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2 Dharma Talk

Trimula Dalam Tantrayana
Ada Trimula dalam Tantrayana, yaitu :
1.
Mulaacarya (Mula Guru)
2.
Mula Adinata
3.
Mula Dharmapala

Seorang Sadhaka harus bersarana pada Trimula (Seorang Sadhaka Tantra, harus
menerima Abhiseka dalam Trimula, yaitu Mulacarya, Muladinata, dan Mula
dharmapala. Sadhaka bisa memilih sesosok Adinata dan Dharmapalayang di sukai
atau bisa juga bertanya kepada Maha Guru. Sebagian Sadhaka bertanya kepada
Acharya yang mewakili Maha Guru membabarkan Dharma. Peranan Dharmapala
sangatlah penting. Semua aktivitas dalam menyebarkan Buddha Dharma seperti
perbekalan, bhavana, perlindungan dari Dharmapala. Pada umumnya Dewa
Gunung, Dewa Bumi, dan Dewateritorial merupakan Dharmapala paling kalem.
Para dewa ini adalah dharmapala yang dapat melindungi Sadhaka, melindugi altar
dan temapt tinggal sadhaka. Mereka sangat dekat dengan sadhaka, oleh karena itu,
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mereka dapat memberikan tanggapan tang tercepat. 28 Konstelasi Bintang dan
Bintang Langit adalah Dharmapala yang agak sengit. Pada Man Tian Hua Gai
dalam ZFZ (Zhen Fo Zong) tercantum nama dari 28 Konstelasi Bintang. Para
Dakini adalah Dharmapala yang paling galak. Dalam kitab suci Tantrayana sering
menggunakan ungkapan “Dakini bagikan ibunda yang merawat sang anak” untuk
menggambarkan Dakini. Jika Sadhaka diganggu oleh roh jahat, maka Dakini dari
4 penjuru akan melindungi sadhaka seperti seorang ibu yang melindungi anaknya
tanpa mempertimbangkan bagimana dahsyatnya kekuatan lawan. Karena itulah,
Tantrayana sangat memperhatikan Dakini.
Vajrasatva dan Vidyaraja adalah Dharmapala yang paling berwibawa,
karena Vajrasatva dan Vidyaraja adalah manifestasi dari para Buddha dan
merupakan pengawas Cakra Dharma. Para Buddha adalah yang paling berwibawa
dan mulia di sepuluh penjuru alam. Sebagai Dharmapala pemegang tekad samaya,
para Vajrasatva dan Vidyaraja akan melakukan apa saja. Para Vajrasatva dan
Vidyaraja melindungi Buddha Dharma dikarenakan Ikrar Samaya, oleh karena itu
akan melakukan hal apa saja.
Seorang Sadhaka harus tulus dan ikhlas terhadap Mula Dharmapalanya.
Selain harus menerima Abhiseka, juga harus memberi persembahan dan
menghormati Mula Dharmapalnya. Hal ini harus dilakukan secara konsisten dan
sepenuh hati. Jika, terabaikan sadhaka akan berada dalam situasi yang tidak
menguntungkan. Kita harus menjapa mantra Mula Dharmapala, mengingat Mula
Dharmapala, memberikan persembahan kepada Mula
Dharmapala,menvisualisasikan Mula Dharmapala berada di Cakra Sahasrara dan
melindungi sadhaka bersadhana. Dengan demikian, pasti akan menghasilkan
kontak batin.
4 Dharma Talk

Pada setiap tahap dalam proses bershadana, seorang sadhaka akan
mendapat perlindungan dan dukungan dari Mula Dharmapala. Meskipun
Tathagata berada di alam tertinggi, mengabdi kepada Mula Guru tidak boleh
diabaikan, tapi dalam proses bersadhana, adalah Mula Dharmapala yang terusmenerus menjaga dan melindungi Sadhaka. Ini tidak berarti bahwa sadhaka mesti
memberi perintah pada Mula Dharmapala, tapi diharapkan setiap sadhaka dapat
menyucikan lahir dan batinnya, lalu dengan tulus memohon perlindungan dari
Mula Dharmapalanya agar Sadhaka dianugerahi kesehatan yang layak dan lancar
dalam partisipasinya berdharmabhakti di ZFZ. Setiap Sadhaka ZFZ yang
bersarana kepada Mulacarya Lian Sheng dengan keyakinan penuh, menerima
Abhiseka dan tekun berlatih Sadhaka Tantra Satya Buddha, dengan sendirinya 16
Dewa bajik dan 36 Dewa bajik, serta 28 makhluk suci, 12 Yaksa, 8 Gatyah, Catur
Maharajakayika atau bahkan Vajrasatva dan Vidyaraja akan hadir sebagai
Dharmapalanya. Ini adalah sesuatu yang nyata. Jika sadhaka melihat kehadiran
Dharmapala pada saat bersadhana, meditasi atau dalammimpi, hendaknya
memohon Dharmapala tersebut sudi menjadi Mula Dharmapalanya dan menjalin
persekutuan.
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Sadhana Dhumapuja
Sembah sujud kepada Y.M.
Liaoming, Guru Sakya Zhenggong,
Gyalwa Karmapa XVI, Guru Thubten
Dhargye, sembah sujud pada Triratna
mandala.
Acarya pemimpin upacara,
Gurudhara (Shi Mu), para acarya, para
biksu, dharmacarya,pandita
dharmadhuta, pandita lokapalasraya,
para umat, dan para tamu undangan yang terhormat, salam sejahtera. Terlebih
dahulu saya akan menjawab pertanyaan yang barusan diajukan oleh Ketua Shun,
sebenarnya dia tidak mengatakan apapun tapi, dia sedang mendoakan kita semua.
Meskipun kita tinggal di Amerika, namun kita peduli pada Taiwan, juga peduli
kepada semua orang di seluruh dunia. Saya punya Rompi Naga yang berwarna
biru, ada juga yang hijau; Pemilihan presiden di Taiwan mengandung
pertentangan antara kubu biru dan hijau, Ketua Shun termasuk kubu biru,
sedangkan di Seattle ada juga yang hijau, sehingga saya tidak dapat memakaiyang
berwarna biru dan yang hijau, jadi saya hanya bisa memakai yang berwarna hitam
putih. Di antara umat sekalian ada yang hijau dan ada yang biru, tapi kita tidak
membeda bedakan status, begitu Anda meninggalkan kampung halaman, Anda
harus tetap peduli pada kampung halaman Anda. Kita tetap harus peduli pada
Taiwan, peduli pada tempat kelahiran kita, juga peduli pada Seattle, kelak kita
harus bersiap untuk melakukannya dengan baik, terhadap kampung halaman kita
di Taiwan, harus membalas budi jasa masyarakat Seattle. Kita tidak
membicarakan permasalahan politik, tapi kita membantu orangyang berbakat,
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Buddha memandang semua makhluk dengan sama rata, tidak peduli mereka
termasuk warna apa, kelak siapapun yang menjadi presiden, yang memiliki
kemampun boleh menjadi presiden, yang mampu memimpinNegara ini dengan
baik boleh menjadi presiden. Seperti ketua Shun, dia dapat mengatur beberapa hal
dengan baik, maka dia bisa menjadi seorang ketua. Jadi, dalam berbagai hal kita
memilih orang yang memiliki kemampuan, memilih demi Negara. Amerika juga
sedang mengadakan pemilihan, demikian juga kita dengan sekuat tenaga berusaha
membaktikan diri kepada umat. Ini adalah hal pertama yang ingin saya bicarakan.
Hal ke dua, adalah “cinta” yang telah dibicarakan oleh Acarya Lianbao,
cinta adalah “tiada mulut”. Dia mengatakan mulut, mulut harus di singkirkan,
tiada, cinta adalah tiada, pada hakekatnya tiada yang namanya cinta. Barusan yang
dibicarakan sangat baik sekali, cinta ego yang berubah menjadi cinta luas.
Sebenarnya cinta yang luas adalah sama sekali tiada cinta, maka disebut cinta
yang luas, sama sekali tidak ada kata cinta ini, Anda hanya dengan sepenuh hati
menggunakan hati nurani untuk melakukan segala sesuatu, dengan demikian
masih ada cinta yang bagaimana lagi? Sebenarnya Maha Guru juga pernah
berpikir, saya mengatakan kepada Acarya Lianbao, saya tidak usah jadi Maha
Guru lagi, saya ingin jadi Lianbao. Tapi Lianbao ini bisa, Maha Guru tidak bisa.
Karena Lianbao cinta besar cinta kecil, cinta tua cinta muda, semuanya dia ada,
hal ini bisa menyebabkan semakin jauh dengan Buddha dan malah semakin dekat
dengan bayi. Anda sekalian juga tahu, bahwa Lianbao yang berusia 60-an, istrinya
20 tahun-an, barusan melahirkan seorang bayi, menurut Anda bukankah ini
semakin jauh dengan Buddha? Tapi, masih lumayan, paras bayinya sangat baik,
semoga kelak dia dapat menjadi seorang biksu, semoga bayi ini kelak dapat
sampai dihadapan Maha Guru. Saat dia dewasa nanti, saya tidak tahu umur
berapa, bagaimanapun juga saat itu saya akan mengharuskanmu untuk
mengupasamapadamu, dengan demikian barulah dekat dengan Buddha.
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Sekarang kita membicarakan Gurudhara, Gurudhara mengatakan bahwa di
tahun baru ini mendoakan semuanya beruntung, di tahun tikus ini keberuntungan
besar datang, “tikus” adalah “jumlah” (dalam lafal mandarin keduanya sama sama
di lafalkan “shu”), menghitung uang sampai tangan menjadi kram, tidur sampai
bangun dengan alamiah. Ini adalah sebuah ucapan selamat. Kemarin Chen Chuang
Fang mengatakan sebuah lelucon kepada saya, dia mengatakan di dunia ini semua
orang sedang berbohong, tiada orang yang mengatakan kebenaran. Semau orang
tahu bahwa uang, lahir tidak dibawa, mati juga tidak dibawa, mulut demikian
berkata-kata, tapi padahal cinta mati terhadap uang. Semua juga tahu bahwa
membuat surat saham adalah tidak baik, tapi, dia masih saja ingin membuat
saham, bagaikan seekor kepiting yang terkurung oleh ikatan. Dia juga
mengatakan, sudah tahu bahwa wanita adalah air bah, mulutnya mengatakan
wanita adalah air bah, tapi begitu yang sudah lewat, masih jatuh cinta pada yang
lain. Cinta satu, cinta dua, cinta tiga, cinta emapt, kemudian demikian seterusnya.
Anda lihat, yang dikatakan semua adalah kepalsuan! Wanita adalah air bah, masih
saja dicintai! Masih juga mencintai harta! Begitu pentingnya, semua orang bisa
mengatakan bahwa Sukhavati adalah yang paling baik, surga yang paling baik,
tapi tiada oerang yang mau kesana. Harta, lahir tidak di bawa, mati juga tidak di
bawa, asalkan cukup itu sudah baik, malahan semua orang mati-matian
mencintainya. Ingin mengeruk uang, semakin banyak semakin baik, sudah pasti
tidak cukup. Demikian juga dengan seks. Ketua Shun mengatakan dia ada rematik
di kaki, begitu ia membicarakan seks, langsung mengatakan kenapa bukan saya?
Hari ini istrimu pasti tidak datang. Mengenai Song kecil, caya tahu yang
dibicarakannya adalah Song Xianzhi, cerita masa lalunya, sangat romantis.
Sungguh, bisa menyebabkan semakin jauh dengan Buddha, semakin jauh dengan
Buddha.
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Sadhana Dhumapuja Dapat menyingkirkan Halangan Yang Nampak
Maupun Tidak Nampak
Hari ini saya hendak mewariskan sadhanadhumapuja, bila hendak
membicarakan dhumapuja dengan ringkas, saya dapat menyelesaikan dengan
cepat ; Bila ingin menjelaskan dhumapuja beberapa jam, pasti tidak habis
dibicarakan. Sebentar lagi masih ada lelang, masih banyak acara lainnya! Jadi
bagaimana bisa selesai diterangkan.
Saya beritahu Anda, sadhaka mempunyai halangan, orang awam-pun
mempunyai halangan.ketua Shun barusan mengatakan mengenai keinginan yang
terkabul ; Bila ingin keinginan terkabul, hendaknya bersadhana dhumapuja. Bila
tidak melakukan dhumapuja, bisnis yang semula hendak berhasil, tba-tiba bisa
menjadi habis. Perkawinan yang hendak diadakan, gagal dengan seketika. Semula
ingin menjadi presinden, tiba-tiba gagal. Semua ada halangan, halangan ini datang
dari mana? Dari permasalahan antar manusia ada, dari yang tidak terlihat juga
ada, bahkan kekuatan yang tidak terlihat sangat besar sekali. Karena manusia
berada dalam kendali dan pengaruh kekuatan yang tak kelihatan di alam semesta
ini, segalanya, kehidupan lampau Anda, semua jodoh Anda, semua penagih
hutang, yang kelihatan maupun tidak kelihatan, semua ada. Bila Anda ingin
menyingkirkan halangan yang kelihatan maupun tak kelihatan., Anda harus
melakukan dhumapuja. Untuk melakukan dhumapuja terlebih dahulu harus ada
tungku dhumapuja. (Maha Guru menagtakan tungku dhuma) ini adalah tungku
dhuma, yang digunakan untuk latihan pribadi ; bila Anda ingin melakukannya
bersama, bisa menggunakan mangkuk, pendupaan yang horizontal juga bisa
dipakai, disesuaikan dengan bahan yang kita gunakan untuk dhumapuja. Ini
adalah tungku dhuma yang digunakan dalam tantrayana, ini bisa di buka, barang
persembahan dhumapuja bisa diletakkan di dalam, setelah dinyalakan, asapnya
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dapat keluar melalui lubang ini. Setelah asapnya keluar, perlahan Anda menjapa
mantra, bervisualisasi, melakukan sesuai dengan tata cara.
Asapi kemana? Pertama, bila Anda ingin mempersembahkan pada
Buddha Bodhisattva, adalah pada jam lima sampai sembilan pagi. Bila sore hari
melakukannya adalah persembahan untuk arwah penagih utang. Ada waktunya
sendiri. Dalam tantrayana ada ketentuan bahwa di dalamnya harus ada
beberapa macam bahan, pertama adalah bubuk cendana, kedua adalah tepung
terigu yang sudah digoreng tanpa menggunakan minyak. Bisa ditambah sedikit
bubuk susu, tepung beras bulu, tepung kacang tanah dan tepung yang dibuat
dari lima macam biji-bijian. Ketiga adalah gula merah dan gula putih yang
dicampur. Keempat adalah potong kecil kecil kain merah, putih, hijau, dan
kuning, yang dipotong menjadi segi emapt yang kecil. Kelima adalah benda
yang mudah terbakar atau batang dupa, digunakan untuk menyalakan api.
Barang persembahan yang paling sederhana adalah, tepung, gandum, tepung
beras, krim, dan susu. Susu dan krim ini sedikit saja, sedikit saja sudah cukup,
dicampur, setelah dikeringkan dapat dibakar. Tungku dhuma seperti ini, buatlah
biskuit yang berbentuk bundar. Bila menggunakan dupa horizontal, maka buatlah
biskuit yang panjang. Saat kita membuat barang persembahan dhumapuja ini,
kita harus menjapa “Om Ah Hum”. Om adalah mengubahnya menjadi sebesar
alam semesta. A adalah menyucikan persembahan, Hum adalah menambahkan
rasa dharma nya. Juga harus menjapa “Lang Yang Kang”. Lang adalah api
yang berkobar, Yang adalah angin yang meniup asap, Kang adalah memenuhi
angkasa. Saat melakukan ini, menjapa “Lang Yang Kang . Om A Hum”. Saat
memberikan persembahan, membentuk mudra garuda, yang bermakna bahwa
asap ini terbang ke berbagai penjuru alam semesta. Bila dhumapuja
diperuntukkan bagi Buddha, kita letakkan dihadapan altar. Bila diperuntukkan
bagi arwah penagih utang atau hantu dan dewa yang menghalangi Anda, maka
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diletakkan di ruang terbuka, harus di tempat yang ada aliran udaranya, barulah
asapanya bisa keluar. Bila Anda melakukannya di altar, jendela harus dibuka. Di
teras anginnya lebih lancar, supaya asap bisa terbang ke angkasa. Sama seperti
biasa, kita harus melakukan tujuh tahap dalam tantrayana, sama seperti saat kita
memulai sadhana, yaitu mahanamaskara, mahapuja, catursarana, perisai
perlindungan diri, sataksara, catur brahmavihara. Catur brahmavihara adalah,
semoga semua makhluk memperoleh kebahagian dan benih kebahagian, semoga
semua makhluk terbebas dari dukha dna benih dukha, semoga semua makhluk
selalu bersuka cita, semoga semua makhluk bebas dari rasa suka dan benci,
memiliki hatin yang sama rata. Ini disebut juga, maitri, karuna, mudita dan
upeksha. Setelah menyelesaikan tujuh tahap. Anda berubah menjadi yidam, yidam
dhumapuja adalah Caturbhuja Avalokitesvara, yaitu yidam sadhana kita hari ini.
Mantra dari Caturbhuja Avalokitesvara adalah “Om Mani Padme Hum Xie”. Xie
adalah bijaksara-Nya. Saat Anda telah menyelesaikan tujuh tahap, dan ketika asap
telah naik, Anda harus melakukannya sambil bervisualisasi. Bila Anda
melakukannya dihadapan Buddha, maka Anda menghadap Buddha, bila Anda
melakukanya di teras, maka Anda menghadap teras.
Begitu dhumapuja dilakukan, Anda bervisualisasi yidam, cakracandra di
angkasa, muncul bijaksara Xie, kemudian berubah menjadi Caturbhuja
Avalokitesvara, di hati Anda memancarkan bijaksara Hum biru keluar, berubah
menjadi kaitan, mengait Caturbhuja Avalokitesvara masuk ke hati Anda, saat itu
Anda berubah menjadi Caturbhuja Avalokitesvara. Saat Anda telah menyelesaikan
tujuh tahap, mulai bervisualisasi cakracandra di angkasa, bijaksara Xie, berubah
menjadi Caturbhuja Avalokitesvara, Avalokitesvara di angkasa, kemudian
bijaksara Hum di hati Anda memancarkan cahaya biru, mengundang Caturbhuja
Avalokitesvara ke puncak kepala Anda, duduk diatas teratai hati Anda, kemudian
perlahan Caturbhuja Avalokitesvara membesar seukuran tubuh Anda, dalam
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sekejap, Anda berubah menjadi Caturbhuja Avalokitesvara. Setelah Anda berubah
menjadi Caturbhuja Avalokitesvara, bervisualisasi kesunyataan, mantra visualisasi
kesunyataan “Om Sibawa Suda Daerma Sibawa Suduo Hang” bervisualisasi
semuanya berubah menjadi angkasa. Anda adalah Avalokitesvara, kemudian
mengokohkan diri sendiri, menjapa “Om Mani Padme Hum” 108kali.
Saat Anda bervisualisasi seluruh angkasa adalah sunya, asap, yang muncul
dari tungku ini juga meluas seperti angkasa, asap yang keluar berubah menjadi
pakaian yang sangat indah, makanan minuman, peralatan, rumah, mobil, kulkas,
peralatan elektronik, semua benda sehari hari muncul dalam visualisasi Anda.
Makanan memenuhi alam semesta, semua peralatan memenuhi semesta, semua
pakaian indah memenuhi alam semesta, berubah menjadi lima persembahan yang
menakjubkan. Anda juga bisa menvisualisasikannya berubah menjadi
ratnamanikan yang memenuhi angkasa, saat ini visualisasi Anda adalah
mempersembahakan seluruh asap kepada para dewa hantu dan arwah penagih
hutang yang menghalagi. Mereka semua akan menyingkir setelah memperoleh
persembahan dari Anda. Yang memiliki ikatan jodoh tidak baik dengan Anda,
karena menerima persembahan Anda, mereka akan menyingirkan dan tidak lagi
merintangi semau permohonan Anda. Maka sebabnya permohonan bisa terkabul
adalah karena Anda telah memberi persembahan kepada penagih hutang yang
tidak kelihatan. Yang kelihatan-pun juga dapat menerima pengaruh dari
dhumapuja. Saat ini, Anda harus menjentikkan jari 7kali, setelah mereka
menerima persembahan Anda, Anda harus menjapa mantra, yaitu ”Om Abuladi
Bulaya Suoha” 7kali. Saat menjapa 7kali, sambil menjentikan jari 7kali.
“Mantra ini dalam Han YI Pin Yin dibaca OM A PULADIPULAYA SUOHA “
Om Abuladi Bulaya Suoha.” Menjentikkan jari sekali, “Om Abuladi Bulaya
Suoha.” Menjentikkan jari sekali, total menjentikkan jari 7kali. Kemudian
bagaimana syair persembahan? Yaitu mengucapkan “Dhumapuja menggunakan
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lima pujana yang menakjubkan, dipersembahkan kepada Para Buddha
Bodhisattva, Dakini dan Para Dewata.” Saat di altar memberikan persembahan
kepada Buddha Bodhisattva harus mengucapkannya. Bila persembahan bagi
penagih hutang, maka mengucapkan “Mempersembahkan pada Devaraja makanan
dan dupa, pada Raja Kinnara dan kula-nya, pada Raja wangi makanan berkuncir
lima dan pengiringnya, para kula raja naga dan putri naga, dewa gunung, dewa air
dan Varuna. Mempersembahkan pada semua bardo, pada semua makhluk yang
menderita, semoga mereka semua terpuaskan dengan sempurna, semoga paa
bardo terbebas dari ketakutan. Semoga memperoleh sambhogakaya Buddha yang
sempurna, semoga segera merealisasikan pencerahan, menjalankanya dengan
perlindungan, mampu merelakan, tiada cacat dan terlahir di alam kebajikan.
Semoga menjalankan anuttara samyakdharma.” “Semoga dengan kekuatan pahala
yang saya buat, menyingkirkan semua rintangan dan ombak catur mahadhuka,
semoga menyelamatkan semua makhluk.” Terakhir adalah menjapa Sataksara
3kali, ini untuk menambal kekurangan dalam sadhana. Saya telah membaca buku
tata cara dhumapuja dengan cepat, dengan cepat berakhir.
Dhumapuja Ke Atas Mempersembahkan Kepada Buddha Kebawah
Mempersembahkan Kepada Penagih Hutang
Kita tahu dalam tantrayana sering melakukan agnihoma, begitu agnihoma
dimulai, mobil pemadam kebakaran langsung datang. Di Amerika, Anda
melakukan agnihoma juga sama, segera ada yang melaporkan, mobil pemadam
langsung datang. Sama halnya bila Anda melakukan agnihoma di dalam kota,
asapnya terlalu besar. Maka dhumapuja adalah yang paling baik! Cocok untuk
dilakukan perorangan, juga cocok untuk dilakukan secara berkelompok. Kenapa
mengajarkan Anda dhumapuja? Kerena waktu lalu saya kembali Taiwan, sampai
di Cetya Hualian dan Cetya Donghai, siswa di Donghai bertanya kepada Maha
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Guru, kenapa tidak mewariskan dhumapuja, dhumapuja bisa dilakukan siapa saja.
Sedangkan peralatan agnihoma sangat banyak, terlebih begitu dibakar, mobil
pemadam langsung datang, para pemadam juga datang, sangat sulit melakukan
agnihoma. Dia memohon untuk mewariskan dhumapuja, ini adalah sebab dari
pewarisan dhumapuja. Adalah dari permohonan siswa di Cetya Donghai.
Anda harus ingat mudranya, yaitu mudra garuda. Adinatanya adalah
Caturbhuja Avalokitesvara, sadhananya sangat ringkas, tapi Anda harus ingat
barang pujana yang dipersembahkan harus lengkap. Misalnya, kain lima
warna adalah symbol bahwa penagih hutang mengambil semua pakaian indah
Anda, kemudian dipakai dengan anggun, sangat cantik, kain lima warna harus
ada. Dupa, harus ada bubuk cendana. Persembahan makanan harus ada
bubuk lima macam biji bijian. Kenapa menggunakan gula merah dan gula
putih? Supaya semua penagih utang bisa makan rasa manis (memperoleh
keuntungan), setelah dia melahap rasa manis maka hilanglah hawa
dendamnya.
Kenapa pekerjaan Anda tidak lancar? Kenapa suami istri tidak rukun?
Kenapa tidak memiliki nama? Kenapa bisnisnya tidak baik? Ini berasal dari
rintangan dari kelihatan maupun tidak. Anda melakukan dhumapuja supaya dia
bisa makan kenyang, pakaian juga cukup, ada tempat tinggal, ada transportasi.
Bagaimana dengan transportasinya? Maha Guru ajari kalian, bisa membuat
sebuah miniature ferari dari kertas, saat ini ferari adalah yang paling mahal, ferari
juga dibakar. Bagaimanadenagn rumah? Bisa memvisualisasikannya dengan jelas,
maka akan muncul. Lima kain divisualisasikan menjadi pakaian yang indah.
Sedangkan makanan semua sudah ada.
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Persembahan kepada Buddha adalah pagi jam lima sampai sembilan.
Persembahan kepada para hantu dan dewa adalah sore jam lima sampai jam
sembilan malam, semua harus dilakukan di tempat yang ada sirkulasi udaranya,
supaya asap bisa tertiup dengan perlahan, kemudian Anda terus bersadhana,
namaskara, mahapuja, catursarana, caturbrahmavihara, perisai perlindungan diri,
melakukan sesuai dengan tata cara. Mengucapkan caturbrahmavihara adalah
memberikan mereka kebahagian, mengurangi penderitaan mereka, supaya mereka
bersuka cita menerima persembahan. Semua benda milik saya adalah
dipersembahkan untuk memuaskan mereka, ini termasuk maitri karuna mudita
dan upeksha. Yang paling penting adalah bijaksara Chuli, visualisasi diri sendiri
berubah menjadi Caturbhuja Avalokitesvara, kemudian berdana. Peralatan ini
sangat kecil, tapi Anda harus memvisualisasikannya membesar seperti alam
semesta. Begitu asap muncul, langsung berubah menjadi barang yang paling indah
untuk di persembahkan kepada mereka, seperti ratnamanikam, semua memenuhi
alam semesta, saat ini Anda harus membentuk mudra garuda. Mantranya ada dua
versi, mohon Anda dengarkan “Om Abuladi Pulaya Suoha” adalah lafal Tibetan,
“Om Abuladi Bulaya Suoha” adalah lafal mandarin. Singkat kata, mantra ada dua,
asalnya ada dua, saya tidak bisa mengatakan mana yang benar dan mana yang
salah. “Om Abuladi Pulaya Suoha” atau “Om Abuladi Bulaya Suoha” kemudian
menjentik 7kali, 7kali adalah sempurna, memasukan semua penagih utang.
Saya bicarakan mengenai pewarisan sadhana Vajrakila Kalacakra di
Malaysia kemarin, saya rasa saat itu saya mengucapkan satu patah kata yang
keliru, karena pemanasan global, saya mengangkat vajrakila dan mengatakan
“pemanasan global di dunia, mohon pada Kalacakra supaya menarik matahari
sedikit menjauh.” Akhirnya kesulitan pun datang, Acarya Changren dari Lotus
Charity Society Hongkong menggambarkan mengenai badai salju pertama di lima
tahun terakhir ini. Amerika juga ada badai salju, dimana mana ada badai salju!
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Saya mengatakan dunia sedang dilanda pemanasan global, semua perwakilan
Negara-negara mengadakan KTT di Bali, membicarakan bagaimana mengatasi
pemansan global, disana berjemur, membaca buku, minum kopi, main, rapat
sampai berhari-hari, sudah mengeluarkan banyak uang. Akhirnya hanyalah belum
ada kesepakatan. Maha Guru hanya mengangkat vajrakila, supaya matahari lebih
jauh sedikit dari bumi, supaya tidak terlalu dekat, bila terlalu jauh, samudera pun
akan membeku. Saya mengambil Vajrakila dan mengatakan supaya matahari lebih
menjauh sedikit.
Melakukan dhumapuja ada manfaatnya, Maha Guru juga melakukan
dhumapuja, berbagai kejadian saya sudah menemuinya, masalah apapun saya
mampu menyelesaikannya, sama sekali tidak ada masalah.apakah kegagalan
Maha Guru banyak sekali? Banyak! Banyak sekali kegagalan. Namun sampai
sekarang apakah ada masalah? Tidak! Kenapa? Dhumapuja! Dhumapuja bisa
mengubah yang semula bermasalah menjadi tiada masalah, bahkan semua
masalah akan lewat dengan mengherankan, jelas-jelas disana ada halangan yang
tidak mungkin terlewati, dia langsung terbang, terbang seperti mobil 007, terbang
melewati halangan tersebut. Masuk dan menyelam kedalam laut. Saat tidak bisa
kabur, dapat berubah menjadi asap, Adapun dapat lolos, siapapun tidak dapat
menemukan Anda. Dia memiliki kekuatan semacam itu.
Mahaguru Hanya Perlu 11 Hari Untuk Memperoleh Green Card
Sekarang bila ingin memperoleh Green Card prosesnya perlu berapa
tahun? Tiga tahun! Saya memperoleh Green Card dalam 11 hari! Ini adalah
kejadian bertahun-tahun yan lalu. Pengacara saya namanya Henry, dia
mengatakan untuk memperoleh green card paling cepat adalah tiga atau empat
bulan. Saya sebelas hari! Kerena melakukan dhumapuja, garuda terbang
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membawa dokumen saya, terbang sampai kesana, kebetulan dokumen saya
hendak diletakkan di yang paling bawah, dia terbang sendiri dan berada di yang
paling atas. Petugas imigrasi langsung menuliska nomor green card, Ok, beres,
cepat sekali. Dengan kondisi setengah sadar, pada malam itu dia langsung
membawa keluar dokumen untuk dikirim, begitu dikirim langsung terbang
kembali dari sana, dengan pos biasa, sebelas hari!
Pengacara Henry mengatakan, “Saya tidak percaya, I don't think do.” Saya
menyerahkan bukti green card kepadanya, dia langsung kaget begitu dia
melihatnya, selama ini tidak pernah demikian, banyak sekali kemukjizatan! Saat
dalam ujian kewarganegaraan, semua memperoleh bantuan dari mereka dan yang
tidak kelihatan. Petugas imigrasi menanyakan siapakah presiden Amerika?
Bagaimana mungkin saya tidak tahu siapa presiden Amerika? Benar tidak! Anak
usia 3 tahun-pun tahu dia adalah Bush. Saat itu adalah Bush senior, tidak sama
dengan Bush junior, namun sama-sama Bush. Saat itu saya tidak bisa berbahasa
Inggris, saya mengatakan kepada petugas “Buxi”. Petugas membetulkan lafalnya
“George Bush”. Coba lihat! Kemudian, ibukota Amerika ada dimana? Saya juga
tahu, benar tidak! Washington DC. Kita ada cetya di sana, sekarang sedang
dibangun sebuah Vihara Vajragarbha, yang samapi sekarang belum terselesaikan.
Tentu saja saya tidak mungkin dengan bodoh mengatakan “Philadelphia” Dia
melontarkan beberapa pertanyaan yang sangat easy. Dia tahu saya kurang begitu
mengerti bahasa Inggris, kemudian akhirnya disuruh menulis satu kata. I Like
Amerika. Satu kalimat, saya sudah latihan selama tiga bulan, bagaimana mungkin
saya tidak bisa. Anda lihat, surat kewarganegaraan pun segera diperoleh.
Yang merepotkan adalah, tiap kali kembali dari luar negeri, saya tidak
mengerti bahasa inggris yang diucapkan oleh petugas imigrasi. Pertanyaan dari
petugas imigrasi kira-kira semua dapat dijawab dengan “I go to Taiwan, Japan,
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Malaysia.” Kadang dia akan bertanya, Apakah Anda membawa sepuluh ribu
dollar? Ten thousand US dollar. Yang ini saya masih mengerti, karena mengenai
uang. Saya jawab, “No! No!” “you have fruit?” dia menanyakan buah. “No!No!”
“You have gun?” saya jawab “You have the gun. I no gun”. “you have but not me”
hanya mengatakan beberapa bahasa Inggris yang sederhana kepada petugas
tersebut. Tiap kali akhirnya dia pasti mengatakan “Welcome back!” “Tok” (suara
stempel). Omong-omong saya adalah lulusan universitas, tapi dulu saya paling
tidak suka menghafal kata bahasa Inggris. Saya lebih suka matematika, ada
perubahannya, bahasa inggris harus menghafal, maka saya hanya paham sedikit
kata. Gurudhara banyak hafal kata. Sampai di Amerika, saya hanya watch tv,
study English and go to tavern. Pernah seorang bartender bertanya, “Are you
marry?” saya menjawab, “I ma married.” Dia langgsung mengatakan “No good.”
Sekarang bila mobil rusak saat saya menyetir, saya kendarai sampai bengkel, “My
car is no good.” “Where no good?” “I don't know. You check everything. Change
oil and check everything.” “You don't know?” “Check everything and change oil.”
Dia langsung membantu saya. Saya hanya bisa satu kalimat ini. Saya bisa
mengendarai mobil. Tinggal di hotel, harus reservation. Di bandara saya
mengataka, “I want the seat number and what time the airplane fly? And what
gate? What time? And my seat number.” Hanya perlu mengucapkan tiga kata ini,
saya langsung bisa terbang kemanapun. Saat berada di restoran, saya tidak
mengerti menu yang berbahas inggris, saya bisa mengatakan this one, this one,
this one. Saya bisa mengatakan soup, “What kind of soup? What kind the soup of
day? I want this soup.” Kemudian memesan makanan, beef, fish, duck, beberapa
macam ini, Bila saya telah memesan kuah, maka tidak ada salad. Bila tidak
memesan kuah, saya memesan Ceaser Salad. “What kind of the dressing?”
“Range” setiap saat dia selalu bertanya kepada saya mengenai egg, jawaban saya
adalah over easy. Beef cook, saya bisa mengatakan medium well. Gurudhara
mengatakan supaya mereka bisa mengerti, mulut harus sedikit membentuk
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lingkaran, medium well. “What kind of toast?” “White toast.” “Wood” Gurudhara
mengatakan wood lebih bergizi, masih ada lagi hash brown. Demikian saya
menghafal bahasa inggris, “Ba brown haishi” (lafal haishi dalam mandarin mirip
dengan suara hash), bila dibalik artinya adalah mencelakai brown. Maka bahasa
inggris dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal dan transportasi, semua hafal,
sebab hidup di Amerika.
Ada lagi, tiap malam tiba waktunya untuk tidur, I want sleeping, kenapa
saya bisa mengingat kata sleeping? Karena lafalnya “Sizaipingzili” (mati dalam
botol). Inilah kehidupan saya di Amerika. Banyak sekali kata dalam menu yang
saya hafalkan dengan cara demikian. Gurudhara mengatakan banana, dia
mengetahui lafal yang mudah bagi saya yaitu “bainainai” (nenek putih), harus
ingat “bainainai” barulah bisa ingat kata banana. Bagaimana bila ingin makan
nanas? “palaopo” (takut istri) Pineapple. Terus terang saya sama sekali tidak
pernah takut kepada Gurudhara, saya katakan pada Anda sekalian, bahwa
Mahaguru adalah satu satunya orang di dunia yang tidak Pineapple, di hadapan
orang banyak saya mengatakan demikian, mengenai nanti pulangnya bagaimana,
itu urusan nanti.
Kita Berkarya Demi Semua Makhluk Dengan Menggunakan
Kearifan
Membicarakan mengenai cinta, barusan yang dibicarakan oleh Lianbao,
pasti tiada yang namanya cinta, sama sekali tiada cinta, kita hanya melakukan
sesuatu berdasarkan hati nurani kita, berdasarkan kearifan kita, inilah seorang
sadhaka. Bapak Negara membicarakan mengenai cinta universal, Yesus
mengajarkan mengenai kasih universal, Mahaguru tidak mengajarkan cinta,
Mahaguru hanya mengajarkan supaya kita menggunakan kearifan untuk berkarya
demi semua makhluk.
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Bila Anda melakukan dhumapuja, semua rintangan dapat dilenyapkan.
Mahaguru banyak rintangan, tapi dapat menghapuskan beberapa rintangan ini
karena melakukan dhumapuja. Karena arwah penagih hutang datang ke hadapan
saya dan menerima pemberkahan sya, sehingga mereka pergi meninggalkan saya.
Dhumapuja sangatlah penting, yaitu memberikan persembahan kepada para dewa
dan hantu, para arwah penagih hutang, semua rintangan dapat tersingkirkan, Para
Dewata, naga dan delapan bagian kelompok makhluk datang melindungi. Saya
harap Anda sekalian tiada satupun yang memperoleh rintangan dalam melatih diri,
setiap orang mempunyai pencapaian. Tiada peduli apakah Anda adalah perumah
tangga ataupun seorang biksu, ataupun Anda ada permohonan, semua boleh
melakukan dhumapuja. Saya juga mengharapkan masyarakat Seattle, bila Anda
mengharap vihara kami ingin memberikan sumbangsih apa, Anda bisa
mengatakan kepada kita, kita akan berusaha membantu sekuat tenaga, misalnya
Chinatown perlu sesuatu, asalkan memberitahu kami, sedikit banyak kami akan
berusaha melaksanakan seusai kemampuan.
Inilah poin utamanya, yang utama bagi kita para sadhaka adalah menjadi
manusia yang baik, supaya para arwah penagih hutang mundur, supaya sadhana
kita memperoleh keberhasilan. Semoga semuanya, mujur dan sempurna, pagi
mujur, malam mujur, enam waktu mujur, setiap saat senantiasa sangat mujur.
Om Mani Padme Hum
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Uang Hanya Sebuah Bilangan
Seorang siswa menanyakan saya tentang konsep dan pandangan terhadap “uang”,
sambil terbahak – bahak, saya berkata, “Uang hanya sebuah bilangan, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 0, ditambah 00000, seperti itulah uang.”
Siswa bertanya, “Apakah uang berguna?”
Saya menjawab, “Sangat berguna.”
Saya menjawab lagi, “Sangat tidak berguna.”
Saya berkata, “Tergantung bagaimana Anda menggunakannya! Paling berguna,
juga paling tidak berguna.”
Siswa bertanya, “Apa hubungan antara uang dengan kebenaran tertinggi dari
Buddhadharma?”
Saya menjawab, “Di dunia manusia uang sanagt kuat, ke atas hingga presiden, ke
bawah hingga rakyat jelata, semua orang menyukainya. Namun, sama sekali tidak
ada hubungannya dengan Tathagata alias kebenaran tertinggi!”
Itu sebabnya, saya pernah melihat banyak orang kaya dan berkuasa, triliunan,
ratusan juta..... Di bawah kebenaran tertinggi dari Buddhadharma, orang kaya dan
berkuasa adalah :
Orang miskin”
Orang bodoh”
Orang malang”
Orang yang patut dikasihani.”
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Terus terang saya katakan :
Selama sadhaka tidak sampai hidup kekurangan, tidak ada yang dikuatirkan dalam
kehidupan, sadhaka sudah seharusnya merasa sangat puas.
Orang yang serakah, selamanya tidak akan puas, setelah banyak mau lebih banyak
lagi, ia akan membuat sebagian orang semakin serakah, dan bisa membuat lebih
banyak orang semakin miskin. “Kekayaan Merata” hanya idealis.
Faktanya, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Inilah fenomena
alami di dunia manusia.
Sebagai sadhaka, kita jangan merangang pada orang kaya dan berkuasa, kita
hanya berharap mereka memiliki “cinta kasih”, “welas asih”, dan “keadilan”.
Menggunakan “uang” dalam aspek “Dharmabakti” dan “amal”. Yang memiliki
kebajikan, kita puji.
Yang terlalu serakah, kita prihatin.
Y.M. Liao Ming berkata, “Anda keluarmembabarkan Dharma, biarkan orang lain
menyumbang secara sukarela dalam segala hal, jangan buka mulut menerima uang
pada orang lain, juga jangan punya perselisihan dengan orang lain dalam hal uang.
Anda akan memiliki apa yang seharusnya Anda miliki, Anda jangan memaksa apa
yang seharusnya tidak Anda miliki.”
saya mematuhi perintah dari guru saya.
Demikianlah.
Ada sebagian sadhaka, khusus memusatkan perhatian dalam aspek “uang” dharma
duniawi, melipatkandakan uang dengan “uang” dharma duniawi, menggunakan
bentuk usaha duniawi untuk menimbunuang, membangun vihara yang mentereng,
namun tidak mengerti membabarkan Saddharma Bodhi Triyana sejati. Vihara ini
hanya cocok dijadikan tempat wisata. Uang yang dihasilkan hanya berupa
bilangan saja. Sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Buddhadharma!
Saya berkata :
Bagi dunia manusia, uang paling berguna. Bagi Tathagata, uang paling tidak
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berguna. Uang tidak dapat membuat sadhaka menghentikan “kegelapan batin
tanpa awal”, tidak dapat menghentikan “kegelapan batin seketika”, tidak dapat
menghentikan “semua kerisauan”, tidak dapat menghentikan “semua sifat buruk”,
tidak dapat mencapai “tingkat pembebasan”, tidak dapat memperoleh “Nirvana
terdalam”, tidak dapat mencapai “semua jenis kebijaksanaan”, tidak dapat
mencapai “Tathagata Bodhi”. Serakah pada “uang”, apapun tidak bisa. Makanya
saya berkata : yang penting tidak hidup kekurangan. Pangan, sandang, papan,
transportasi. Datang secara alami dan tidak mengharpkan apa-apa. “Uang” hanya
sebuah bilangan 00000000 dengan bertambahnya angka 0 yang lebih banyak lagi!
(kutipan dari buku ke-193 “seruan Sungai Niu Chou”)
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Pertobatan Kaisar Liang
Kitab Pengakuan Dosa Kaisar Liang
Kaisar liang Wu Ti adalah kaisar Dinasti Liang (di Cina) yang memerintah
antara tahun 502-547. Pada usia 30tahun Sang Permaisuri wafat. Meskipun telah
meinggal beberapa bulan, Sang Kaisar masih bermuram-durja saja baik siang
maupun malam. Pada suatu hari, saat di kamar tidu, ia mendengarkan ada suara
berisik di luar. Begitu melihat, ada seekor ular besar sedang bertengger di ruang
utama. Sambil menyeringai, ular ini mengedip-ngedipkan mata kepada Sang
Kaisar. Kaisar menjadi ketakutan, ingin lari menyelamatkan diri, apa lacur tiada
jalan keluar. Akhirnya, ia memberanikan diri berseru kepada ular,” Istana Kaisar
di jaga ketat bukan tempat tinggal bagi ular seperti anda. Anda pasti siluman,
apakah ingin mencelakai saya?” Si ular menjawab dengan suara manusia, “Saya
adalah Permaisuri Anda. Karena semasa hidup suka iri hari, bersifat kejam; bila
marah, benda mati maupun hidup tidak luput dari amukan saya. Setelah
meninggal, karena dosa-dosa ini terlahir sebagai ular. Tiada makanan dan
minuman, tiada lubang tempat berteduh, hidup serba kekurangan, tiada berdaya.
Ditambah lagi setiap sisik saya tumbuh banyak ulat, daging dan otot di gigit dan
di gerogoti, sakit sekali bagai dicungkil pisau. Karena terlahir sebagai ular besar,
bukan ular biasa, sehingga memiliki kemampuan khusus dapat menerobos
penjagaan ketat istana. Mengetahui kaisar amat menyayangiku, oleh karena itu
menampakkan diri yang buruk rupa ini di hadapan Kaisar, memohon bantuan
untuk di selamatkan”. Setelah itu ular besar ini pun menghilang.
Pada keesokan harinya, kaisar mengumpulkan sejumlah bhiksu di istana,
menceritakan kisah ini, kemudian menanyakan jalan keluar untuk membebaskan
permaisuri dari penderitaan. Oleh Bhiksu Pao ce dikatakan bahwa penagkuan
dosa dengan bersujud kepada para Buddha dapat menyelamatkan permaisuri.
Sang Kaisar lalu memerintahkan Bhiksu Pao Ce dan bhiksu lainnya membuat
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kitab suci agama Buddha. Setelah itu meyelenggarakan upacara pengakuan dosa
untuk Sang Permaisuri.
Tak lama setelah upacara di langsungkan, pada suatu hari, istana diliputi
wangi yang harum sekali. Secara kebetulan pada saat Sang Kaisar melihat ke atas
tampak seorang dewi yang amat anggun. Sang dewi berkata, “Saya adalah
jelmaan ular besar. Berkat jasa-jasa Kaisar, saya telah terlahir di alam
Trayastringsa (Surga Tiga Puluh Tiga). Kini menampakkan diri untuk
menunjukkan manfaat-manfaat pengakuan dosa. Terima kasih banyak”. Sesudah,
Sang Dewipun segera menghilang.
Seperti yang termaktub pada awal kitab ini, pembaca kitab pengakuan
Dosa Kaisar Liang mempunyai 12 harapan :
1.
Semoga makhluk hidup di keenam alam memiliki pikiran luhur yang tiada
batasnya.
2.
Semoga kebajikan luhur yang tiada batasnya ini dapat membalas jasa
semua welas asih yang telah diterima.
3.
Semoga dengan kekuatan kebajikan ini membuat semua makhluk hidup
mematuhi sila (moralitas), tidak berpikiran untuk melanggarnya.
4.
Semoga dengan kekuatan kebajikan ini membuat semua makhluk hidup
tidak acuh tak acuh terhadap yang patut di hormati.
5.
Semoga dengan kekuatan kebajikan ini membuat semua makhluk hidup,
dimana saja mereka berada tidak timbul pikirna dendam atau marah.
6.
Semoga dengan kekuatan kebajikan ini membuat semua makhluk hidup
tidak iri terhadap apa saja.
7.
Semoga dengan kekuatan kebajikan ini membuat semua makhluk hidup
tidak pelit terhadap apa saja.
8.
Semoga dengan kekuatan kebajikan ini membuat semua makhluk hidup
tidak egois terhadap rejeki yang telah diperoleh, tetapi membagikan juga
kepada semua yang tidak terlindung.
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9.

Semoga dengan kekuatan kebajikan ini membuat semua makhluk hidup
menjalankan emapt perbuatan bodhisatwa bukan hanya untuk diri sendiri
saja.
10.
Semoga dengan kekuatan kebajikan ini membuat semua makhluk hidup
bila melihat orang sakit, sedih-tiada sanak keluarga timbul pikiran untuk
menolong agar mereka memperoleh kebahagian.
11.
Semoga dengan kekuatan kebajikan ini membuat semua makhluk hidup
harus ditundukkan (kebajikan), menjadi tertunduk; bila ada makhluk hidup
yang harus diterima, menjadi diterima.
12.
Semoga dengan kekuatan kebajikan ini membuat semua makhluk hidup, di
mana saja mereka berada selalu ingat untuk mengembangkan bodhicitta;
membuat bodhicitta ada terus tiada putus-putusnya.
Kitab Penagkuan Dosa ini di bagi menjadi empat puluh bagian.
Secara garis besar bagian – bagian itu terdiri dari :
* Berlindung kepada Triratna;
* Menumbuhkan keyakinan;
* Mengaku berdosa;
* Mengembangkan bodhicitta;
* Bernazar (pranidhana);
* Doa (harapan);
* Membabarkan Buddhadharma (terutama hukum karma) kepada makhluk
hidup penghuni alam manusia, neraka, arwah, penagih hutang karma dan
menyatakan bertobat;
* Bersyukur;
* Bermawas diri
* Memberikan wejangan dan berterima kasih kepada pengikut upacara;
* Memberi hormat (bernamaskara) kepada para Buddha untuk para dewa,
resi, arwah penagih hutang karma, Brahma, asura, nagaraja, rajaiblis
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(Mara), raja dan rakyatnya, pangeran, orang tua, orang tua pada kelahiran
lampau, guru, bhiksu, dan bhiksuni di masa lampau, penghuni keenam
alam;
* Memberikan peringatan akan ketidakkekalan segala sesuatu di dunia ini;
* Bernamaskara kepada para Buddha untuk para pekerja kasar dan orang
terpidana;
* Mengembangkan jasa (berparinama)
* Memberi wejangan
Karena sangat ampuh dan telah memperlihatkan banyak mukjizat
Sehingga meskipun telah disusun ribuan tahun yang lalu kitab ini masih di
gunakan untuk upacara pengakuan dosa sampai saat ini.
Jasa Pahala Ritual Pertobatan dan Penyesalan Kaisar Liang :
Keistimewaan ritual Penyesalan dan pertobatan Kaisar Liang terletak pada prosesi
ritual, kita bukan saja bertobat untuk diri sendiri tetapi juga bertobat untuk sanak
keluarga, musuh penagih hutang karma : juga orang tua kita dari kehidupan yang
lampau, arwah penjerat, bahkan meliputi makhluk di enam alam kehidupan,
dengan kekuatan Buddha, kekuatan Dharma, dan kekuatan para Arya, mengikis
karma buruk kita sendiri juga karma buruk mereka. Selama prosesi ritual
pertobatan yang khidmat di dalam lubuk hati yang tulus timbul niat bertobat,
maka musuh penagih hutang karma, arwah penjerat juga memperoleh pencaran
sinar Buddha sehingga perasaan benci mereka pun menjadi berkurang, selanjutnya
melalui kekuatan ritual “ Ulka Mukhayoga Ksitigarbha Bodhisattva” yang
menganugerahkan tirta amerta, dan menganugrahkan Dharma kepada para
makhluk dari alam baka, para arwah leluhur, arwah sanak keluarga, arwah janin
keguguran, serta arwah penagih hutang karma. Dengan demikian bagi kita yang
masih hidup di dunia akan terhindar dari bencana dan terbebas dari segala mara
bahaya, bagi mereka yang telah meninggal akan memperoleh bimbingan dari
Dharma Talk 27

Buddha, dan Hyang Buddha akan memancarkan sinar untuk semua makhluk, baik
yang hidup di dalam baka maupun yang hidup di dunia.
Makna “Pertobatan dan penyesalan” :
Penyesalan dan pertobatan adalah suatu metode penting di dalam bersadhana /
melatih diri dalam ajaran Buddha. Kata bertobat berasal dari kata “Ksamayati”
dari bahasa Sanskerta, artinya menyingkirkan segala hambatan dan karma buruk,
“menyesal” adalah mengintrospeksi diri menghayati, menyesali dan membenahi
diri dari seluruh perbuatan salah. Melakukan ritual penyesalan dan pertobatan
bagaikan melakukan proses pembersihan, dengan demikian segala karma buruk
akan hilang dan memunculkan cahaya sejati dari dalam hati. Sejak itu, semua
hambatan dan bencana akan tersingkirkan. Bertobat berarti kita harus dengan
tulus menyatakan menyesal atas segalah kesalahan yang telah dilakukan melalui
ucapan, pikiran dan perbuatan, yang di utarakan di hadapan para Buddha
Bodhisattva.
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Pencerahan Justru Bebas Dari Derita Dan Kerisauan
Vihara markas Zen Fo Zong di Amerika Serikat, Vihara Ling Shen Ching
Tze Seattle mengadakan kebaktian sabtu Sadhana Guruyoga Padmakumara yang
dipandu oleh Acaraya Lian Huo, Mahaguru Buddha Hidup Lian Sheng dan Guru
Dhara V.A. Lian Xiang hadir memancarkan cahaya memberkati, umat se-Dharma
dari berbagai pelosok beramai-ramai datang mendukung, kelompok umat-umat
se-Dharma dari Indonesia yang beranggotakan belasan orang datang mengikuti
kebaktian, membuat suasana menjadi ramai.
Usai kebaktian, Lama Lian Ye menyatakan bahwa vegetarian dan mon
vegetarian terletak pada perubahan pikiran. Acarya Lian-huo sempat berbagi
filosofi sederhananya dalam ceramahnya; kerisauan manusia diciptakan oleh
manusia itu sendiri, sebab banyak orang yang mengubah hal sederhana menjadi
rumit, sehingga ia sendiri yang mencari banyak masalah yang menyebabkan
kerisauannya; jika seorang berpikiran sederhana, ia pun akan mudah mencapai
keberhasilan dalam sadhana. Beliau membaca dengan lantang salah satu paragraf
di dalam Sutra Samadhi dan Prajna Jinmu, memberitahu hadirin bahwa bila
seseorang dapat berpikiran sederhana, bisa membuatnya kembali ke asal; jika
berpikiran rumit sama halnya dengan mencari kerisauan bagi diri sendiri.
Mahaguru Buddha Hidup Lian Sheng berceramah, dulu ada yang bertanya
padanya mengapa tidak bervegetarian ? mahaguru mengajukan dua pertanyaan,
bila si penanya mampu menjawab, Beliau akan bervegetarian. Pertama, awal dari
dunia ini di mana langit maupun bumi belum ada, makanan apa yang vegetarian
atau non vegetarian? Kedua, berapa tahun yang Anda butuhkan untuk
bervegetarian baru bisa menjadikan Anda seorang vegetarian (bersih)? Kedua
pertanyaan ini tidak dijawab oleh si penanya. Ada seorang nenek tua
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bervegetarian seumur hidupnya, ketika ia jatuh sakit, ia menolak operasi dan
transfusi darah, karena ia melekat bahwa darah itu non vegetarian. Juga pernah
ada seorang guru sesepuh Tantra sedang memancing ikan di tepi danau, terlihat
oleh seorang bocah, si bocah bertanya : Anda adalah guru sesepuh Tantra,
mengapa Anda memancing ikan dan membunuh? Si guru sesepuh menjawab :
Kamu justru hasil pancingan saya!
Agama Tantra menggunakan persembahan dan penyeberangan yang tulus
terlebih dahulu, kemudian melakukan pembersihan dengan menjapa matra;
setelah makanan ini dibersihkan, dipersembahkan, dan diseberangkan, apakah
makanan itu masih non vegetarian? Yang terpenting bagi kita adalah kemurnian
hati, berpikiran bersih, melontarkan kata-kata bersih, ini barulah bersih sejati.
Banyak orang berkonsultasi pada Mahaguru Buddha Hidup Lian Sheng,
umumnya berkonsultasi tentan hal – hal duniawi seperti pasangan hidup,
kekayaan, anak-anak, kejayaan, dan umur panjang, jarang sekali berkonsultasi
tentang Buddhadharma; Mahaguru tidak menyalahkan orang yang datang
berkonsultasi, dalam Buddhadharma ada catur brahma vihara : membantu orang
lain, memberikan kebahagiaan kepada orang lain, mengatasi kerisauan orang lain.
Semua insan adalah avidya (kebodohan batin), yakni tidak mengetahui kehidupan
lampau dan kehidupan yang akan datang, tidak mengetahui isi hatinya, dan tidak
mengetahui dunia luar. Orang – orang kalangan luar tidak mengetahui keberadaan
Buddha, Dharma, dan Sangha, tidak tahu bagaimana mengatasi derita dan
kerisauan, ketidaktahuan itulah yang disebut dengan avidya (kebodohan batin).
Di dalam Sutra Samadhi dan Prajana Jinmu disebutkan bahwa segala
sesuatu mempunyai asal, Mahaguru menuturkan bahwa inilah asal muasal dari
para insan. Bagaimana menemukan asal? Saya akan beritahu Anda perlahan30 Dharma Talk

lahan, suatu hari nanti Anda akan benar-benar bebas dari derita dan kerisauan,
memahami diri sendiri dan para insan. Pada dasarnya kolong langit ini tidak ada
kerisauan, Mahaguru bebas dari masalah, namun pasti membantu para insan
mengatasi derita dan kerisauan. Di dalam mimpi, kita semua akan banyak hal,
seperti naik pangkat, menikah, kaya raya, dan lain sebagainya, namun begitu
bangun masihkah ada hal demikian? Meskipun kita sangat bahagia di dalam
mimpi namun itu tidaklah nyata. Demikian sebaliknya, meskipun kita sangat
menderita di dalam mimpi, namun itu pun tidak nyata; bila kalimat ini Anda
renungkan lama-lama, Anda pun akan mencapai pencerahan.
Usai kebaktian, Mahaguru, guru Dhara, dan umat-umat se-Dharma dari
mancanegara berfoto bersama.

Dharma Talk 31

Bhavana Adalah Bekerja
Seseorang pernah berkata pada saya, “Saya telah meninggalkan pekerjaan saya.”
Mengapa?” saya balik bertanya.
Ia menjawab, “Demi bhavana (melatih diri), saya meninggalkan pekerjaan saya.”
Saya memberitahunya, “Bhavana justru bekerja.” (Anak-anak di Sungai Niu Chou
bekerja setiap hari)
Saya menentukan demikan :
Bhavana adalah memperbaiki sikap sendiri, bhavana harus dilatih dan dijalankan,
dijalankan itulah bekerja, mengubah pekerjaan menjadi bhavana, keduanya
menyatu, berbaur di dalam kehidupan sehari-hari.
Bhavana bukan duduk kaku. Berjalan, berdiam, duduk, tidur, mengobrol,
semuanya adalah bhavana. Selama bhavana, tidak lupa bekerja, selama bekerja
tidak lupa bhavana, itu barulah benar.
Saya memberitahunya :
Tulisan” saya adalah bhavana saya.
Lukisan” saya adalah bhavana saya.
Pembabaran Dharma” saya adalah bhavana saya.
Olahraga” saya adalah bhavana saya.
Dan lain sebagainya.
Saya sendiri juga mengerjakan pekerjaan rumah tangga, saya membeberkan
kamar saya, saya juga mengepel, saya bahkan membuang sampah..........
Kapan pun dan di mana pun, saya japa nama Buddha dan mantra, saya menjapa
nama Buddha dan mantra selama saya bekerja demi :
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Pekerjaan setiap hari dirampungkan setiap hari.
Bersyukur pada setiap orang
Bhavana pada setiap orang.
Membahagiakan setiap orang.
Makanya, saya menghimbau :
Hidup sehari, bersyukur sehari.
Hidup sehari, bhavana sehari.
Hidup sehari, bahagia sehari.
Bersyukur, bhavana, bahagia, semuanya timbul dari “bekerja”.
Bhavana bukan berarti tidak melakukan apa-apa, Anda akan menjadi malas jika
Anda tidak melakukan apa-apa. Malas justru dicampakkan waktu, dicampakkan
masyarakt, dicampakkan hidup, Anda pun tidak akan menuju tanpa batas.
Mohon ingat :
Bekerja adalah musik kebahagiaan.
Bekerja adalah sebuah lagu.
Bekerja adalah maju dan berkembang.
Bekerja adalah hasil panen.
Bekerja adalah perwujudan impian.
Bekerja adalah fakta hidup.
Bekerja adalah antusias.
Sementara kita sadhaka, juga perlu bekerja, misalnya : “membersihkan tempat
ibadah” , “ menyuci dan memasak” , “menyeberangkan arwah” , “memohon
berkah untuk orang lain”, “menjelaskan Sutra dan bercermah Dharma” ,”bercocok
tanam” ...
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Guru Zen Baizhang berkata, “Sehari tidak bekerja, sehari tidak makan.”
Orang awam mempelajari ilmu pengetahuan, semuanya demi “bekerja”.
Sadhaka mempelajari kebijaksanaan, semuanya demi “bekerja”.
Bekerja bukan kerja rodi, bekerja adalah “bhavana”.
Misalnya :
Saya tekun “menulis”, yakni menjadikan pengetahuan kebijaksaan menjadi
sehelai kain, kemudian digunting dan dijahit menjadi pakaian, agar para insan
mengenakannya.
Saya tekun “melukis”, yakni melebur dengan menggunakan perasaan, berubah
menjadi keindahan bagi indera penglihatan, agar orang lain mendapatkan sukacita.
Saya tekun “membabarkan Dharma”, yakni supaya roh jiwa manusia semakin
terhormat, mencapai keabadiaan.
Kita harus “bekerja” dengan berlandaskan cinta kasih.
Kita jangan “bekerja” dengan berlandaskan kebencian.
Itulah bhavana.
Kita menyatakan bahwa di bawah kondisi apapun, bekerja adalah bhavana,
bhavana adalah bekerja.
(Kutipan dari buku ke – 193 “Seruan Sungai Niu Chou”)
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Agama Buddha Memaklumi Semua Insan
Sembah sujud pada Y.M. Liao Ming, Guru Sakya Zhengkong, sembah
sujud pada Gyalwa Karmapa XVI, sembah sujud pada Guru Thubten Dhargye,
sembah sujud pada Triratna mandala. Guru Dhara, para Acarya, Dharmacarya,
Lama, para umat se-Dharma, juga umat se-Dharma di internet, salam sejahtera.
Hari ini kita mendengarkan ceramah Lama Xin Mei, saya mendengar dari
awal hingga akhir, walaupun bahasa yang diucapkannya adalah mandarin Taishan,
tidak tergolong bahasa Kanton! Namun, saya tetap mendengar dengan jelas.
Nyatalah bahwa ia ada kemajuan. Ia bicara dari desa hingga kota, dari kota hingga
desa, keduanya mempunyai kebiasaan hidup yang berbeda, singkat kata keduanya
adalah dua dunia yang berbeda, terakhir ia mengatakan bahwa ia kurang mampu
berkomunikasi dengan kita selama berada di tempat ibadah seperti Vihara Ling
Shen Ching Tze karena kebiasaan hidup dan bahasanya, jadi sama halnya dengan
dua dunia. Kadang-kadang bahasanya, kita tidak mengerti, namun ia justru
mengerti bahasa kita. Terus terang, ada manfaatnya untuk diri Lama Xin Mei,
sebab ia mengerti bahasa kita, sementara kita tidak mengerti bahasanya. Jadi,
seharusnya Lama Xin Mei yang menang, ia berdiri di posisi menang, kita berdiri
di posisi kalah. Sebab, kita tidak mengerti apapun yang diutarakan nya, namun ia
mengerti apa yang kita utarakannya, namun ia mengerti apa yang kita utarakan!
Jadi, nama upasampadanya sangat bagus, yaitu hatinya sangat indah, kita tidak
peduli bagaimana penampilannya, namun hatinya sangat indah. Ia dapat
mengatakan seperti itu, maksudnya sama dengan kata-kata Acarya Lian Jie,
semacam memaklumi. Siswa-siswa Zhen Fo Zong berasal dari berbagai negara di
dunia dengan bahasa dan ras yang berbeda-beda. Semua tercakup di dalamnya.
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Kita tidak seperti Taiwan, di Taiwan ada kelompok biru dan kelompok
hijau, sekarang ada lagi kelompok merah, mereka saling bertentangan satu sama
lain, tidak bisa bersosialisasi. Beda dengan Zhen Fo Zong. Contonya, manajer
Rainbow Villa Acarya Lian Yin, dulu dia berasal dari Cina daratan, mungkin dia
mafia, mafia komunis, namun kita tidak beranggapan demikian! Ia justru
menjabat manajer Rainbow Villa, jabatan paling tinggi. Saudari Cai mengatakan
Bahwa ia belum pernah bertemu dengan orang komunis sebaik dia. Belum pernah
bertemu dengan Garda Merah sebaik dia. Ayah Acarya Lian Yin berdomisili di
Heilongjiang, Beliau menjabat sebagai sekretaris Departemen Partai Komunis,
tergolong jabatan yang sangat tinggi. Beliau sudah 10 tahun bahkan hampir 20
tahun di Rainbow Villa, kinerjanya sangat bagus. Hubungan kami sangat rukun.
Kami pun dapat bersosialisasi, saya bukan orang pribumi, saya orang Taiwan asli,
orang Taiwan yang bicara bahasa Taiwan. Ayah saya asli Taiwan, ibu saya juga,
saya tentu lebih asli lagi. Namun, ia berasal dari Cina daratan, dulu kami melihat
orang asing, lalu mengatakan anda asing. Namun, keluarga Zhen Fo Zong kita
tidak demikian, sama sekali tidak ada diskriminasi, contohnya : Acarya Dehui,
ketua komisaris dan kepala Vihara Ling Shen Ching Tze Seattle, ia lahir di
Malaysia, orang Sibu, Lian Ning dari Brunai. Anda adalah orang Sibu, Malaysia,
lari ke Seattle, lari ke Kanada, ke Seattle, menjadi ketua komisaris Vihara Ling
Shen Ching Tze Seattle, jadi kita sangat berbaur, semua berasal dari berbagai
negara. Acarya juga berasal dari berbagai negara, bukan berarti Vihara Ling Shen
Ching Tze Seattle milik orang Taiwan, Mahaguru juga orang Taiwan, lantas
semua orangyang Mahaguru pakai adalah orang Taiwan. Sebenarnya orang
Taiwan tidak banyak, banyak Acarya atau Lama berasal dari
mancanegara,misalnya orang Guangdong, orang Taishan, dari negara mana pun
ada, pada diri kita tidak ditemukan gejala perpecahan suku, atau gejala
diskriminasi rasial. Kita bersosialisasi, kita hidup bersama, perlahan-lahan, jalan
kita satu-satunya hanya melatih diri, kita sama-sama punya satu niat melatih diri,
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dan kita sama-sama menempuh jalan ini.
Pada saat bersamaan, saya juga sering mengatakan demikian, terus-terang
kecantikan gadis Taiwan tergolong kolot, karena ubi, ubi tergolong kolot. Talas
tergolong modern. Jadi, kita menyebutkan potato adalah “yang-yu” (talas
modern), tentu secara penampilan ubi kalah dengan kentang, secara penampilan
kentang lebih indah, namun ubi sangat bergizi. Saya membaca sebuah liputan
mengatakan bahwa sayur yang paling bergizi adalah ubi, buah terbaik adalah
pepaya, daging terbaik adalah daging ayam. Jadi, saya merasa, kekolotan gadis
Taiwan, kecantikannya adalah kecantikan dalam. Kecantikan gadis Cina adalah
kecantikan luar, tapi kita boleh mengatakan demikian! Kecantikan gadis Cina
tentu ada luar dan dalam, kecantikan gadis Taiwan juga ada luar dan dalam,
namun bila dibandingkan, berdasarkan kecantikan luar, gadis Cina lebih cantik
dari pada gadis Taiwan, karena itulah pengusaha-pengusaha Taiwan begitu perhi
ke Cina, semua terjerumus, bahkan menjadi “santong”.
Saya merasa, dua dunia yang berbeda, walaupun untuk sementara tidak
dapat bersosialisasi, namun sebenarnya, di hati setiap orang, semua adalah
manusia. Antara sesama manusia pasti dapat hidup bersosialisasi, pasti dapat
memaklumi, pasti dapat berbaur jadi satu. Jadi, Lama Xinmei, Anda jangan kuatir,
sebenarnya Anda sangat lama di dalam sejarah Zhen Fo Zong, Anda dapat terus
bertahan sampai sekarang adalah semacam kemampuan bersosialisasi. Siapa yang
bersarana lebih lama dari Lama Xinmei? Ia sudah bersarana. Sewaktu kita
kebaktian bersama di Zhen Fo Mi Yuan yang mana sekarang adalah ruang arsip
yang kecil itu, Lama Xinmei selalu duduk di samping saya. Karena setiap kali ia
selalu rebut posisi itu, saya masih ingat.
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Kita Zhen Fo Zong berhati lapang. Saya akui saya manusia, Mahaguru
manusia, Anda semua manusia, warga Malaysia juga manusia, warga Cina juga
manusia, bahkan ras apapun dari seluruh negara dan benua di dunia adalah
manusia, ini pengakuan. Asalkan itu insan, Buddha akan memakluminya. Agama
Buddha tidak hanya memaklumi manusia saja, semua insan, semua makhluk
hidup, kita pun maklumi. Jadi, Agama Buddha melarang pembunuhan. Sila tidak
membunuh berarti memaklumi, termasuk semua hewan, tumbuhan, asalkan insan,
kita pun tidak tega membunuh atau menyakitinya.
Barusan Acarya Lian Jie mengatakan, ada yang mengatakan tidak
mengakui, tidak apa-apa, sebab Buddha mengakui, Buddha mengakui bahwa
semua insan memiliki Buddhata. Sejujurnya saya katakan, hari ini Mahaguru Lu
duduk disini, sejak saya keluar membabarkan Dharma dan menyeberangkan insan
pada usia 26 tahun, banyak agama tidak mengakui, hingga hari ini usia saya sudah
64 tahun, setelah tahun baru ini saya sudah berusia 64 tahun, orang lain tetap tidak
mengakui. Saya juga berterus-terang pada Anda, sekalipun hari ini saya telah
mencapai kebuddhaan atau tingkat Bodhisattva, walau saya sudah sangat mulia,
sangat suci, bersih seutuhnya, orang lain tetap tidak mengakui Anda. Setelah
tahun baru ini saya berusia 64 tahun, sekalipun pada usia 60 tahun saya dapat
kembali ke kampung halaman atau pensiun, usia 70 tahun bermain mahyong, usia
80 tahun berjemur matahari, usia 90 tahun sudah terlalu lanjut, berbaring di
ranjang, usia 100 tahun di gantung di tembok, artinya mengenang Anda, siswa
mengenang Mahaguru, jadi menggantung Mahaguru di atas tembok. Seandainya
saya dapat hidup samapi usia 100 tahun, saya tidak berani berpikiran demikian,
jika saya dapat hidup hingga 100 tahun, saya jamin tetap banyak agama tidak
mengakui saya. Selurus apapun Anda, mereka juga tidak akan mengakui Anda.
Apa sebabnya? Yang dikatakan Acarya Lian Jie, soal kelapangan hati. Sebagai
sadhaka kita harus berhati lapang, selapang langit dan bumi. Urusan Mahaguru
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tidak penting, urusan para insan baru penting. Kita sebagai seorang sadhaka harus
membangkitkan Bodhicitta, kita tidak punya apa-apa, sunya. Yang kita punya
hanya membantu orang lain, menyeberangkan insan dengan segenap kemampuan
kita. Jadi, tahun depan, Fo Qing kembali dari Swiss, ia akan mengepalai yayasan
amal saya. Amal, saya khusus memberikan nama Yayasan Amal, yakni
menyumbangkan semua milik Mahaguru. Kami meminta Fo Qing pulang, sebab
sekarang Fo Qing adalah Generasi Manajer perusahaan CHANEL di Swiss. Kita
khusus mengundangnya kembali untuk mengepalai yayasan amal saya, tujuan
utamanya untuk membantu semua insan.
Kita tergolong memaklumi, juga berhati lapang, apapun agama Anda,
aliran apapun dalam agama Buddha, aliran apapun dalam agama Kristen, aliran
apapun dalam agama Katolik, aliran apapun dalam agama Islam, asalkan perlu
dibantu, tidak hanya manusia, bahkan semua insan, sewaktu kita layak membantu
mereka, kita pun harus menyumbangkan tenaga kita untuk membantu mereka.
Inilah hati Mahaguru, hati Buddha juga demikian.
Kita tidak berhati sempit, walaupun kita menyebut diri kita Dharma yang
benar, Dharma yang benar dari Sang Buddha ada pada diri kita, namun kita tidak
akan pernah mendiskredit orang lain. Seperti kisah Yesus, Yesus seorang gembala,
ia mengembalakan banayk kambing kembali ke surga sambil menggendong
seekor kambing di tangannya, kambing yang di gendongnya terluka, mengapa ia
menggendong kambing yang terluka? Inilah cinta kasih pada diri Yesus,
menurutnya, yang terluka, yang cacat mental, justru lebih perlu dimaklumi dan
diperhatikan, yang berjalan normal dibiarkan berjalan, yang terluka lebih butuh
perhatian kita. Jadi, insan yang harus kita selamatkan, seperti mental labil, yang
berpikiran negatif, mental abnormal, kita justru harus lebih memperhatikannya!
Bukan mendiskresit. Jadi, terhadap orang – orang yang mental labil atau cacat
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pelaku pidana, atau berpenyakit kronis, atau berpenyakit akut, kita justru harus
lebih memperhatikan orang demikian. Buddha dan Bodhisattva welas asih, kita
percaya Buddha dan Bodhisattva akan memperhatikan kita, akan bersama kita
selamanya, akan terus memberkati kita, terus mengabhiseka Mahaguru.
Hati seorang sadhaka baru benar-benar sesuai dengan hati Buddha. Jangan
mengira diri Anda sendiri lurus, lantas meremehkan dan mendiskredit orang lain,
ini tidak boleh. Titik berat pada ceramah hari ini adalah memaklumi dan
kelapangan hati, Acarya Lian Jie juga menerangkan tentang pencerahan, apa itu
pencerahan? Kita sering mengatakan hidup bagaikan mimpi, sekarang Mahaguru
bersadhana setiap malam, yakni menekuni sadhana kematian. Kalian pasti belum
pernah dengar sadhana kematian. Otot badan tidak bergerak sama sekali, berhenti,
masuk kedalam air. Air juga tidak bergerak, lalu masuk ke api, api juga tidak
membakar, lalu hidup ini pun berakhir. Kemudian ulangi sekali lagi, latih setiap
hari. Tanah, air, api, angin, terus latihan seperti ini, setiap orang pasti akan
menemui fenomena demikian. Ketika tanah, air, api, angin terurai, selanjutnya
masukkan kesadaran ke dalam angkasa, berpadu dengan Buddhata, kalau sudah
pagi, ulangi lagi dari tengah angkasa kembali lagi ke tubuh kita, kemudian
perlahan-lahan bergerak kembali, air pun mulai mengalir, suhu pun naik, napas
pun datang, terus menerus melakukan latihan tanah, air, api, dan angin. Inilah
yang disebut sadhana kematian. Karena Anda melakukan sadhana kematian setiap
malam, kelak suatu hari nanti dimana ajal Anda sudah benar-benar menjelang,
Anda oun menerapkan sadhana kematian ini, bila sehari-harinya Anda telah
menguasai latihan sadhana kematian, Anda mengantarkan kesadaran Anda ke
dalam Buddhata di tengah angkasa, asalkan Anda mengerti sdhana kematian,
kelak Anda tidak perlu gentar, Anda pun tidak perlu takut kematian, sebab suatu
hari nanti di mana saatnya tiba, Anda hanya mengulangi latihan ini sekali lagi,
tanah tidak bergerak, air tidak mengalir, api juga telah padam, angin pun telah
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berhenti, terakhir mengantarkan kesadaran pikiran ke tengah angkasa untuk
berpadu dengan Buddhata. Setiap malam saya melakukan latihan demikian.
Namun begitu bangun keesokan paginya saya hidup kembali, suatu hari nanti di
mana mata Anda tidak terbuka lagi, tubuh Anda tidak bergerak lagi, peredaran
darah tidak mengalir lagi, suhu badan tidak ada lagi, napas juga hilang, pada saat
itu, Anda dapat menerapkan kesadaran Anda masuk ke dalam angkasa untuk
berpadu dengan Buddhata, inilah hidup yang terindah.
Kita semua mengatakan hidup bagaikan mimpi, apakah Anda tidak
merasa? Manusia cepat sekali tua, selanjutnya adalah mati, di dalam sadhana
Tantra latihan kematian, Anda melakukan latihan kematian setiap hari, kalau
sudah lama berlatih, Anda pun sudah terbiasa, Anda tidak akan takut mati,
makanya Mahaguru sangat bahagia setiap hari, sebab saya sudah siap dari awal,
siap apa? Siap mati. Jadi, saya sangat bahagia setiap hari, saya hidup sehari, saya
pun untung sehari lagi, saya hidup setahun, saya pun untung setahun lagi,
sekarang saya sedang beruntung! Setiap hari saya beruntung, hidup sehari untung
sehari, saya tentu bahagia! Hidup sebulan untung sebulan, hidup setahun untung
pun setahun. Jadi, setiap hari kita sangat bahagia. Ketika seorang sadhaka melatih
diri hingga sangat bahagia setiap hari, Anda akan benar-benar mencapai
pencerahan. Lantas hidup juga sebuah mimpi, malam ini Anda pulang tidur dan
bermimpi, atau terlelap, saat Anda bangun, Anda pun hidup lagi. Setiap malam
Anda tentu harus meninggalkan dunia sekali, lalu hidup lagi sekali. Meninggal
dunia sekali lalu hidup sekali lagi, saya justru begitu. Anda perpanjang waktu ini,
beginilah hidup. Seperti yang dikatakan oleh Acarya Lien Jie, tidak ada yang
namanya cinta, tidak ada yang namanya benci, bahkan hidup pun tidak ada. Jika
Anda dapat mengerti tidak ada cinta, tidak ada benci, tidak ada dendam, tidak ada
cemburu, idak ada iri, tidak ada keserakahan, tidak ada kebencian, juga tidak ada
kebodohan, Anda sama sekali tidak pernah eksis di dunia ini. Anda pun mencapai
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pencerahan. Tentu saja, hari ini saya mengatakan demikian, Anda semua mungkin
kurang mengerti, mengapa Mahaguru mengatakan pencerahan seperti itu.
Sebenarnya ini tak terhingga dan tak bertepi.
Mengenai pertanyaan yang diajukan Bodhisattva Yu Xian, ia bertanya apa
itu “tiada jati diri?” saya beritahu dia apa itu “tiada jati diri”? bodhisattva Yu Xian
sama sekali bukan manusia, bukan manusia lantas apa? Bodhisattva. Ia
menanyakan bagaimana menerapkan tiada jati diri di dalam kehidupan sehari –
hari. Demikian pemahamannya, ketika Anda sedang melakukan tugas kebersihan,
lantas Anda memikirkan diri Anda adalah petugas kebersihan, Anda pun
melakukan pekerjaan dengan sebaik –baiknya. Ketika saya sedang bekerja di
dapur, saya anggap diri saya koki, memasakkan makanan yang sangat lezatuntuk
semua orang sehingga semua orang makan dengan bahagia, inilah yang disebut
tiada jati diri. Ketika diri Anda sedang bersama teman pria Anda, jadilah seorang
teman wanita yang lembut dan perhatian, memberikan kebahagian kepada
pasangan Anda, inilah yang disebut tiada jati diri. Ketika saya sedang bersadhana,
saya menjadi seorang Bodhisattva yang tekun, memperbaiki sikap dan perilaku
diri, menyeberangkan diri sendiri dan orang lain, dan lain sebagainya, ketika
melakukan suatu hal, lakukan dengan penuh konsentrasi dan kerjakan dengan
sebaik-baiknya, kesampingkan pandangan dan kemelekatan ego, apakah ini
disebut dengan konsep tiada jati diri? Mohon Mahaguru menjelaskan. Misalkan,
ini sebuah meja, kita menyebutnya meja, jika ke emapt kaki meja ini digergaji,
lalu tinggal sepotong kayu, kayu tersebut dibagi-bagi lagi menjadi potonganpotongan kecil lalu dibakar, menurut Anda apakah itu meja? Bukan, inilah yang
dimaksud tiada jati diri. Meja tidak punya jati diri. Kalau manusia, tadi saya sudah
katakan, ketika anda terlelat, masihkah Anda ingat Anda Bodhisattva Yu Xian?
Tidak ingat lagi, inilah yang disebut tiada jati diri. Sewaktu saya memukul kepala
Yu Xian dengan keras dengan sebuah pentungan besar, begitu dipukul, dirinya
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langsung pingsan, indeks pingsan tinggal nol, numpang tanya, apakah Anda Yu
Xian, inilah yang disebut tiada jati diri. Ketika Anda sangat lelap tidur, Anda sama
sekali lupa siapa diri Anda. Ketika Anda dipukul, Anda lupa siapa diri Anda,
ketika seseorang meninggal dunia juga lupa siapa dirinya, ada suatu selang waktu
ia lupa siapa dirinya, ketika mati rasa, lupa siapa dirinya. Meninggal dunia,
terlelap, pingsan, saat itu sama sekali tidak ada jati diri. Jadi, mengertikah Anda
apa yang dimaksud dengan tiada jati diri? Anda melakukan sesuatu menggunakan
konsep tiada jati diri, asalkan Anda punya niat tiada jati diri untuk melakukan
segala hal, melakukannya dengan sangat gigih dan tekun, serta tidak
mengharapkan apa-apa, perilaku demikian disebut perilaku tiada jati diri,
mengertikah Anda? Jadi, apa yang dimaksud dengan pencerahan? Tiada jati diri
ada sangkut pautnya dengan pencerahan. Apakah tiada jati diri itu pencerahan?
Sebenarnya, bukan, melainkan mendekati pencerahan.seorang yang memiliki
kemurahan hati, seorang yang berhati lapang, sampai akhirnya ia bisa mendekati
tahap tiada jati diri, jadi pertanyaanyang ia ajukan hari ini sangat luas, tiada jati
diri mendekati pencerahan, semoga Anda semua dapat mengerti apa yang saya
ceramahkan hari ini. Sebab akhir ceramah hari ini boleh dikatakan sangat dalam.
Terima kasih semuanya.
Om Mani Padme Hum!
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Tiga Jenis Tubuh Ilusi Dalam Melatih Diri
Acarya peminpin upacara, Para Acarya, Dharmacarya, Para Lhama,
Pandita, para umat sedharma, selamat malam semuanya!
Malam ini, kita telah mendengarkan Acarya De-Hui bercerita tentang
sebab dan kondisinya. Dulu, sewaktu saya memberikannya nama Dharma, pernah
terlintas dalam benak saya untuk memberikanya nama Dharma yang terdiri dari
dua kata, namun, begitu teringat kata De-hui saya merasa kedua kata ini sangat
bagus, yang berarti moral dan De-hui sebagai nama Dharma-nya, ia selamanya
memiliki moral dan kecermelangan. Jadi, saya tidak mengubahnya, langsung
menjadikan De-hui sebagai nama Dharmanya, ia selamanya memilki moral dan
kecermelangan. Jadi nama Dharma-nya bukan terdiri dari dua kata melainkan
empat kata: Lian-hua De-hui, ini adalah salah satu keistimewaannya. Dulu nama
Dharma dari Y.M. Xu-yun adalah De-qing, moral yang bersih, sebab dengan
moral yang bersih, seseorang baru akan menghasilkan kecermelangan, jadi saya
pikir De-qing dan De-hui adalah nama yang sangat bagus.
Kita terima kasih sekali kapada Acarya De-hui yang telah berkenan
menjabat sebagi ketua Vihara Seattle Lei zang si, sekarang sudah berapa tahun
anda menjabat? (Acarya menjawab: 8 tahun) Wah! Delapan tahun. Kita berharap
ia terus menjabat . Mengapa? Karena tadi ia megucapakan sepatah kalimat:
lagipula tidak ada yang menjabat, jadi saya pun menjabat. Jadi, kita tetap meminta
beliau terus menjabat.
Sudah hamper 6 tahun Mahaguru menyepi. Pada waktu itu, saya hanya
mengadakan sebuah upcara Kalacakra di Hong Kong. Lalu, saya menyepi lagi
selama 5 ½ tahun. Dan selama itu, Vihara Seattle Lei zang se diketuai dan di
pimpin oleh Acarya De-hui. Tentu saja, ini adalah masa-masa tersulit baginya
untuk mengatur vihara ini, ia menghadapi banyak kesulitan dan banyak tugas
yang sulit di jalankan. Kita semua mengerti semua kesulitannya namun, Acarya
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De-hui dapat melewati semua ini saja sudah sangat tidak mudah. Inilah yang
disebut dengan mampu menjalankan apa yang sulit di jalankan, mampu bersabar
dari apa yang sulit untuk bersabar.
Tadi ia sempat mengatakan bahwa sejak ia bersarana hingga menjadi
bhikku, lalu menjadi Acarya, serta menjabat sebagai ketua Vihara Seattle Lei Zang
Si, ia bahkan tidak tau siapa dirinya, dan apa yang telah dilakukannya. Ini luar
biasa sekali. Mengapa sangat luar biasa? Sebab, inilah bukti bahwa ia telah
mencapai tubuh ilusi. Ia tidak mengenal siapa dirinya, berarti dirinya telah
mencapai tubuh ilusi. Sesungguhnya, alam semesta yang tidak terbatas luasnya
juga bukan alam semesta! Tubuh anda juga bukan milik anda! Sebab, tubuh kita
pada dasarnya adalah sebuah tubuh ilusi yang merupakan perpaduan dari 4 unsur
palsu.
Didalam ajaran Tantra terdapat istilah tiga jenis tubuh ilusi, tubuh ilusi
pertama adalah tubuh ilusi kasar. Diri kita yang kita lihat sewaktu kita sedang
bercermin adalah tubuh ilusi kasar. Tubuh ini kasar atau kasat mata, bukan hanya
bisa dilihat oleh kita sendiri, bahkan setiap orangpun bisa melihatnya. Sang
Buddha menyebutnya dengan istilah NIRMANAKAYA. Di dalam tradisi Tantra,
kita mengetahui tiga jenis tubuh yang terdiri dari Dharmakaya, Sambhogakaya,
dan Nirmanakaya. Setiap orang harus ingat, bahwa kita tidak hanya memiliki
sebuah tubuh ilusi kasar saja, kita masih memiliki sebuah tubuh halus, itulah
Sambhogakaya. Setelah anda mencapai tubuh halus dalam bersadhana, anda boleh
melihat sekuntum teratai, dan di atasnya terdapat sebuah cahaya sebesar jari
kelingking, inilah Sambhogakaya anda, juga disebut sebagai tubuh ilusi halus.
Sementara Dharmakaya itu tidak berwujud, tidak ada manusia yang
mampu melihatnya. Lalu siapa yang bisa melihatnya? Hanya sesama Buddha
yang mampu melihatnya. Itulah yang disebut tubuh ilusi terhalus, dalam agama
Buddha disebut sebagai Dharmakaya. Anda semua harus memahami bahwa ketika
sadhaka menekuni Sadhana Kalachakra, sadhaka harus tahu bahwa dirinya adalah
Dharma Talk 45

sebuah tubuh ilusi.
Dari luar, yang sadhaka lihat adalah tubuh ilusi kasar, setelah bersih,
sadhaka pun menjadi tubuh ilusi halus atau Sambhogakaya, terakhir setelah
sadhaka memperoleh keberhasilan, anda pun menjadi Buddha Dharmakaya atau
tubuh ilusi terhalus. Pada saat itu, hanya sesame Buddha yang mampu melihatnya.
Bahkan Sambhogakaya pun belum tentu dapat kita lihat, sebab Anda belum
mencapai keberhasilan dalam sadhana anda, asalkan anda mencapai keberhasilan
dalam sadhana anda, anda pun mampu melihatnya.
Dulu ketika Yao Chi Jin Mu membuka mata batin saya, Beliau membawa
saya melihat Padmakumara. Waktu itu saya pun melihat Padmakumara dalam
wujud sebuah cahaya yang cemerlang di atas teratai. Jadi, yang saya lihat adalah
Sambhogakaya. Saya pernah mengatakan bahwa di dalam suatu kitab Sutra
pernah menyebutkan tentang Padmakumara, namun semua yang ada di dalam
GOA ke-314 dari GOA Dunhuang adalah padmakumara. Ketika kalian pergi
berkunjung, kalian tinggal minta tolong mereka untuk mengantarkan kalian
berkunjung ke GOA ke-314, kalian pun akan melihat Padmakumara memenuhi
seluruh ruangan goa batu, Padmakumara tersebut adalah tingkatan Sambhogakaya
Buddha, mereka menjelma dan terlukis di seluruh ukiran batu dan tembok.
Tujuan kita melatih diri adalah melatih tubuh ilusi kita. Hari ini kita
mengadakan pembersihan dan pertobatan Bhaisajraguru Buddha, tujuannya untuk
melatih kebersihan. Setelah anda membaca kitab pertobatan, anda akan tahu apa
yang telah anda lakukan. Namun, asalkan anda bertobat, anda pun menjadi bersih,
bagaikan sebuah mangkuk, banyak ampas tertinggal di dalamnya, begitu anda
membersihkannya dengan air bersih, mangkuk pun menjadi bersih. Tujuan
pertobatan adalah membersihkan semua yang pernah kita lakukan pada masa
silam. Jadi, hari ini boleh dikatakan bahwa kita telah De-qing, moral telah bersih,
bahkan kita pun telah De-hui, moral telah memancarkan kecermelangan. Asalkan
membuktikan tubuh ilusi, sekali bercahaya, anda pun mencapai keberhasilan.
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Di dalam ajaran Tantra terdapat istilah Enam Yoga Naropa, di dalamnya
terdapat Sadhana Cahaya Ilusi yang bertujuan untuk melatih tubuh ilusi kita.
Acarya De-hui tidak kenal siapa dirinya, dan begitu pula dengan saya, tidak
mengenal lagi siapa diri saya. Setiap orang pun tidak mengenal siapa dirinya,
namun mengapa hidup di dunia ini? Lantas ke manakah anda nanti setelah anda
lanjut usia kemudian meninggal dunia atau parinirvana? Di dalam proses hidup
dan mati ini, sebenarnya apa yang telah anda lakukan? Saya pernah member
contoh misalnya menimba ilmu, sejak anak – anak sampai kita ulai tumbuh
dewasa, kita pun mulai menimba ilmu, setelah selesai menimba ilmu, kitapun
mulai berkarir, setelah berkarir dan mempunyai sedikit tabungan, lalu kita pun
menikah, setelah menikah, kita pun melahirkan dan membesarkan anak – anak,
ketika anda melihat anak – anak tumbuh dewasa, mereka mengulangi apa yang
pernah anda lakukan, lalu apa yang masih anda lakukan?
Acarya De-hui tidak tahu apa yang sedang dilakukannya, banyak orang
pun demikian. Pada kunjungan saya ke North California kali ini, seseorang
bertanya pada saya, Mahaguru, apa tujuan kedatangan saya di dunia ini? Saya pun
menjawab : justru itu pertanyaan yang hendak saya tanyakan pada Anda. Apa
tujuan kedatangan saya di dunia ini? Saya justru mau bertanya pada Anda tapi
mengapa malah Anda yang bertanya pada saya ?! Acarya De-hui juga berkata :
Saya tidak tahu apa yang mau saya lakukan. Sebenarnya, kita masih tahu sedikit
apa yang sedang kita lakukan; kita sedang membersihkan tubuh kasar kita. Selama
kita masih hidup dalam tubuh kasar, kita harus membersihkannya. Tujuan kita
bersadhana di sini adalah membersihkan magkuk kita; dan melalui pertobatan,
kita membersihkan tubuh kita sendiri.
Kita tidak hanya membersihkan tubuh kasar saja, tapi juga harus
membersihkan kematian, misalnya lewat penyeberangan. Di dalam ajaran Tantra
terdapat Metode Keberhasilan Bardo, dimana ketika seorang mendiang berada
dalam kondisi roh, dalam 49 hari, rohnya dibersihkan. Jadi, di sini ada beberapa
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jenis pembersihan! Ketika kita masih hidup dalam tubuh kasar, kita harus
dibersihkan. Ketika kita meninggal dunia pun demikan, justru pada periode bardo
ini, roh kita dibersihkan. Apalagi, bila Anda memahami metode pembersihan,
pada akhirnya Anda akan mencapai pencerahan (memahami hati dan menekuni
jati diri) lewat petunjuk dari Sang Guru; bahkan Anda akan melihat
Sambhogakaya Buddha dan Dharmakaya Buddha Anda sendiri. Dengan kata lain,
Anda akan memasuki tubuh ilusi halus Anda, bahkan mencapai tahap yang lebih
tinggi lagi yaitu memasuki tubuh ilusiterhalus Anda. Sehingga, Anda pun
mencapai keberhasilan.
Selama beberapa tahun Mahaguru menyepi, kita patut berterima kasih
kepada ketua dari Vihara Rey Tsang Seattle Acarya De-hui, juga berterima kasih
kepada seluruh Acarya, Dharmacarya, dan Lama di Vihara Rey Tsang Seattle,
serta seluruh umat se-Dharma di Vihara Rey Tsang Seattle yang telah mendukung
selama ini. Sehingga pada saat kita kembali, kita pun merasakan bahwa Vihara
Rey Tsang Seattle masih Vihara Rey Tsang Seattle yang bersih. Segala sesuatu
yang pernah terjadi, semua telah berlalu; dan semuanya telah bersih lewat
pertobatan. Kita berharap kita tetap dapat mempertahankan moral yang bersih dan
moral yang cemerlang dalam diri kita. Terima kasih semuanya.
Om Mani Padme Hum
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Ulka Mukhayoga
Makna dari “Ulka Mukhayoga” :
Ulka Mukhayoga adalah tata ritual penyeberangan arwah yang di susun
darikumpulan mantra dan mudra berdasarkan metode Tantrayana. Tata ritual ini
disusun oleh tiga Maha Bhiksu Lhama dari India bersama Kaisar Tang Ming.
Keistimewaan ritual Ulka Mukhayoga dari Zhen Fo Zong terletak pada panji
berbintang tujuh Ksitigarbha yang dianugerahkan Ksitigarbha Bodhisattva kepada
Maha Guru Buddha Hidup Lian Sheng, yang mana mampu memanggil arwah
gentayangan walau berasal dari masa lampau, kemudian menyebrangkan mereka
(para arwah) yang namanya terdaftar dalam ritual tesebut. Panji ini merupakan
wujud tekad Ksitigarbha Bodhisattva yang di manifestasikan dalam pancaran
maha cahaya demi menolong hingga membebaskan seluruh makhluk yang berada
di alam samsara / sengsara.

Panji Bintang Tujuh Ksitigarbha Bodhisattva.
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Kami Umat Se-Dharma Keluarga Besar Zhen Fo Zhung
Vihara Vajra Bhumi Sriwijaya Palembang

Menhucapkan:
“Selamat Ulang Tahun Mahaguru Sheng Yen Lu”

“kami umat zhen fo zhong memohon buddha menetap
didunia untuk memutar roda dharma, menyelamatkan
dan menyeberangkan semua makhluk hidup”
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Tiga ekor Kera
Saya pernah melihat tiga ekor kera pahatan kayu di sebuah toko barang seni,
ketiga ekor kera ini masing – masing mempunyai postur tersendiri. Kera pertama
menutupi mata dengan kedua tangannya, kera kedua menutupi telingganya dengan
kedua tangannya, kera ketiga menutupi mulut dengan kedua tangannya. Ketga
ekor kera ini melambangkan :
1.
Jangan melihat hal – hal yang tidak berkenan. (Menutupi mata)
2.
Jangan mendengar hal – hal yang tidak berkenan. (menutupi telingga)
3.
jangan melontarkan hal – hal yang tidak berkenan. (Menutupi mulut)
Saya merasa menarik sekali. Ini membuat saya mengasosiasikannya pada kutipan
“Sutra Hati” : “Tiada mata, telingga, hidung, lidah, jasmani, dan pikiran. Tiada
rupa, suara, wewangian, rasa, sentuhan, dan dharma.”
Lebih menarik lagi jika si pemahat dapat memahatkan postur :
Menutupi hidung.
Menutupi jasmani.
Menutupi pikiran.
Saya pikir menutupi hidung masih bisa
dipahat, namun menutupi jasmani,
menutupi pikiran, lebih sulit
diwujudkan. Seorang penekun
“vijnanavanda” biasanya menganjurkan
“sunya di luar namun ada di dalam”,
fokus pada kata “vijnana/kesadaran”.
Dari kesadaran pikiran, kesadaran
telingga, kesadaran hidung, kesadaran
jasmani, kesadaran pikiran, selanjutnya
memasuki kesadaran ketujuh “kesadaran
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manas” (indera pikiran), selanjutnya memasuki kesadaran kedelapan “kesadaran
alaya” (kesadaran Tathagatagarbha). Ada orang yang menyuarakan telah mencapai
“kesadaran Alaya”. Bahkan menyebutkan kesadaran kesembilan “kesadaran tanpa
kotoran”. Bahkan menyebutkan kesadaran kesepuluh “kesadaran bersih”. Semua
adalah nama lain dari kesadaran kedelapan. Orang tersebut menyuarakan dirinya
adalah seorang yang telah mencapai “pencerahan”, kemudian mengecam penekun
aliran lain dengan mengatakan bahwa semuanya belum mencapai pencerahan,
semuanya salah. Apalagi mengecam:
“Prasangika-Madhyamika.”
Sepengetahuan saya, penekun Agama
Buddha terdiri dari: Aliran Madhyamika
(Prasangika, Svatantrika), Aliran
Vijnanavanda, Aliran Sautrantika, dan lain
sebagainya. Terus terang, saya pribadi
juga telah menyaksikan “kesadaran
Alaya”, saya menyaksikan satu persatu
penguasa inti kesadaran kedelapan,
menerima lima Dharma, tiga jenis jati diri,
tujuh jenis kebenaran utama, tujuh jenis sifat jati diri, dua jenis Dharma tiada inti.
Menurut saya pribadi, menyaksikan “kesadaran alaya” tidak ada hebatnya.
Menyaksikan “kesadaran alaya” belum dianggap mencapai pencerahan. Yang
disebutkan di dalam Sutra Hati : “Tiada mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, dan
pikiran.” Menekuni lewat “pikiran”, “kesadaran alaya” hanya dapat dikatakan
“mendekati” pencerahan saja. Orang tersebut mengecam : Penekun Aliran Zen,
yang “memahami hati” banyak, yang “menyaksikan Buddhata” sedikit. Saya
pribadi punya sebuah pertanyaan: “berani-beraninya Anda yakin bahwa yang
memahami hati banyak, yang menyaksikan Buddhata sedikit. Memangnya hanya
aliran Vijnanavada yang merupakan kebenaran tertinggi?” Saya pribadi berasumsi
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:Belajar Agama Buddha. (debu)
Buddhisme. (debu)
Vijnanavada. (debu)
Sautrantuka. (debu)
Semua pengetahuan dan kebijaksanaan
di dunia ini adalah debu, seluruh
Tripitaka dan 12 tipe kitab suci adalah
debu, ketika Anda meninggalkan semua
debu, dan menemukan hanya
kemudahan saja. Barulah dianggap
“mencapai pencerahan”, mengertikah
Anda penjelasan saya ini? (Di sinilah
kebenaran dari sabda Buddha bahwa
Beliau tidak pernah bersabda satu kata
pun)
(Dikutip dari buku ke-200 Helai Helai Pencerahan)
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Tanpa Masalah Dan Tidak Memikirkan Apa-apa
Membuat Dunia Jadi Luas
Sembah sujud pada Y.M. Liao Ming, Guru Sakya Zheng Kong, Gyalwa
Karmapa XVI, Guru Thubten Dhargye. Sembah sujud pada Triratna Mandala.
Gurudhara, acarya pemandu kebaktian, para acarya, dharmacarya, lhama, para
umat se-Dharma, juga umat se-Dharma di internet, selamat tahun baru imlek.
Orang Bijak Yang Berniat Meninggalkan Keduniawian Menghargai Saat Ini
Dengan Bersadhana Sungguh-Sungguh
Malam ini kita lebih dulu mendengar Lhama Lian Yan menyampaikan
tentang kesan-kesannya di Seattle; mendengar Acarya Lian Seng menyampaikan
tentang pengalaman-pengalamannya. Sekarang saya ingin sekali bertanya, di sini
ada berapa umat se-Dharma yang berdomisili di Seattle? Silakan angkat tangan.
Lumayan banyak juga. Bagus. Selamat datang ke “Kolam Naga dan Liang
Macan”. Sebenarnya semua tempat ibadah itu sama saja. Saya sering mengatakan,
walaupun Anda ke tempat lain, kalau Anda sudah lama di tempat itu, Anda tidak
akan suka tempat itu lagi, kemudian Anda akan pergi ke tempat lain lagi. Di
tempat baru pun, Anda tetap akan menemukan bahwa tempat itu tidak sempurna.
Baik di panama maupun di Seattle, di dunia ini tidak akan ditemukan tempat yang
benar – benar bersih, indah, dan serba sempurna. Contohnya, tempat terpencil
seperti Seattle, jarak antara sesama terkesan lebih jauh, tidak gamapang terjadi
bentrok. Boleh dikatakan, jika Anda masih tidak betah, di dunia ini tidak ada lagi
tempat yang bisa membuat Anda betah. Contohnya, California dan New York.
Tempat-tempat tersebut terkesan lebih rumit. Seattle sangat terpencil, saya
merasa Seattle seharusnya sudah lumayan, terutama Vihara Ling Shen Ching Tze.
Lhama Lian Yan merasa datang ke Vihara Ling Shen Ching Tze tidak
seseram yang dikatakan orang lain. Saya berharap lain kali Lhama lian Yan boleh
sering-sering ke Chinatown Seattle untuk berpropaganda dari rumah ke rumah,
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“Vihara Ling Shen Ching Tze Seattle kita sangat lumayan.” Mengapa saya bisa
katakan demikian? Karena saya selalu merasa bahwa Chinatown Seattle, asalkan
Anda adalah umat Vihara Ling Shen Ching Tze, mereka pun merasa, entah
bagaimana menyatakannya. Pokoknya, lain kali Lhama Lian Yan boleh seringsering ke Chinatown Seattle, jadilah duta besar persahabatan Vihara Ling Shen
Ching Tze.
Dulu Liang Yong dari Brazil pernah menceritakan sebuah cerita lucu
bahwa ada seeorang malaikat sedang terbang di tengah angkasa, teraba olehnya
sebuah benda lancip, ia pun sadar bahwa itu menara Pisa di Perancis, artinya ia
telah di Perancis. Kemudian ia terbang lagi, teraba olehnya sebuah benda seperti
obor, obor milik dewi liberty di Amerika Serikat, artinya ia telah tiba di Amerika
Serikat. Kemudian ia terbang lagi, tiba-tiba jam tangannya hilang, ia pun sadar ia
telah tiba di Brazil. Liang Yong berasal dari Brazil, ia mengatakan bahwa aspek
keamanan di Brazil memang cenderung buruk.
Karena saya tidak sering membaca berita berbahasa Inggris, memang
kadang-kadang keamanan di Seattle buruk juga. Namun, saya merasa keamanan
di Seattle, bila dibandingkan dengan California, Houston, Nwe York, dan
beberapa kota besar lainnya, Seattle masih boleh dibilang baik. Sebab selama 38
tahun saya menetap di Seattle, tahun ini saya sudah berusia 64 tahun, semua
sangat baik, disini juga tidak pernah ditemukan penjahat, tidak ada hal-hal yang
kurang menyenangkan.
Mengenai sabda dari Sang Buddha, di sini saya katakan pada Lama Lian
Yan, orang bijak jangan memikirkan hari esok. Hargai saat ini dengan sebaikbaiknya, jangan memikirkan apa yang akan terjadi kelak, jangan terlalu
dipertimbangkan. Lhama Lian Yan dan Lhama Lian Xi, mereka berdua berasal
dari Panama, karena kalian berniat meninggalkan keduniawian, jangan pikirkan
apa yang akan terjadi kelak, hargailah saat sekarang dengan bersadhana sungguhsungguh. Niat meninggalkan keduniawian sangat penting di dalam
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Buddhadharma. Bila Anda hendak meninggalkan keduniawian untuk menuju
suatu dunia yang luar biasa, Anda lebih dulu harus berniat meninggalkan
keduniawian. Bila kalian telah berniat meninggalkan keduniawian, tidak peduli
apapun yang terjadi kelak, jangan terlalu dipikirkan, pokoknya Anda benar-benar
hargai kesempatan melatih diri setiap hari, kehidupan yang bersih setiap hari, PR
setiap hari, kelak keberhasilan akan datang dengan sendirinya. Inilah saran saya
untuk Lhama Lian Yan dan Lhama Lian Xi yang baru datang. Dengan adanya niat
meninggalkan keduniawian, orang bijak tidak akan memikirkan hari esok.
Umat Buddha Harus Mengerti Sopan Santun
Acarya Lian Seng menyampaikan perihal babi merah muda itu. Sekarang saya
bertanya pada Anda, saya belum pernah melihat babi merah muda, juga tidak
pernah melihat pantatnya, ditaruh di mana babi merah muda itu? Tolong katakan
pada saya. (Ia di taruh di atas komputer Lhama yang duduk di sebelah kiri saya.)
Lhama mana? (Lhama Lian You.) sangat bijaksana, karena ia tahu Mahaguru tidak
akan memperhatikan stationery tersebut, jadi saya tidak pernah merasa pantatbabi
merah muda yang sangat kecil itu mengarah ke saya. Saya bicara sejujurnya, saya
tidak pernah perhatikan, di saat bersamaan saya juga tidak pernah merasa bahwa
menaruhnya seperti itu tidak benar. Kalau begitu, saya mau tanya, kalau tidak
boleh menghadap saya, lantas mau menghadap siapa? Lebih baik menghadap
siapa? Jadi, Lama Lian You sangat bijaksana, ia hadapkan pada Mahaguru,
Mahaguru sama sekali tidak pernah melihat babi merah muda tersebut.
Mengenai cerita Guru Zen yang disampaikannya, semua orang dibilang
baik. Dulu, saya juga punya gejala demikian, misalnya orang lain datang
mengkonsultasikan suatu masalah, saya pun mengatakan baik, tidak masalah,
tidak apa-apa, apapun baik, dalam kondisi apapun, pasti ada solusinya. Alhasil
saya di...., saya tidak berani ungkapkan. Sekarang, kadang-kadang saya
mengatakan tidak boleh, dulu apapun baik. Pepatah Cina dulu mengatakan,
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perahu kalau sampai ujung jembatan akan lurus dengan sendirinya. Kalau
waktunya sudah tiba, masalah akan berlalu dengan sendirinya, jangan terlalu
dipertimbangkan! Jadi, apapun baik.
Ada sebuah cerita lucu tentang seorang Guru Zen, sebenarnya bukan cerita
lucu juga, ia bercerita tentang Guru Zen, saya pun bercerita tentang seorang
cendekiawan yang berpengetahuan luas, ia pergi ke pedalaman gunung untuk
meminta petunjuk dari seorang Guru Zen. Si Guru Zen tahu maksud
kedatangannya untuk mengujinya. Ia pun menuangkan dua cangkir teh, ia lebih
dulu menuangkan tehuntuk si cendekiawan, tapi ia terus menuang walupun
cangkirnya telah penuh, ia menuang hingga seluruh meja tumpah oleh air. Si
cendekiawan pun berteriak, sudah penuh, jangan tuang lagi. Si Guru Zen baru
berkata, Anda datang meminta petunjuk dari saya, tapi diri Anda sudah penuh,
mana ada tempat lagi bagi saya untuk bicara? Bila Anda memohon petunjuk dari
saya, Anda harus kosongkan dulu semua pikiran Anda, maka Anda baru dapat
menyerap apa yang saya katakan. Jika Anda sendiri sangat puas diri, lantas apa
lagi yang ingin Anda tanyakan? Maksudnya, kalau kita mau meminta petunjuk,
kita sendiri harus rendah hati.
Misalnya, kadang-kadang banyak siswa begitu bertemu saya langsung
berlutut dan memberi penghormatan dengan tulus, juga banyak siswa yang tidak
begitu sudi memberi penghormatan. Saya bukan mengharuskan Anda semua
untuk memberi penghormatan, bukan. Juga ada siswa melihat Mahaguru datang,
beranjali pun tidak, apalagi memberi penghormatan, ia bahkan tidak berdiri dari
kursinya, ia tentu tidak sesuai dengan norma kesopanan Buddhisme. Siswa
melihat gurunya datang, seharsnya berdiri. Guru bicara pada Anda dalam posisi
berdiri, Anda bahkan duduk mendengarkan dalam posisi miring, itu sangat kurang
sopan. Namun, saya merasa bahwa siswa demikan pasti punya pandangan sendiri,
barang kali tingkat spiritualnya sudah sangat tinggi, ia merasa kemampuannya
sudah tinggi, keberhasilannya sudah tinggi, jadi ia tidak beranjali dan tidak
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memberikan penghormatan. Sebab, kadang-kadang di saat seseorang sangat
menghormati dirinyasendiri, ia tidak mudah memberikan penghormatan pada
seseorang.
Misalnya, Mahaguru masuk ke suatu lingkungan, ada dua orang memberi
penghormatan, dua orang beranjali, dua orang duduk di kursi, suasananya akan
beda. Ada suasana kekesalan antara manusia, kalau sudah dijelaskan suasananya
akan beda lagi, perasaan demikian akan muncul. Inilah yang namanya pintar
melihat aura, orang ini bahkan berdiri pun tidak sudi, orang ini pasti sangat
sombong, sangat angkuh, terlampau percaya diri bahkan in mengalahkan diri
Anda dalam suatu hal, makanya ia tidak akan berdiri. Namun, sesungguhnya,
sebagian orang tidak seperti yang ia pikirkan, ia puas diri, ia sendiri merasa puas
diri sehingga sangat sombong, orang demikian tidak akan memohon petunjuk
pada orang lain, memberi penghormatan, atau berdiri dengan rendah hati. Namun,
kita sebagi umat Buddha seharusnya mengerti sopan santun. Ini mengenai Si Guru
Zen.
Melukis Alam Semesta tanpa Memikirkan Apa-Apa
Sewaktu kecil, saya sangat miskin, ketika saya mengambil uang ibu saya
satu sen untuk beli es krim, uang satu sen itu jatuh ke dalam got, saya pun
mengangkat penutup got, kemudian saya turun ke got untuk mencari uang satu sen
tersebut sampai tubuh saya kotor sekali, namun uang satu sen itu tetap tidak
ketemu. Makanya, saya melihat uang Acarya Lian Sheng yang tiga dolar itu, bagi
saya itu sangat besar, uang tiga dolar sudah luar biasa. Menurut kebiasaan saya,
melihat uang langsung dipungut, ini bukan berarti saya rendah hati, tak disangka
uang tiga dolar itu pun tidak Anda persembahkan pada Mahaguru, Anda bahkan
menyimpan kembali uang tiga dolar itu, Anda masih enak hati mengutarakan hal
ini. Saya telah membuat Anda memungut uang tiga dolar, alhasil Anda simpan
kembali. (Mahaguru tertawa) Baik uang besar maupun uang kecil, baik
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persembahan kecil maupun persembahan besar, bagi Mahaguru sama
saja. Asalkan ada niat memberi persembahan, sekalipun tidak ada
uang, juga persembahan.
Mengenai melukis, benar sekali apa yang dikatakannya, saat
Anda melukis, bila Anda ingin menghasilkan hasil lukisan yang
bagus, kadang-kadang tidak akan terlukis. Makanya, saya mengatakan
akhir-akhir ini seni lukis Acarya Lian Miao sanagt bagus. Bagaimana
ia melukisnya? Ia pernah menceritakan bagaimana ia melukis pada
beberapa acarya dan Lhama. Ia memercikkan tinta di atas kertas, tinta
dan warna dipercikkan di atas kertas hingga kertasnya basah kuyup,
dan ia biarkan mengalir dan berkembang dengan sendirinya, menjadi
selembar lukisan yang sangat bagus. Melukis dengan berpikir selalu
dibatasi oleh suatu lingkup, yang melukis tanpa memikirkan apa-apa,
itulah seluruh dunia. Dunia ini terbentuk secara tidak sengaja. Yang
Anda ciptakan dengan sengaja adalah sebuah pola kecil, yang
diciptakan tanpa sengaja justru adalah seluruh alam semesta. Jadi,
tidak memikirkan apa-apa itu sangat penting.
Misalnya, Anda ingin tidur dengan nyenyak, bila Anda sengaja
ingin tidur, Anda tidak akan tertidur; bila Anda tidur tanpa masalah
apapun, tanpa Anda sadari, Anda pun tertidur. Jadi, orang yang
tidurnya sangat nyenyak, ia tidak memikirkan apa-apa, tidak
merisaukan apa-apa, sekali berbaring, ia tidak memikirkan apapun, ia
segera memasuki tidur yang sangat dalam. Ini alami, masalah tidur
sama sekali tidak perlu dipikirkan. Jika Anda memikirkan masalah
tidur atau Anda merisaukan sesuatu, Anda pasti tidak akan tertidur.
Ketiga, tangan saya berpegang pada pundak Acarya Lian Seng
saya juga tidak tahu saat itu mengapa berpegang pada pundak Acarya
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Lian Seng. Karena saya berdiri di atas, mungkin saya takut jatuh, jadi
lebih aman saya berpegang padanya. Tapi, Mahaguru suka sekali
dekat dengan kalian, semua siswa pria, semua lhama, semua umat seDharma, semua hidup rukun. Terdapat siswa wanita, tentu Mahaguru
tidak membeda-bedakan, juga berharap dapat hidup rukun, namun
pepatah Cina kuno mengatakan pria dan wanita tidak boleh
bersentuhan satu sama lain ketika memberi atau menerima sesuatu,
Anda jangan sembarangan, Anda harus mematuhi tata krama
demikian. Misalnya, wanita mengulurkan tangan lebih dulu untuk
berjabat tangan dengan Mahaguru, Mahaguru boleh berjabat tangan
dengannya, tidak apa-apa. Beberapa hari yang lalu ada seseorang
wanita luar yang datang bersembahyang, ia berjalan menuju pintu
ruang makan dan hendak berjabat tangan dengan saya, lalu saya pun
berjabat tangan dengannya, karena ia mengeluarkan tangan lebih dulu,
saya tidak dapat mengulurkan tangan lebih dulu, ini adalah sopan
santun kaum pria. Lagipula, kalian tidak boleh terus berjabat tangan
dengan orang lain dan tidak mau lepas.
Suatu kali saya melihat seorang siswa pria datang ke Miyuan, ia
melihat Gurudhara, ia lebih dulu mengulurkan tangan menjabat tangan
Gurudhara, Gurudhara pun menjabat tangannya. Kebetulan saya dari
loteng melihat ke bawah, ia kebetulan bicara di depan pintu, pria itu
menjabat tangan Gurudhara, menjabat 5 menit, bahkan bicara seperti
itu selama 5 menit. Saya terus melihat jam tangan. Saya bilang pada
Gurudhara, pria itu pasti jahat. Akhirnya memang terbukti, pria itu
memang bermaksud jahat, dia punya maksud dan tujuan.
Jadi, sperti yang dikatakan Lhama Lian Yan, jaga jarak juga
dengan Mahaguru, jangan terlalu dekat, juga jangan terlalu jauh,
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terlalu jauh ia pun tidak mendapatkan cahaya, terlalu dekat akan
terbakar. Sewaktu kita sedang berkendaraan, dulu, di belakang mobil
Taiwan selalu tertulis, “Jaga jarak aman Anda.” Bila jarak antara
mobil terlalu dekat, tabrakan rentan terjadi. Bila jarak mobil terlalu
jauh, mobil belakang akan ketinggalan dari mobil depan. Oleh karena
itu, bila jarak dengan Mahaguru terlalu jauh, Anda akan ketinggalan
dari saya. Bila terlalu dekat, mudah sekali terjadi tabrakan. Jadi, jarak
pas-pasan. Mahaguru berpegang pada pundaknya, karena Acarya Lian
Seng itu pria, tidak apa-apa. Jika Mahaguru berpegang pada pundak
seorang wanita, seharusnya dikatakan saya tidak akan berbuat
demikan, kecuali kalau ia sakit. Beberapa hari yang lalu ada seorang
siswi dari Calidornia, sangat muda, sewaktu berfoto saya
memanggilnya untuk berfoto bersama, kemudian saya menepuk
pundaknya, karena ia sakit. Misalnya, saya menepuk pundaknya atau
menepuk punggungnya, atau menepuk kepalana, semua adalah
semacam pemberkatan. Kalau pemberkatan, tidak termasuk. Jadi,
sebagai sadhaka kita harus perhatikan aspek ini, sebagai seorang
acarya juga harus perhatian. Anda sendiri harus mengerti sopan santun
berjabat tangan. Pada zaman dahulu, ada satu peraturan yang
diterapkan oleh bhiksu Theravada bahwa saat berbicara dengan
wanita, mata bhiksu Theravada harus tertuju ke tanah, malah ada
jaraknya, 3 langkah atau 5 langkah.
Selain itu, yang terpenting adalah menyampaikan inti pembicaraan,
tidak boleh bicara terlalu lama. Karena sewaktu Anda bicara sambil
menatap mata wanita, listrik akan tersalur, listrik wanita itu juga akan
tersalur, lalu Anda pun kembali ke keduniawian, tidak perlu menjadi
bhiksu lagi, pulang, dan menggendong anak. Makanya,
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bhiksu Theravada tidak boleh menatap mata wanita, hanya boleh
menatap tanah dan harus jaga jarak, bicara tidak boleh lebih dari
beberapa kalimat, bhiksu Theravada mematuhi sila demikan. Tentu
saja Tantrayana tidak mematuhi sila demikian, bhiksu Mahayana pada
umunya juga tidak mematuhi sila demikian. Namun, norma kesopanan
tetap diharuskan.
Umat Buddha Harus Memaafkan Orang Yang Berbuat Salah
Keempat, saya merasa apa yang barusan disampaikan Acarya
Lian Seng tentang seorang murid pengkhianat, menjelek-jelekan kita
di luar sana, saya pernah menceritakan masalah ini pada kalian, saya
pribadi tidak akan cerita masalah demikian, kecuali ada yang
bertanya, saya baru cerita. Kalau cerita pun saya akan mengatakan
bahwa siapapun bisa mencapai kebuddhaan, sebab di dalam diri kita
ada Buddhata, walaupun ia sekarang begini, namun suatu hari nanti, ia
akan berpikir sejenak sebelum tidur, jika ia berpikir benarkah apa
yang ia lakukan ini? Dengan kata lain, introspeksi diri. Jika suatu hari
nanti ia sudah lanjut usia, ia juga akan introspeksi masa lalunya,
benarkah apa yang ia lakukan ini? Asalkan introspeksi diri, sekali
bertobat, ia pun menjadi Boddhisattva, ia pun bisa mencapai
kebuddhaan.
Bagaimana pun manusia tidak akan berbuat salah seumur
hidupnya! Suatu hari nanti ia akan menjadi Mahaguru. Barangkali ia
telah menerima banyak murid, aliran yang dirintisnya berkembang
pesat, saat itu ia harus menyadari sikapnya. Karena Anda harus
mengajari murid Anda, sikap Anda harus baik, jika sikap Anda masih
seperti dulu, bagaimana Anda mengajari murid-murid Anda?Suatu
hari nanti, ia akan tahu introspeksi diri, pada saat itu,
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asalkan ia tahu introspeksi diri, ia pun menjadi Bodhisattva dan akan
mencapai kebuddhaan. Saya tidak percaya seseorang itu seratus
persen jahat, tidak akan, paling tidak ia punya sedikit kebaikan, ini
adalah semacam hati yang memaafkan, semacam hati yang terbuka.
Bila orang lain fitnah kita, apbila kita memang bersalah, kita
harus memperbaiki diri dan bertobat. Jika kita tidak salah, itu juga
merupakan peringatan buat kita! Jadi, semua ada manfaatnya buat
kita. Terus terang, siswa ini telah banyak membantu saya, memberikan
banyak manfaat buat saya. Ia sedang mengajari saya, memang bagus
sekali. Ia mengungkapkan semua kesalahan Anda, kemudian kita pikir
sejenak, mana yang salah, kita pun bertobat, siswa juga boleh
mengajari guru. Sang Buddha juga demikian , Ia memberikan vyakara
kepada siswa pengkhianat kelak mencapai kebuddhaan, namanya
“Devaraja Tathagata”. Sang Buddha sendiri juga pernah berbuat salah,
di dalam ingatan kehidupan lampau Sakyamuni Buddha, Ia juga
berbuat banyak kesalahan. Makanya, Ia juga terus melatih diri, sampai
akhrinya mencapai tingkat Bodhisattva dan mencapai kebuddhaan.
Jadi, saya merasa kita sebagai manusia, semua siswa Zhen Fo Zong,
baik yang sudah keluar maupun yang masih tinggal disini, kita
berharap kelak kalian dapat mencapai kebuddhaan dan keberhasilan.
Tentu lebih baik lagi jika ia kembali, saya bahkan akan meminta
bagian dapur untuk menambahkan sayur untuknya, melayaninya
secara khusus, kemudian memakaikan rompi naga yang Mahaguru
kenakan, memakaikan rompi naga yang berkilauan sinar keemasan,
kemudian membiarkannya duduk di tempat tertinggi, kita tidak akan
membiarkan pengkhianat duduk di bawah, pengkhianat justru duduk
di tempat tertinggi. Mahaguru bahkan akan menepuk
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pundaknya dan berfoto dengannya. Memang seharusnya kita begitu!
Mengapa antara sesama manusia harus ada jarak? Sang Buddha
bersabda, kau, aku, dan dia adalah sama, mana ada perbedaan? Ia
hanya terlena sesaat, asalkan ia keluar dari kabut kelabu, ia pun sadar,
ia pun menemukan jalan. Barangkali tidak perlu Mahaguru ajarkan,
bila jodoh antara dia dan gurunya meningkat, guru lain yang
mengajarinya, ia pun bisa mencapai keberhasilan!
Jadi, kalau kita bertemu dengannya, jangan buang muka, atau
mulut kita dimonyongkan, cuek, dan kabur. Kita justru harus beranjali
padanya, bahkan beranjali dengan hormat. Jadi, terhadap siswa
pengkhianat, Mahaguru seharusnya memberi penghormatan padanya,
mengapa? Atau berterimakasih atas ajarannya, sehingga Mahaguru
mendapat banyak pelajaran demikan. Saya memberi penghormatan
padanya adalah memberi penghormatan pada Buddhatanya, memberi
penghormatan pada jati dirinya sebagai sesosok Buddha. Tidak
masalah apakah siswa meninggalkan Mahaguru atau kembali ke sisi
Mahaguru. Tidak masalah apakah Anda memberi penghormatan pada
saya atau saya yang memberi penghormatan pada Anda.
Jadi, di mata Mahaguru, tidak ada orang jahat. Seperti orang
jahat yang barusan dikatakan, bicara sambil menjabat tangan
Gurudhara selama 5 menit, sebenarnya ia tidak begitu jahat, ia hanya
sedikit jahat, ia juga mementingkan uang, bahkan melakukan
pemerasan, yang telah berlalu kita tidak ungkit lagi. Namun, kita
masih sangat menghormatinya. Ketika ia meninggal dunia, saya masih
membantunya memanjatkan Sutra dan melakukan penyeberangan.
Inilah welas asih kita sebagai umat Buddha.
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Di sini ada dua orang Dharmacarya yang berasal dari negara
XX, mereka tentu saja tahu beberapa kejadian usai Upacara
Kalachakra. Saya sangat berterima kasih pada orang-orang yang
melancarkan fitnah. Mengapa berterima kasih kepada mereka? Karena
mereka juga memberikan saya pelajaran, ternyata konsep daerah
kekuasaan manusia itu begitu berarti. Ini adalah daerah kekuasaan
saya, siapapun tidak boleh masuk, siapapun yang masuk ke tempat
saya ini, saya akan menyingkirkannya.
Zhuangzi pernah bercerita bahwa di langit ada seekor burung
yang sangat elit, ia hanya minum air yang sangat bersih yang menetes
dari alam yang sekelilingnya diselimuti salju dan es, ia hanya makan
daun yang baru tumbuh dari bunga yang paling segar dan indah,
burung itu sangat elit. Air yang diminumnya adalah air yang sangat
murni yang berasal dari kutub utara, makanan yang dimakannya
adalah daun yang baru saja tumbuh dari ranting muda. Suatu hari ia
terbang melewati suatu tempat, beberapa ekor burung sedang
berebutan melahap bangkai tikus, setumpuk bangaki tikus yang
berbau menyengat. Beberapa ekor burung sedang mematuk bangkai
tikus. Sewaktu burung elit ini terbang melewati, begitu burung-burung
tersebut melihat di tengah angkasa ada seekor burung melewati,
mereka kira mau merebut bangkai tikus mereka, jadi mereka matimatian berkicau, jangan rebut, mati-matian berkicau! Ribut sekali!
Memakinya burung yang tidak tahu malu ingin merebut bangkai tikus
mereka,mati-matian memaki, marah hingga sebulan penuh.
Sebenarnya burung yang sangat elit itu sadari awal telah terbang
kembali ke tempatnya yang bersih, ia sama sekali tidak berniat makan
bangkai tikus itu, bangkai tikus yang
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sudah berbau busuk. Tak disangka, burung – burung tersebut menjaga
bangkai tikus yang sudah berbau busuk sambil berkicau selama
sebulan. Ini adalah perumpamaan dari Zhuangzi. Zhuangzi
menyatakan bahwa ia sangat elit, ia tidak makan bangkai tikus, namun
begitu ia sampai sana, orang-orang sana yang agak berpengetahuan
pun menyingkirkannya, melarang Zhuangzi untuk mendekat, tidak
mengharapkan kedatangan Zhuangzi. Begitulah maksud saya.
Zhuangzi seorang yang begitu mulia, ia mana mungkin
memperhitungkan bangkai tikus yang Anda makan itu. Kasih ini
sempat terlintas dalam benak saya dan memberikan saya sebuah
pelajaran. Manusia itu memiliki konsep daerah kekuasaan. Bila kita
pergi ke suatu tempat baru atau pergi ke negara XX, kita seharusnya
lebih dulu mengunjingi si penguasa setempat dengan penuh
kerendahan hati. Kita harus mengerti yang satu ini. Di sana ada
Dewan-dewan Buddhis, kita seharusnya merangkak masuk dan
memberi penghormatan pada mereka, kita harus menaruh hormat
bahkan memberikan cenderamata pada mereka dengan memahat
sebongkah emas sebesar bantal untuk dipersembahkan pada mereka.
Kita malah harus mempersembahkanya dengan beranjali dan penuh
penghirmatan. Begitu mereka menerima bongkahan emas sebesar itu,
mata mereka pun menjadi rabun, mereka pun tidak akan begitu lagi
(Mahaguru tertawa)
Calon Acarya dari negara XX lain kali harus perhatikan, Anda
harus mengunjungi penguasa setempat, bila Anda tidak mengunjungi
penguasa setempat berarti Anda kurang ajar, karena Anda terbang
melewati negara orang lain, Anda pun harus ke sana, beranjali dengan
hormat pada mereka dan memberikan cenderamata. Anda harus
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mengerti sopan santun. Karena, bagaimanapun mereka berdiri de
posisi lawan, Mahaguru justru “terjepit” di sana, mengertikah prinsip
ini?
Sebenarnya, saya tidak ada hubungan sedikit pun dengan negara
XX, mereka bahkan mengajukan permohonan pada pemerintah lain
kali jangan izinkan Mahaguru masuk. Saya pernah mengatakan, saya
hanya berharap melihat kedua cucu saya tumbuh besar, inilah
keinginan saya. Selebihnya saya tidak pikirkan. Terima kasih
semuanya. Om Mani Padme Hum.

Dharma Talk 67

Upacara Pertobatan Kaisar Liang

Upacara Pertobatan Kaisar Liang
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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 ke-Buddhaan
Semoga pahala ini memperindah tanah suci Buddha
Semoga pahala ini mengikis karma buruk dan menambah berkah serta cahaya
prajna
Cahyadi Susindra
Dewi Sutanto
Dewi Wijaya
Irwan
Ricky Kurnadi
Sujadi Bunawan
Wahyudi Susindra

(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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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
Email
: contactus@shenlun.org
Facebook : Vihara Vajra Bhumi Sriwijaya (facebook@shenlun.org)
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Om Mani Padme Hum!
Bagi yang ingin memuat kolom iklan, mantra dan sutra dapat
transfer langsung ke rekening
Bank Mandiri
Ac. 113-000-5582-204
A/n. HERLINA RUDI
Hp. 0819 27792856
Bagi yang ingin menyumbang majalah Dharma Talk dapat
transfer langsung ke rekening
Bank Mandiri
Ac. 112-000-5641-365
A/n. JONI
Hp. 0711 9102460
Bukti transfer dan nama donatur harap di fax ke 0711 320124
u/p HERLINA
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