. Namun,
di surga pemukiman orang awam dan orang suci, begitu Anda
berendam di dalamnya, air yang kotor akan hanyut, rintangan
karma akan tersingkirkan. Saya ingat, dulu saya sempat mengalami
banyak kesulitan ketika masih dalam proses melatih diri, rintangan
karma saya masih sangat berat, saya sangat berharap Yaochi Jinmu
memberikan saya sebutir pil dewa yang namanya pil pengikis
karma.
Tadi, pada saat homa, kita menaruh banyak pil obat di dalam
tungku homa, begitu pil pengikis karma ini ditelan, tadinya tubuh
manusia mengandung banyak rintangan karma, tubuh mempunyai
rintangan karma, mulut mempunyai rintangan karma, pikiran juga
mempunyai rintangan karma, begitu pil pengikis karma yang
diberikan oleh Yaochi Jinmu ditelan, hawa hitam dari atas kepala,
hawa hitam di badan, dan hawa hitam di mulut, semuanya
mengalir keluar dari bawah kaki, sehingga sadhaka pun berubah
menjadi seorang yang transparan, sekujur tubuh bersinar cemerlang,
seketika bisa terbang ke mana saja, bisa spontan berubah di mana
saja, terbang seiring dengan daya gaib Anda sendiri, semuanya
sangat bebas leluasa.
Namun, Yaochi Jinmu berkata pada Mahaguru, semua
rintangan karma tidak bisa disingkirkan oleh Yaochi Jinmu, siapa
yang mengikis rintangan karma Anda? Anda sendirilah yang
mengikis rintangan karma Anda sendiri. Di dunia ini, kita mengikis
rintangan karma kita sendiri, bila rintangan karma tidak dikikis,
kita tidak dapat terlahir di Sukhavatiloka, siapapun tidak dapat
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menyelamatkan Anda.
Buddhadharma mempunyai banyak metode kemudahan,
seperti "Surga Kemudahan dan Berkelimpahan" adalah kemudahan
dari Buddhadharma, bagi orang yang rintangan karmanya ringan, ia
akan terlahir di "Surga Kemudahan dan Berkelimpahan". Lantas,
orang yang rintangan karmanya berat justru terlahir di "Surga
Pemukiman Orang Suci dan Orang Awam", masuk ke tempayan
bersih, bila sadhaka telah bersih, ia bisa terus naik ke tingkat yang
lebih tinggi.
Di dalam Amitabha Sutra dikatakan bahwa Sukhavatiloka adalah
tingkat yang tidak mengalami kemunduran lagi, dengan kata lain, setelah
pergi ke sana, kelak Anda tidak perlu bertumimbal lahir lagi di enam
alam kehidupan, Anda tidak mungkin terlahir lagi menjadi manusia atau
hewan, atau tiba-tiba hidup menderita di alam setan kelaparan atau alam
neraka, tidak akan. Inilah yang disebut tidak mengalami kemunduran
lagi.
Mahaguru berasumsi bahwa di dalam ajaran Tantra terdapat
metode mencapai kebuddhaan dalam tubuh sekarang, asalkan Anda
memahami hati dan menyaksikan Buddhata, berarti Anda telah
menjadi Arya Sangha, yaitu Sangha yang telah mencapai tahap
menyaksikan. Setelah sadhaka mencapai tahap menyaksikan,
sadhaka pun mulai memasuki tahap menekuni, pada tahap
menekuni, Anda mengikis sifat dan kebiasaan Anda yang
bertumpuk selama banyak kehidupan yang lampau. Asalkan Anda
mengikis semua kerisauan, rintangan karma, dan kebiasaan buruk
Anda dalam kehidupan sekarang hingga bersih, Anda pun mencapai
kebuddhaan dalam tubuh sekarang. Makanya, di dalam ajaran
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Tantra terdapat cara tercepat untuk mencapai kebuddhaan dalam
tubuh sekarang. Namun, tingkatan ini sangat dalam, sadhaka harus
memasuki samadhi yang mendalam, baru dapat memasuki tahap
menyaksikan, menyaksikan Buddhata Anda sendiri.
Bagaimana kalau tidak dapat memasuki samadhi yang
mendalam? Mahaguru ajarkan kalian untuk menyebutkan nama
Buddha dan melakukan penyaluran jasa, "Semoga orang-orang yang
bersama-sama menyebutkan nama Buddha, bersama-sama terlahir di
Sukhavatiloka, ke atas membalas empat macam budi, ke bawah
menyelamatkan makhluk dari tiga alam samsara, bertemu Buddha
sehingga terbebas dari samsara, bagaikan Buddha yang
membebaskan semua makhluk." Yakni terlahir di tanah suci dari
Amitabha Buddha.
Melalui Keberhasilan Sadhana Adinata, Memohon Penyerapan dari
Adinata
Untuk mencapai keberhasilan dalam sadhana adinata, ketika
Anda mencapai kontak yoga dengan adinata Anda, ajaran Tantra
mengajarkan kita untuk menggunakan cara berdoa: memohon
penyerapan dari adinata, agar membimbing Anda dengan pancaran
cahaya; memohon pemberkatan dari Mula Guru, semoga Anda
dapat lekas mengikis rintangan karma Anda sendiri, agar berkah
dan kebijaksanaan Anda bisa sempurna; memohon perlindungan
dari Dharmapala, ketika Anda mendekati tempayan kotor,
Dharmapala bisa membantu Anda memutuskan jodoh yang tidak
baik ini; ketika Anda mendekati orang yang tercemar, Dharmapala
akan melindungi Anda, agar Anda tidak mendekati tempayan besar
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tersebut. Setiap kali, kita harus memohon penyerapan dari adinata,
perlindungan dari Dharmapala, dan memohon pemberkatan dari
Guru, agar rintangan karma terkikis, di sinilah maknanya. Ketika
kita sendiri tidak dapat pergi ke Surga Barat dan mencapai
kebuddhaan, sadhaka harus memohon pada adinata agar menyerap
kita ke Surga Barat.
Walaupun di dalam ajaran Tantra terdapat metode "mencapai
kebuddhaan dalam tubuh sekarang", namun, tetap ada metode
penyerapan dari adinata. Mahaguru mengatakan asalkan kita
menekuni dan telah mencapai kontak yoga dalam Sadhana Catur
Prayoga dan Sadhana Adinata, selama adinata menyerap Anda,
Anda pasti berpeluang pergi ke Buddhaloka yang bersih, saat itu,
rintangan karma sadhaka akan terkikis, mudah sekali masuk ke
tingkat kebuddhaan di Sukhavatiloka Barat. Mahaguru berharap
setiap sadhaka mencapai kontak yoga dalam Sadhana Adinata,
begitu Anda mencapai kontak yoga dalam Sadhana Adinata, Anda
pasti akan mencapai keberhasilan.
Ada sebagian orang sangat malas, usai mengikuti kebaktian,
sepulangnya, mereka tidak lagi bersadhana sehari sekali di rumah,
mereka juga tidak menjapa mantra dan menyebutkan nama Buddha,
mengapa mereka tidak mau melakukannya. Padahal, sampai
sekarang pun, Mahaguru masih melakukannya, Mahaguru masih
menyebutkan nama Buddha dan masih menjapa mantra, Mahaguru
melakukannya setiap hari. Jadi, jangan malas! Mahaguru akan
ceritakan sebuah cerita, Xiao Ming adalah seorang anak yang
bandel, bagaimana pun orang tuanya mengajarnya, tetap tidak
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mempan, sampai akhirnya, orang tuanya tidak berdaya lagi, lalu
mengirim Xiao Ming bersekolah di sekolah Katolik. Setelah pergi
ke sekolah Katolik, Xiao Ming tiba-tiba berubah menjadi sangat
penurut, sangat normal, sedikit pun tidak bandel, setiap tindak
tanduknya sangat sopan.
Orang tua Xiao Ming sangat kaget, lantas bertanya pada
Xiao Ming, "Bagaimana gurumu mengajari kamu? Mengapa kamu
berubah menjadi sangat sopan." Xiao Ming menjawab, "Kalian
tidak tahu, ternyata mereka serius! Begitu saya sampai di sana,
saya melihat mereka menyalibkan orang yang tidak penurut. Wah!
Ia dipaku sampai berdarah. Lalu kepalanya dipasang duri, kakinya
juga dipaku, kedua tangannya dipaku. Makanya, saya mau tak mau
harus menjadi anak yang penurut.
Mahaguru tidak akan serius pada kalian, tidak akan begitu keras,
biarlah kalian bersadhana dengan bebas, akan tetapi, jangan malas,
kalian harus rajin! Kemarin, Mahaguru bercerita tentang olimpiade
tahun 2008, setiap peserta Olimpiade adalah para elite dari setiap
negara di seluruh dunia, sehingga mereka tidak boleh melakukan
kesalahan sedikit pun, baru bisa meraih piagam emas alias juara
pertama. Semangat belajar Agama Buddha harus sama seperti atlitatlit tersebut, setiap hari harus menempah diri! Setiap hari harus
melakukan latihan! Sampai akhirnya mencapai kesuksesan alias
kebuddhaan dan meraih medali emas.
Bukan berarti setelah Anda mendengarkan Dharma hari ini,
lantas Anda merasakan diri Anda sarat akan Dharmasukha,
sepulangnya, Anda setiap hari menghabiskan waktu dengan bermain
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mahyong. Tadinya Seattle adalah tempat yang paling baik untuk
melatih diri. Dulu, tidak ada toko yang buka pada malam hari, tapi
konon akhir-akhir ini di Seattle dibangun banyak kasino. Kalau ada
liburan, boleh-boleh saja kita sesekali melakukan sedikit kegiatan
yang menghibur jiwa dan raga kita. Namun, jangan sering lupa
menjalankan sadhana, setiap hari hanyut dan kebingungan di meja
judi.
Jika biasanya pikiran Anda sama sekali tidak berada di
Sukhavatiloka Barat, tidak berada pada kebuddhaan, maka Anda
pun hanya dapat menjadi setan di kuil setan judi. Dalam kondisi
tersebut, Anda tidak mungkin terlahir di Sukhavatiloka. Terima
kasih semuanya. Om Mani Padme Hum.
* M.V.A = Maha Vajra Acharya
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Curahan Hati dari Seorang Siswa di Penjara
Oleh : M.V.A Lian Sheng
Pengantar
Musibah "dipenjarakan" bagai panggangan api neraka. Siapa
yang dapat memperbaiki diri dalam tempaan api neraka ini? Siapa
yang dapat berhati mulia rela ke penjara menolong sesama? Semoga
tulisan di bawah ini dapat memberi inspirasi kepada saudara-saudara
sekalian. Saat ini umat Cetiya Vajra di New York dan umat Vihara
Vajragarbha di New Jersey secara berkala melakukan kunjungan ke
penjara untuk membabarkan Buddhadharma dan melakukan
pujabhakti. Sungguh suatu perbuatan yang mulia sekali. Lalu
bagaimana tanggapan dari penghuni penjara? Di bawah ini adalah
curahan isi hati seorang tahanan.
Maha Acarya Yang Terhormat,
Siswa bernama PadmaXX, saat ini ditahan di Penjara
Pemerintah Federal New York di Amerika Serikat. Siswa sangat
berterima kasih atas welas asih Maha Acarya, memberikan adhisthana
(pemberkatan penguatan) kepada saudara-saudara se-Dharma di
Cetiya Vajra New York sehingga mereka dapat membabarkan Dharma
di sini, juga terima kasih atas adhisthana Maha Acarya sehingga siswa
selalu bersemangat untuk bersadhana di dalam penjara. Siswa hanya
dapat berterima kasih dengan cara bersadhana dengan tekun.
Meskipun sudah berguru kepada Maha Acarya selama empat tahun,
namun siswa tak dapat bersadhana dengan tekun, memalukan sekali.
12 Dharma Talk

Dalam hati kecil, siswa selalu berpikir, mengapa bisa ditangkap
pemerintah federal? Meskipun siswa telah melanggar undang-undang
pemerintah federal, namun kasusnya tidak bersangkutan langsung
dengan saya, hanya secara tidak langsung saja. Siswa setiap hari
melakukan pengakuan dosa dan bertobat, sama sekali tidak berkeluh
kesah menyalahi pihak lain. Siswa memahami semua ini dan rela
menerima buah karma ini.
Kali ini ditangkap pemerintah federal, sungguh suatu keberuntungan.
Karena tanpa ini, siswa takkan memperbaiki diri, bermawas diri,
melatih diri dalam Buddhadharma, menjadi seorang siswa sejati Maha
Acarya. Kadangkala siswa
berpikir, apakah ini suratan nasib?
Atau rencana para makhluk suci?
Siswa yakin memiliki hubungan
jodoh yang amat dalam dengan
Buddhadharma. Sebelumnya siswa
adalah seorang pengikut "Saksi
Yahwe". Apa yang mereka uraikan
mengenai makna hidup menarik
sekali. Semangat menyebarkan
agama mereka pun mengagumkan
sekali. Tetapi pada tahun 1989
terjadilah suatu peristiwa yang sangat mengherankan. Suatu malam,
saat pulang ke rumah mengendarai mobil di jalan bebas hambatan,
tiba-tiba siswa merasa telah menabrak seseorang di depan, mobil
segera dihentikan. Namun setelah diselidiki tidak menemukan sesuatu
pun. Ketika itu dalam mobil ada tiga orang, mereka semua menuduh
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saya salah lihat bahkan sinting. Tetapi siswa nyata-nyata melihat
seseorang telah ditabrak, mengapa bisa lenyap? Ketika tiba di rumah,
adik ipar saya (sambil menangis) menceritakan, setengah jam lalu ibu
siswa menelpon dari Hongkong memberitahu bahwa ayah siswa
mengalami kecelakaan di Hongkong, keadaannya sangat gawat; siswa
disuruh segera berangkat ke Hongkong. Pada malam yang sama
saudara dari siswa bermimpi seekor udang karang jatuh dari angkasa
dan bagian kepalanya mengalami cedera. Tepat pada malam itu juga
ayah siswa jatuh dari tangga, mengalami cedera di kepala, akhirnya
meninggal karena pendarahan otak.
Setelah kejadian ini, masih banyak lagi peristiwa lain di luar
nalar terjadi. Semua ini membuat siswa meninjau ulang pandangan
terhadap Buddhadharma. Kemudian melalui seorang sahabat, siswa
berkenalan dengan Saudari May. Ia memberi siswa banyak sekali
buku-buku karya Maha Acarya. Setelah membacanya, siswa
menemukan isinya lain dari yang lain, banyak sekali cerita-cerita yang
tak pernah didengar sebelumnya, lagi pula ditulis dengan kalimatkalimat yang mudah dimengerti, membuat Buddhadharma yang begitu
dalam dapat terungkap melalui kata-kata yang mudah dipahami.
Meskipun kemampuan bahasa Cina siswa tidak begitu baik tetapi apa
yang diceritakan dalam buku-buku itu dapat siswa pahami.
Ini membuat siswa dapat mengenal lebih dalam lagi terhadap
Buddhadharma. Tetapi sebelum dipenjara, siswa tidak bersadhana
dengan serius. Bila sekarang dipikirkan, siswa sangat menyesal karena
telah menyia-nyiakan waktu yang begitu berharga. Meskipun
demikian siswa tidak putus asa, siswa ingin memperbaiki kesalahan14 Dharma Talk

kesalahan yang telah dibuat, ingin mendalami Buddhadharma yang
sesungguhnya.
Ada satu hal lagi membuat siswa ingin berterima kasih kepada
Maha Acarya. Dalam penjara, siswa selalu memohon agar Maha
Acarya dapat menolong siswa dan penghuni penjara lainnya agar
dapat mempelajari Buddhadharma yang sesungguhnya. Setiap hari
siswa berdoa di depan altar yang sangat sederhana. Mula-mula siswa
mengajukan permohonan kepada Penjara Pemerintah Federal New
York untuk mengadakan pelayanan Buddhadharma. Saat itu pihak
penjara tidak tahu harus minta bantuan ke organisasi Buddhis yang
mana. Kepada Pastor Hock, siswa berkata,” saya adalah siswa Maha
Acarya, apa yang Maha Acarya ajarkan adalah Buddhadharma”.
Ketika itu siswa berdoa siang malam, memohon agar Pastor Hock
menyetujui saudara-saudara se-Dharma dari Cetiya Vajra di New York
datang ke sini untuk membabarkan Dharma. Karena untuk dapat
masuk ke sini, orang luar harus menjalani banyak prosedur, lagi pula
ini adalah untuk pertama kalinya selama 25 tahun Penjara Pemerintah
Federal New York memberikan pelayanan Agama Buddha, oleh sebab
itu mereka sangat hati-hati.
Setelah diajukan selama tiga bulan, kami berhasil mengadakan
pelayanan yang pertama. Kalau tidak ada bantuan dan adhisthana
Maha Acarya, bagaimana mungkin semua ini bisa berhasil? Tiada
kata-kata yang dapat mengungkapkan rasa terima kasih siswa. Satusatunya yang dapat dilakukan adalah setiap hari bersadhana. Dalam
waktu tiga bulan siswa telah membaca 1000 kali Kitab Agung
Awalokiteswara, telah menjapa 1000 kali mantra Pandarawasini
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(Awalokiteswara Berjubah Putih), telah melakukan 200 kali Sadhana
Pengakuan Dosa, telah menjapa lebih dari 100000 kali Mantra
Pengakuan Dosa, telah menjapa lebih dari 100000 kali Mantra
Pelenyap Karma Tetap. Saat ini siswa setiap hari membaca 100 kali
Kitab Agung Awalokiteswara dan melakukan Sadhana Sitatapatra.
Ada satu lagi kabar gembira untuk Maha Acarya, Pastor Hock
berkata, meskipun baru dilakukan sebanyak tiga kali, pelayanan
Agama Buddha yang diberikan di penjara ini adalah yang terbaik di
antara pelayanan Agama Buddha di semua penjara pemerintah federal
Amerika Serikat. Siswa merasa, di dalam penjara, belajar
Buddhadharma dan merenungkan kesalahan-kesalahan masa lalu,
itulah saat yang paling tepat.
Perbuatan setiap orang pasti menghasilkan akibat tertentu.
Siswa berharap Maha Acarya dapat menyebarkan ajaran ke semua
umat manusia. Siswa juga ingin berterima kasih kepada saudarasaudara di Cetiya Wajra di New York yang begitu antusias
membabarkan Buddhadharma kepada kami. Siswa beserta penghuni
penjara ini yang belajar Buddhadharma sangat mengharapkan Maha
Acarya dapat meluangkan waktu bertandang ke penjara ini saat
berkunjung ke Cetiya Vajra tanggal 11 Februari, agar keyakinan kami
dapat bertambah. Terakhir, mohon Maha Acarya membeberkan surat
ini di "True Buddha News", agar semua yang ada di sini dapat segera
mencapai memperoleh Buddhadharma dan mencapai kebebasan,
semuanya berguru kepada Maha Acarya.
Semoga sejahtera.
Siswa, PadmaXX, beranjali
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KeBuddhaan Dalam Tubuh Sekarang Ditinjau Dari
Kacamata Esoteris
Oleh : M.V.A Lian Sheng
Di dalam ajaran agama Buddha Tantrayana, istilah tentang
pencapaian keBuddhaan dalam tubuh sekarang menunjuk pada
pencapaian keBuddhaan secara mendadak dalam tubuh yang saat ini
sedang melewati kehidupannya di alam manusia, tanpa harus
melewati alam bardo, juga tanpa bersandarkan pada bimbingan roh di
dalam alam bardo.
KeBuddhaan lewat alam bardo akan terjadi bila seseorang tidak
dapat mencapai keBuddhaannya selama masih hidup. Setelah
seseorang tersebut meninggal dunia dan rohnya meninggalkan
tubuhnya lalu memasuki alam bardo, dan berjumpa dengan Amitabha
Buddha yang membimbingnya ke alam Sukhavati. Lalu di alam
Sukhavati dia meneruskan latihannya dan menjadi berpengetahuan,
sampai dia memenuhi persyaratan-persyaratan untuk menjadi seorang
Buddha, maka ini disebut sebagai pencapaian keBuddhaan lewat alam
bardo.
Untuk mencapai keBuddhaan dalam Tubuh sekarang, seseorang
harus belajar dan berlatih dalam dunia ini apa yang harus dia pelajari
di alam Sukhavati. Cara yang diajarkan di alam Sukhavati untuk
mencapai keBuddhaan harus dilatih di kehidupannya saat ini. Setelah
mengambil bimbingan kelas di alam manusia ini, dia bisa langsung
naik ke alam Amitabha Buddha di Sukhavati. Meskipun Amitabha
Buddha, Avalokitesvara Bodhisattva dan Mahasthamaprapta
Bodhisattva tidak datang menjemput saat seseorang tersebut
meninggal, dia sudah tahu arah jalannya mencapai Sukhavati. Inilah
yang dimaksud dengan pencapaian keBuddhaan dalam Tubuh
sekarang.
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Bila Amitabha Buddha, Avalokitesvara Bodhisattva dan
Mahasthamaprapta Bodhisattva datang untuk menjemput seseorang ke
alam Sukhavati, maka itu adalah kasus dari pencapaian keBuddhaan
lewat alam bardo. Apabila Amitabha Buddha, Avalokitesvara
Bodhisattva dan Mahasthamaprapta Bodhisattva tidak datang
menjemput seseorang tersebut ke alam Sukhavati, tetapi orang
tersebut mampu sampai di alam Sukhavati dengan kekuatannya
sendiri, maka itu adalah kasus dari pencapaian keBuddhaan dalam
Tubuh sekarang. Karena sewaktu kita sudah mampu berdiam di dalam
sifat Buddha, maka kita sendiri juga bisa segera sampai di alam
Buddha atau Sukhavati atau alam Tertinggi lainnya, Negeri Sinar
Abadi dan sebagainya dengan kekuatan sendiri. Ini adalah
keBuddhaan dalam Tubuh sekarang.
Di dalam Tantrayana, yang paling diutamakan adalah pikiran
yang terkonsentrasi, dimana pikiran yang paling penting adalah "Saya
dan Yidam Buddha adalah satu dan sama" (tentunya selain penjapaan
mantera dan pembentukan mudra).
Diakui, memang banyak sadhaka yang meragukan bahwa mereka
adalah Buddha. Bagi mereka, jarak antara Buddha dan manusia sangat
besar dan berbeda jauh.
Karena pertama, Buddha adalah seorang insan yang telah mencapai
pencerahan dan maha mengetahui dan mampu berdiam stabil
dimanapun Beliau berada, sedangkan manusia adalah seorang insan
yang tidak memiliki kebijaksanaan yang sempurna, tidak stabil dan
belum tercerahkan.
Namun harap diingat, bahwa dalam setiap latihan bersadhana
mulai dari Sadhana Catur Prayoga sampai Sadhana Vajra Dharma
Yoga, aliran esoteris Tantrayana selalu menganjurkan bahwa setiap
sadhaka harus selalu memvisualisasikan Yidam Buddha mereka,
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karena pada dasarnya, setiap insan di dunia ini memiliki sifat dan
benih keBuddhaannya masing-masing (biasa disebut sebagai Calon
Buddha).
Ajaran agama Buddha Tantrayana memiliki banyak kandungan rahasia
kegaibannya terkait dengan masalah olah batin yang bisa dicapai oleh
seorang insan manusia secara maksimal, salah satunya adalah "Aku
adalah Buddha". Ini memang memerlukan latihan visualisasi dan
pemahaman yang mendalam.
Kedua, tidaklah mudah untuk memvisualisasikan Buddha
sewaktu kita tidak sedang berlatih secara formal. Kita tidak memiliki
kewibawaan sebagai seorang Buddha saat kita makan atau buang air
besar ataupun hal-hal umum lainnya. Tidak banyak sadhaka yang
mampu memvisualisasikan seorang Buddha sedang duduk di atas
toilet. Dianggapnya, visualisasi seperti itu adalah sangat tidak sopan,
dan saat tersebut bukanlah saat yang tepat untuk melakukan
visualisasi.
Tetapi sebenarnya, kita dapat memvisualisasikan bahwa kita
sedang duduk diatas bunga teratai dan sedang melakukan postur
samadhi teratai penuh saat kita sedang duduk atau jongkok diatas
toilet. Dan kita harus memvisualisasikan bumi terbelah saat apa yang
sedang kita "buang" berjatuhan, lalu roh-roh dari seluruh alam
samsara (binatang, hantu, penghuni neraka ataupun setan kelaparan)
berdatangan untuk memakan kotoran tersebut. Wangi dan bau adalah
satu dan sama. Ubahlah apa yang kita "buang" menjadi banyak dan
memenuhi alam semesta. Ini adalah salah satu cara memberikan
persembahan kepada mahkluk-mahkluk yang berada di alam yang
lebih rendah. Apa yang kita "buang" sebenarnya sangat dibutuhkan
oleh mahkluk-mahkluk tingkat rendah di alam lain. Jadi kita harus
bervisualisasi bahwa kita adalah seorang Buddha dan apa yang kita
"buang" sebenarnya memiliki manfaat bagi para insan lainnya.
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Jadi, karena hal-hal diataslah keBuddhaan dalam Tubuh sekarang
dapat dicapai lewat banyak latihan, khususnya dalam tingkat Anuttara
Tantra dan Maha Dzogchen yang memungkinkan seseorang untuk
berdiam secara langsung di dalam sifat pikiran yang murni dan
cemerlang.
*M.V.A = Maha Vajra Acharya
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Lima Jalan Dharma Dalam Buddhisme Esoteris
Oleh : M.V.A Lian Sheng
Di dalam Buddhisme, dikenal adanya metode Lima Jalan Dharma
yang terdiri dari :
I. Jalan Sekular atau Manusia.
Dengan mematuhi Pancasila, yaitu tidak membunuh, tidak mencuri,
tidak berjinah, tidak berbicara palsu dan tidak minum-minuman yang
ber-alkohol. Kelima sila tersebut merupakan Dharma yang paling
dasar.
II. Jalan Dewata.
Dengan melakukan Dasa Kusala Karma (Sepuluh Karma Baik), yaitu
gemar beramal dan bermurah hati, hidup bersusila, sering melakukan
meditasi atau perenungan atau introspeksi diri, rendah hati dan
hormat, berbakti, cenderung untuk selalu membagi kebahagiaannya
kepada insan lain, bersimpati terhadap segala kondisi, sering
mendengarkan ajaran Dharma, gemar menyebarkan ajaran Dharma
dan tidak memiliki kegelapan batin. Serta menjauhi Dasa Akusala
Karma (Sepuluh Karma Buruk), yaitu pembunuhan, pencurian,
perbuatan a-susila, berbicara palsu, bergunjing atau memfitnah,
berucap kasar dan kotor, omong kosong, serakah, pendendam dan
memiliki kegelapan batin.
Jalan Manusia dan Dewata masih mengalami kelahiran kembali di
enam alam kehidupan. Mereka masih harus melatih diri lebih lanjut
agar bisa terlepas dari lingkaran tumimbal lahir. Oleh karena itu, Jalan
Manusia dan Dewata bukanlah tujuan yang terakhir.
III. Jalan Sravaka.
Melatih diri tentang Empat Kesunyataan Mulia (yaitu Duhkha, asal
Dharma Talk 21

mula Duhkha, lenyapnya Duhkha dan jalan menuju lenyapnya
Duhkha) serta memahami 12 hukum sebab akibat yang saling
bergantungan hingga mencapai penerangan.
12 hukum sebab akibat yang saling bergantungan adalah sebagai
berikut :
1. ketidak-tahuan (avidya) sebagai sebab timbulnya bentukbentuk karma atau batin,
2. dari bentuk-bentuk karma atau batin sebagai sebab timbulnya
kesadaran,
3. dari kesadaran sebagai sebab timbulnya batin dan tubuh
jasmani,
4. dari batin dan tubuh jasmani sebagai sebab timbulnya enam
landasan indera,
5. dari enam landasan indera sebagai sebab timbulnya kontak,
6. dari kontak sebagai sebab timbulnya perasaan atau pencerapan,
7. dari perasaan atau pencerapan sebagai sebab timbulnya
kemelekatan,
8. dari kemelekatan sebagai sebab timbulnya penerimaan obyek
luar,
9. dari penerimaan obyek luar sebagai sebab timbulnya kejadian
atau keinginan,
10. dari kejadian atau keinginan sebagai sebab timbulnya
kelahiran,
11. dari kelahiran sebagai sebab timbulnya sakit, usia tua dan
kematian.
12. Dengan melalui pencapaian bhavana pada tingkat Dhyana
pertama, Dhyana kedua, Dhyana ketiga dan Dhyana keempat
serta telah merealisasikan tentang kekosongan dari Pudgala,
akhirnya mampu keluar dari tiga Dhatu.
Jalan ini merupakan pembebasan diri sendiri, setelah itu baru dapat
22 Dharma Talk

membebaskan insan-insan lainnya di tingkat Pratyeka atau Arahat
(telah terlepas dari lingkaran tumimbal lahir).
IV. Jalan Bodhisattva.
Melaksanakan Sad Paramita, yang kemudian dilanjutkan
dengan mengembangkan Bodhicitta di tingkat ini. Sad Paramita
merupakan sebuah pengembangan cita-cita luhur untuk
menyelamatkan semua insan yang terdiri dari :
1. Dana Paramita.
Kesempurnaan mengenai Pemberian, yang terdiri dari dana
materi, dana Dharma dan dana anggota tubuh.
2. Sila Paramita.
Kesempurnaan mengenai Moralitas, yaitu melaksanakan
Bodhisattva Sila seperti yang tertulis di Brahmajala Sutra
tentang 10 peraturan besar dan 48 peraturan ringan.
3. Ksanti Paramita.
Kesempurnaan mengenai Kesabaran, yaitu dapat menahan
segala macam serangan dan penderitaan.
4. Virya Paramita.
Kesempurnaan mengenai Semangat, yaitu dengan semangat
yang ulet dan gigih untuk berjuang mencapai ke-Buddha-an
dan menyelamatkan para insan.
5. Dhyana Paramita.
Kesempurnaan mengenai Meditasi, yaitu dengan berSamadhi untuk memperoleh pandangan terang.
6. Prajna Paramita.
Kesempurnaan mengenai Kebijaksanaan, yaitu dengan
kebijaksanaan mencapai tingkat ke-Buddha-an,
membebaskan diri sendiri dan insan-insan lainnya.
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V. Jalan keBuddhaan.
Penekanannya adalah pada intisari kebenaran yang paling mendasar
sehingga mencapai penerangan sempurna sebagai seorang Buddha.
Ada yang berpendapat bahwa Jalan Bodhisattva dan Jalan
keBuddhaan adalah sama dan satu adanya, tetapi yang sebenarnya
adalah Jalan Bodhisattva merupakan sebuah sebab dan Jalan
keBuddhaan merupakan sebuah akibat. Semua sadhaka esoteris yang
telah menerima Abhiseka, harus memahami kelima metode Jalan
Dharma tersebut berdasarkan kemampuan dan kerelaannya untuk
memilih salah satu metode tersebut dan menekuninya.
*M.V.A = Maha Vajra Acharya
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Empat Hal Penting Dalam Berlatih Esoteris
Oleh : M.V.A Lian Sheng
Tantrayana memiliki sejarah yang cukup panjang serta berlikuliku, dan dikenal akan penekanannya terhadap praktek atau latihan.
Hal ini dapat dilihat dari banyaknya patriach masa lalu yang berhasil
mencapai keberhasilan rohani yang diharapkan. Seperti Naropa yang
berguru pada Vajradhara, lalu Tilopa berguru kepada Naropa, lalu
Marpa berguru kepada Tilopa, lalu Milarepa berguru kepada Marpa,
kemudian Gampopa berguru kepada Milarepa dan seterusnya. Juga
ada Tsongkapa yang berguru pada Choskyabzanpo atau Amoghavajra
berguru pada Vajrabodhi maupun Kobo Daishi yang berguru pada Hui
Ko patriarch ke empat dan sebagainya.
Perhatikan jalur-jalur silsilah tersebut, kata kuncinya adalah silsilah
dan keyakinan atas pengetahuan yang dilatih. Tanpa adanya silsilah
dan keyakinan, maka usaha pelatihan diri dalam ajaran agama Buddha
Tantrayana esoteris adalah sia-sia.
Ada empat hal penting dalam mempelajari esoteris, yaitu :
1. Hal Pertama adalah: memiliki keyakinan penuh yang tidak
tergoyahkan.
Mengapa harus yakin ? Karena esoteris, dalam hal ini Tantrayana
Satya Buddha menawarkan jalan pencapaian Nibbana atau
KeBuddhaan dalam Tubuh sekarang, mampu memasuki samadhi vajra
kapan saja, mencapai tubuh pelangi, dan berbagai efek samping dari
hasil samadhi seperti kekuatan batin, penembusan hal-hal metafisika
dan sebagainya.

Dharma Talk 25

Semua latihan dalam esoteris menekankan pada pikiran yang
tenang dan terkonsentrasi (samadhi), karena pikiran yang tenang dan
terkonsentrasi menimbulkan pengetahuan, pengetahuan menimbulkan
pemahaman, pemahaman menimbulkan keyakinan, dan keyakinan ini
merupakan keyakinan penuh yang tidak tergoyahkan karena telah
munculnya sebuah pengertian yang benar. Serta hal-hal ini telah
dibuktikan oleh para patriarch diatas lewat banyak
observasi/eksperimen dan analisa yang mendalam, kita hanya tinggal
melanjutkannya saja.
2. Hal kedua adalah: kumpulan pengalaman dalam berlatih.
Implementasi esoteris sangat berbeda dengan eksoteris, karena
esoteris sangat menekankan banyaknya latihan (sadhana). Sebenarnya
banyak patriarch yang telah membagi pengalaman latihannya kepada
kita. Dengan menggunakan pengalaman-pengalaman mereka, kita bisa
bereksperimen bagaimana caranya memasuki samadhi. Setelah
banyak bereksperimen, maka kita akan mempunyai cara tersendiri
untuk memasuki samadhi. Kita bisa mencoba-coba melakukan
eksperimen memasuki samadhi lewat pelajaran-pelajaran yang
diberikan oleh Maha Guru, lalu lakukan perenungan dan gabungkan
pengalaman kita sendiri dengan pelajaran tersebut sampai kita
menemukan kunci dan menguasainya. Jadi, lewat eksperimen
(berlatih), kita bisa menemukan sebuah cara yang lebih sesuai dengan
tingkat kemampuan pengolahan batin kita sendiri.
3. Hal ketiga adalah: mengetahui tingkat pencapaian bhavana diri
sendiri.
Semua sadhaka Tantra bisa mengetahui tingkat pencapaian bhavana
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dirinya sendiri. Bila sadhaka tersebut tidak merasakan apapun sama
sekali, maka sebaiknya sadhaka tersebut berlatih Sadhana Catur
Prayoga terlebih dahulu serta banyak menjapa mantera hati Guru atau
mantera Sata-Aksara. Setelah mengalami kontak batin yang jelas,
maka sadhaka tersebut pasti akan mengetahui tingkat pencapaian
bhavana dirinya sendiri.
4. Hal keempat adalah: selalu mengingat ketiga hal diatas.
*M.V.A = Maha Vajra Acharya
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Empat Penyebab Kegagalan Utama Dalam Berlatih Esoteris
Oleh : M.V.A. Liang Sheng
Bila seorang sadhaka hendak mulai menjalani latihan esoteris,
sebaiknya tidak melakukan empat kesalahan dibawah ini yang akan
menghambat pelatihan Dharmanya, yaitu :
1. Kesalahan pertama adalah "tidak memiliki keyakinan penuh".
Jika kita tidak yakin dengan Tantra esoteris, maka sebaiknya kita tidak
berlatih Tantra sama sekali. Hanya insan-insan yang memiliki
keyakinan penuh yang sangat kuat yang dapat menembus makna
mendalam dari mantera. Adalah membuang-buang waktu belaka bila
kita tidak mempercayai kekuatan mantera dari awalnya, karena
keyakinan penuh yang sangat kuat adalah kunci utama untuk
membuka misteri esoteris.
2. Kesalahan kedua adalah "bersikap dan berpikir ragu-ragu".
Bila kita tidak yakin, maka kita tidak akan memiliki iman yang kuat,
sehingga kita akan selalu meragukan apakah kita bisa mencapai
keBuddhaan dengan berlatih Tantra esoteris. Keraguan tersebut akan
membuat kita kehilangan tujuan sehingga latihan bhavana kita akan
sia-sia belaka.
3. Kesalahan ketiga adalah "tidak mengikuti urutan latihan".
Ini merupakan kesalahan paling umum yang dibuat oleh banyak siswa
esoteris. Dengan mencoba melakukan "lompat kelas", kita tidak akan
bisa mendapatkan kontak batin yang diperlukan. Mengapa? karena
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tidak memiliki kekuatan dasar batin yang memadai.
Analoginya adalah sebagai berikut, sebagian sadhaka begitu
bersemangat untuk mencoba belajar Dharma kontak batin tingkat
tinggi seperti Dharmapala Yoga atau Vajra Yoga tanpa mempunyai
pondasi yang kuat. Perbuatan itu sama seperti orang yang akan
membangun rumah dengan 3 tingkat tanpa pondasi lantai dasar yang
kokoh.
Pahamilah bila kontak batin tidak dapat dicapai dalam waktu
yang sangat singkat, tetapi semuanya ada urut-urutan latihan dan
jodoh karma masa lampau yang mengikutinya. Bila kita masih merasa
kecewa karena dimarahi, maka kita pasti belum mencapai tahap awal
kontak batin yang diharapkan.
4. Kesalahan keempat adalah "tidak membuat Sumpah Bodhi".
Esoteris sebagai cabang dari Mahayana, sangat menjunjung tinggi
pembuatan prasetya (sumpah atau ikrar). Karena semua insan
dianggap satu dan sama, adalah wajar bila kita sebaiknya membuat
Sumpah Bodhi. Tetapi, esoteris juga memaklumi bila banyak insan
manusia termasuk juga para sadhaka yang tidak mampu melakukan
Sumpah Bodhi karena masih belum bisa melepaskan sebagian besar
kemelekatannya pada duniawi.
Apa alasan utama bagi seorang sadhaka yang telah mencapai tingkat
pencapaian tertentu harus membuat Sumpah Bodhi? Supaya sadhaka
tersebut mau menolong insan-insan lainnya secara aktif dan simpati
dengan tanpa membeda-bedakan segala sesuatunya, apakah dia
agamanya lain, atau apakah dia dari kelompok aliran yang lain,
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ataukah dia orang miskin atau kaya dan sebagainya. Latihan yang
paling fundamental dalam esoteris adalah mengorbankan dirinya
sendiri bagi kepentingan insan lain, apapun statusnya, apapun
kelompoknya, apapun agamanya, apapun bentuk fisiknya, apapun
tingkat pemahamannya, apapun konsekuensi duniawinya dan lainlainnya.
Tanpa membuat Sumpah Bodhi, tidak akan tercapai keberhasilan
rohani yang besar karena adanya dinding kemelekatan yang masih
merintangi kemajuan spiritual kita.
*M.V.A. = Maha Vajra Acharya
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Empat Jenis Mara
Oleh : M.V.A. Lian Sheng
Empat Jenis Mara dalam pemahaman esoteris :
Ada empat jenis Mara yang dikenal dalam pemahaman esoteris, yaitu
:
1. Mara Skandha (panca skandha, anggota tubuh, indra) - internal
2. Mara Kilesa (loba, dosa, moha) - internal
3. Mara Mrtyu (kematian) - eksternal
4. Mara Devaputra (Mara Langit / Thian Mo) - eksternal
Dua jenis Mara yang pertama merupakan produk buatan kita sendiri,
sedangkan dua jenis Mara selanjutnya merupakan faktor dari luar.
Sebenarnya, Mara adalah insan yang tidak mempunyai sifat diri,
penuh ilusi dan merupakan Bodhisattva tingkat tinggi yang datang
untuk menguji sesama insan sebelum mencapai pencerahan sebagai
seorang Buddha (bahkan ada Mara yang berasal dari Arupa Dhatu).
Jadi, Mara tidak selalu buruk. Sewaktu mereka datang menguji
seseorang, sebenarnya mereka sedang berbuat kebajikan.
Mengatasi rintangan dari Mara sangat penting, Tantra memiliki
ilmu/dharma penakluk yang sangat banyak ragamnya untuk hal-hal
tersebut. Selama berlatih, kita harus melakukan ritual-ritual seperti
perisai pelindung diri dan pembuatan perbatasan suci untuk
menghindari rintangan dari Mara. Adakalanya, Tantra menggunakan
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dharma lain untuk mengatasi Mara, tergantung kasusnya. Mara dapat
menimbulkan rintangan besar bagi seorang sadhaka bahkan
mengambil nyawanya.
Sebagai seorang sadhaka Satya Buddha, harus tahu seni melindungi
diri, harus selalu melakukan perisai perlindungan dalam setiap
sadhana sebagai persyaratan minimal. Juga ada banyak cara
perlindungan lain seperti "Altar Tubuh Avalokitesvara", "Mantera 9
Aksara" atau "Empat Langkah Perbatasan".
Apa yang dapat dilakukan bila Mara datang mengganggu ?
Pertama harus melenyapkan akar penyebab munculnya Mara dengan
menggunakan pikiran "Tiada Diri". Dengan demikian, semua Mara
akan kehilangan pijakan untuk melekatkan diri mereka, otomatis
mereka akan pergi lenyap dengan sendirinya. Semua sadhaka cukup
menjunjung kata "Kekosongan" atau "Tiada Diri", maka Mara akan
kehilangan obyek mereka.
Kedua, berpikiran welas asih, karena Mara pun mempunyai sifat
keBuddhaan, dan terlahir oleh keberadaan kita sejak masa lampau.
Bila para insan tidak berputar-putar di dalam lingkaran tumimbal lahir
(kelahiran dan kematian), maka para insan tidak akan didatangi oleh
Mara Mrtyu. Juga kelima Mara yang dikaitkan dengan Panca Skandha
akan lenyap bila para insan tidak mempunyai keberadaan dari
awalnya.
* M.V.A = Maha Vajra Acharya
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Mengapa Seseorang Bisa Kehilangan Keyakinan?
Oleh : M.V.A. Lian Sheng
Mahaguru Buddha Hidup Lian Sheng dan Guru Dhara Acarya Lian
Xiang menghadiri kebaktian rutin hari Sabtu di Vihara Ling Shen
Ching Tze.
Pada malam itu diadakan kebaktian Sadhana Adinata
Padmakumara dengan dipandu oleh Acarya Lian Jie. Acarya yang
hadir pada hari itu antara lain: Acarya Lianhua Dehui, Acarya Lian
Ning, Acarya Lian Wang, Acarya Lian Yin, Acarya Lianhua Changzhi,
Acarya Lian Huo, Acarya Lian Shi, Acarya Lianhua Shaodong,
Dharmacarya Lianhua Chunlian, Dharmacarya Lian Yi, serta para
bhiksu/bhiksuni di vihara Ling Shen Ching Tze, pandita, dan umatumat dari Amerika, bahkan dari Daratan Cina, Malaysia, Brazil, serta
Pengacara Jennifer Chou dan Henry dari Taiwan juga menghadiri
kebaktian kali ini.
Usai kebaktian, lebih dulu diawali dengan ceramah dari Bhiksu
Jiuru: Beliau berbagi pengalaman Beliau tentang cuaca panas saat
Beliau di Indonesia dan pandangan Beliau mengenai penipuan yang
dilakukan oleh orang-orang yang sengaja memanfaatkan ketulusan
siswa-siswa terhadap Mahaguru. Sementara pemandu kebaktian,
Acarya Lian Jie mengangkat topik tentang kegiatan hari kelautan yang
diikuti oleh bhiksu-bhiksu dari vihara Ling Shen Ching Tze para hari
itu. Beliau mengatakan bahwa Mahaguru pernah mengajari kita bila
pengunjung datang berkunjung ke vihara, para bhiksu harus melayani
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mereka dengan sebaik-baiknya. Acarya sungguh-sungguh menyatakan
bahwa Beliau pernah mendengarkan langsung Mahaguru turun dari
Dharmasana untuk menyapa pengunjung, sebab orang ini mungkin
saja hanya satu kali menjalin hubungan dengan Buddha selama
hidupnya. Sebenarnya, ketika kita sedang membantu orang lain, kita
juga sedang membantu diri kita sendiri.
Acarya pemandu kebaktian mengatakan bahwa Ritual
Memohon Buddha Menetap di Dunia yang diadakan sebagai perayaan
HUT Mahaguru mendapatkan respon, motivasi, dan pujian yang
cukup hebat. Oleh karenanya Acarya menceritakan tentang asal mula
Memohon Buddha Menetap di Dunia dan kisah Mara Langit
Memohon Sakyamuni Buddha memasuki nirvana. Beliau juga
mengimbau kepada siswa Zhenfozong di seluruh dunia agar bersatu
padu, dengan ketulusan yang paling besar, memohon Mahaguru
menetap di dunia agar Mahaguru terus berceramah Dharma dan
menulis demi para insan. Supaya silsilah dan Dharma sejati dari
Zhenfozong dapat diwariskan turun-temurun, memberikan kebaikan
dan menyelamatkan insan yang tak terhingga.
Setelah Acarya pemandu kebaktian bernamaskara untuk
memohon bimbingan Dharma, Mahaguru melanjutkan ceramah dari
Bhiksu dan Acarya dengan berkata: Bhiksu Jiuru menyebutkan
tentang panas, sekarang bumi sedang mengalami pemanasan global,
hari yang terpanas di Seattle. Di depan mandala saya membangun
Altar Memohon Hujan, saya menggunting kain hitam menjadi
pecahan kain dan saya tebarkan ke angkasa dengan sekuat tenaga.
Saya melafalkan mantra mengundang dengan mengundang Dewa
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Naga, kemudian saya membentuk mudra penunjuk berulang-ulang,
dari lambat hingga cepat terus memutari badan. Saya melafalkan
mantra XXXXX. Memohon hujan, angin, petir, dan guntur. XXXXX.
Keduanya adalah mantra memohon hujan. Pagi hari langit diselimuti
awan mendung, setelah angin bertiup kencang, diikuti dengan petir
kemudian guntur, selanjutnya turun hujan. Mahaguru menyalakan
televisi dan menonton siaran cuaca NORTH WEST, tadinya
dilaporkan bahwa cuaca cerah selama seminggu, penyiar laporan
cuaca tersebut bahkan menampilkan ekspresi wajah yang tak berdaya
di hadapan pemirsa.
Mahaguru melanjutkan, Nagarjuna Bodhisattva menyebutkan
bahwa pada dasarnya manusia mempunyai sifat Buddha dan pikiran
baik. Namun mengapa seseorang bisa kehilangan keyakinan? Pertama
adalah keserakahan. Kedua adalah cinta dan benci. Ketiga adalah
tidak mempunyai kebijaksanaan yang jelas. Keempat adalah
emosional. Mahaguru menganalisa intisari yang terkandung di
dalamnya satu per satu. Mahaguru berkata, Pertama, ketika kekuatan
keyakinan tidak mampu mengalahkan kekuatan dari godaan uang,
tidak hanya orang biasa bisa kehilangan keyakinan, bahkan
Dharmaduta pun bisa kehilangan keyakinan. Namun Mahaguru
memperingatkan kita semua bahwa Buddhadharma tidak gampang
terdengar, sementara mencari nafkah ada jalannya. Kedua, cinta sama
dengan benci, semakin dalam cinta seseorang, semakin dalam pula
kebenciannya. Sementara sebagai seorang sadhaka, kita jangan terlalu
melekat pada cinta dan benci. Cinta dan benci adalah sementara.
Semuanya adalah fenomena sesaat. Ketiga banyak orang pun
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mengetahui bahwa berita negatif tentang Mahaguru semuanya adalah
kabar angin. Banyak insan tidak bijaksana dalam membedakan apakah
sang guru mempunyai Dharma sejati atau tidak. Bahwa sang guru
dapat benar-benar membimbing Anda terlahir di alam suci dan
mencapai negeri Buddha. Anda langsung kehilangan keyakinan begitu
mendengarkan desas-desus sederhana yang orang lain gosipkan
tentang penampilan saya, bila demikian halnya, Buddhadharma yang
sejati tidak dapat Anda dengar lagi. Setiap hari saya bersadhana dan
bermeditasi, kehidupan sehari-hari saya sangat sederhana, saya tidak
melakukannya untuk dilihat orang lain. Hanya langit yang tahu,
Mahaguru benar-benar telah mencapai pencerahan dalam sadhana.
Keempat, sifat emosional dapat membuat para insan tidak tahan lalu
kehilangan keyakinan. Sadhaka harus berpangkal pada cinta kasih,
jangan pernah mengumbar kemarahan.
Terakhir Mahaguru bersabda bahwa sadhaka tidak boleh sampai
kehilangan landasan, Dharma, hasil, dan pencerahan, karenanya
sadhaka wajib memohon Buddha menetap di dunia. Di tengah
perumpamaan yang sarat dengan intisari Dharma, tercurah welas asih
yang besar dari Mahaguru untuk menyelamatkan dan membebaskan
para insan dari penderitaan. Usai kebaktian, sebelum berpisah,
Mahaguru dan Guru Dhara yang welas asih masih sempat berpesan
beberapa kali kepada umat yang berasal dari Vancouver dan tempat
yang jauh untuk berhati-hati menyetir karena malam telah larut.
* M.V.A = Maha Vajra Acharya
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“OM GU LU LIAN SHENG XI DI HUM”
Gatha penyaluran jasa bagi yang telah berdana dan mendistribusikan
buku ini:
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 memperindah tanah suci Buddha
Semoga pahala ini mengikis karma buruk dan menambah berkah serta
cahaya prajna
Abeng
Acun
Cahyadi Susindra
Chu Ping
David
Denny Ho
Dragono
Dewi Sutanto
Dragono
Fam Po Foeng
Feliciana Sofian
Feng Lie
Fung Ing
Hadiyanto
Hanli
Imelda Dewi Wijaya
Indivara
Irwan

Jesslyn So
Melianty The
Rusli
Sharon A.B
Sikce
Silvi Oktaviani
Suhandri Eddy Sofian
Susilawaty
Theresia
Thomas Dragono
Vanessa A.B
Vihara Vajra Bhumi Silampari
Vihara Widiya Surya Padma
Wahyudi Susindra
Yenli

( Bagi para donatur telah dilakukan pelimpahan jasa oleh V.A Lian Yuan
melalui Api Homa )
(Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penulisan nama donatur)
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Tata Cara Bersarana Jarak Jauh Kepada Maha Arya
Vajra Acharya Lian Sheng
Bagi umat yang ingin bersarana kepada Maha Arya Vajra Acarya Lian
Sheng caranya adalah :
1. Menulis Surat Permohonan Abhiseka dimana formatnya sebagai berikut :
nama, tempat / tanggal lahir, alamat sekarang, umur (*) kemudian dikirimkan
ke : Zhen Fo Mi Yuan (Mandala Sala Satya Buddha)
Master Sheng Yen Lu
17102 NE 40th Ct., Redmond, WA 98052, U.S.A.
2. Mengunjungi vihara Satya Buddha (vihara Zhen Fo Zong) terdekat.
Setelah mengirim surat, pada pukul 07.00 WIB (jam 7 pagi) tanggal 1 (Che It)
atau tanggal 15 (Cap go) Imlek bersujud dalam sikap anjali dan menghadap ke
arah matahari terbit menjapa Mantra Catur Sarana “Namo Guruphe. Namo
Buddhaya. Namo Dharmaya. Namo Sanghaya” (mantra ini diulang sebanyak
tiga kali). Kemudian memohon agar Maha Arya Vajra Acarya Lian Sheng
berkenan menuntun bersarana pada Satya Buddha.

皈 依 蓮 生 活 佛 辦 法 說 明
欲皈依的弟子，只要在農曆初一或十五日的清晨七時，面對太陽
升起的方向，唸四皈依咒：南無古魯貝，南無不達耶，南無達摩
耶，南無僧伽耶。蓮生活佛指引。皈依真佛。三遍。唸三遍拜三
拜。[初一日或十五日，一次即可]。
在自己家中做完儀式的弟子，只須寫信，列上自己的真實[姓名，
地址，年齡]，隨意附上少許的供養費，信中註明是[求皈依灌
頂]。然後寄到美國的[真佛密苑]。蓮生活佛收到信后，會給大家
寄上[皈依證書]及上師法相，同時指定從何法修起。
[真佛密苑] 地址是：Sheng-Yen Lu 17102 NE 40th Ct.,
Redmond, WA 98052 U.S.A
亦可親至真佛宗世界名分堂，雷藏寺代為辦理皈依手續
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VIHARA VAJRA BHUMI SRIWIJAYA
Jalan Sayangan Lrg.RK. Lama No. 619 Rt. 09, 16 Ilir Telp. 0711
350798, Fax : 0711 320124 Palembang Indonesia
________________________________________________________
________________________________________________________
Kebaktian Umum :
Hari Kamis
Hari Minggu
1, 15, dan 18 (penanggalan Lunar)

: Pukul 19.30 wib Selesai
: Pukul 16.00 wib Selesai
: Pukul 19.30 wib Selesai

Sekolah Minggu :
Hari Minggu

: Pukul 10.00 wib Selesai

Kebaktian Muda Mudi :
Hari Sabtu

: Pukul 19.30 wib Selesai

Seksi Duka

: 0711 311645 ( Sik Che )

Seksi Pemberkatan Pernikahan
: 081927792586 ( Herlina )
________________________________________________________
Website
: http://www.shenlun.org
Blog
: http://blog.shenlun.org
Email
: contactus@shenlun.org
Facebook : Vihara Vajra Bhumi Sriwijaya (facebook@shenlun.org)
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Om Mani Padme Hum!
Bagi yang ingin memuat iklan, mantra dan sutra dapat
langsung ke rekening :
Bank Mandiri
Ac. 113-000-5582-204
a/n HERLINA RUDI
Hp : 0819 27792586
Bagi yang ingin menyumbang buku dapat transfer langsung
ke rekening :
Bank Mandiri
Ac. 112-000-5641-365
a/n JONI
Hp : 0711 9102460
Mohon bukti transfer dan nama donatur di fax ke nomor
0711-320124 u/p Herlina
Informasi lebih lanjut :
Email : dharma.talk@yahoo.com
Facebook : Dharma Talk
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