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Zhambala Kuning 

“黃財神” (Huang Cai Sen) 
Hari Kelahiran : Tanggal 4 Bulan ke-8 menurut tarikh lunar (八月初四) 

 
Mantra Jambhala Kuning : om. zhen ba la. cha leng cha na ye. suo ha.  

(翁。針巴拉。查冷刹那耶。梭哈。) 

 
Zhambala Kuning sebenarnya adalah 

perwujudan dari Maha raja Vaisravana “北方

多聞天王” (bei fang duo wen tian wang). Dan 

Maha raja Vaisravana sendiri adalah salah 
satu dari “Catur Lokapala Maha Raja” yang 
berada di langit bagian utara memiliki nama 
lain sebagai Maha Raja Bahu-sruta yang juga 
adalah Prabha Vidya Dharmapala dan juga 
seorang Maha Dewata penuh welas-kasih 
yang selalu memberikan perlindungan dan 
berkah kesejahteraan kepada para makhluk 
hidup dengan Yaksa dan Raksasa sebagai 
pelayannya. Pada umumnya Maha raja 
Vaisravana tampil dalam wujud tangan kiri 
yang menopang sebuah Ratna Setupa yang 
di dalamnya terdapat berbagai macam benda 
– benda mustika berharga dikarenakan 
karena Zhambala Kuning adalah salah satu 

perwujudan dari Maha Raja Bahu-sruta, maka di tradisi Tantra Tibet, Ratna 
Stupa itu berwujud Tikus Sakti yang dapat memuntahkan berbagai macam 
benda-benda mustika berharga. Akan tetapi semua ini hanyalah simbol-simbol 
perwujudan saja, sedangkan pada kenyataannya, Zhambala Kuning adalah 
Maha raja Vaisravana.  

Dalam Tantrayana Zhen Fo Zong Zhambala Kuning termasuk salah satu 
dari Delapan Yidam Besar. Menurut Maha Guru Lian Sheng, tidak sedikit para 
siswa Zhen Fo Zong yang hidup dalam kesusahan ekonomi. Dan para siswa 
yang hidup dalam kesulitan ekonomi berharap agar Maha Guru sudi menurunkan 
dan mengajarkan dharma yang dapat membantu mereka membebaskan diri dari 
kesulitan ekonomi. Maha Guru tahu sekali Maha raja Vaisravana adalah dewa 
yang paling kaya raya makmur di alam surga utara, dan juga beliau adalah 
seorang Dewata Pelindung Dharma (Dharmapala) yang senang memberi 
bantuan kepada para umat manusia, selain itu Maha raja Vaisravana mempunyai 
banyak sekali rahasia-rahasia Dharma yang agung, beliau memiliki kekuatan 
yang dapat berubah wujud. 
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Maka Maha Guru menurunkan sadhana Zhambala Kuning ini. Orang yang 
melakukan sadhana Zhambala Kuning tersebut cepat mencapai Yoga dan 
mendapat berkah keuntungan, cita - cita tercapaikan. Untuk sadhana Zhambala 
Kuning ini terlebih dahulu orang harus mengangkat guru Lian Sheng sebagai 
guru atau bersarana Zhen Fo Zong. Kalau tidak, maka sadhana tidak akan 
berhasil, karena Tantrayana harus memiliki guru spiritual.  
 
Rahasia (口切)Dewata Zhambala Kuning  

Menurut Maha Guru Lian Sheng, rahasia sadhana Zhambala Kuning 
adalah “Berbuat amal”. Pertama-tama kita harus terlebih dahulu memahami 
makna dari perkataan “Amal”. “Beramal” berarti melimpahkan dana paramita 
demi semua makhluk hidup lain,  
untuk itu terdapat tiga cara beramal :  
 - Berniat memuliakan ajaran Buddha 
 - Melimpahkan Dharma kepada orang banyak 
 - Mempersembahkan dana paramita demi Buddha Dharma  
 
 Untuk mengamalkan ajaran-ajaran dan Sadhana Dewata Zhambala 
Kuning, utamanya adalah memiliki keyakinan yang tinggi, semangat kualitas 
dalam melaksanakan dan berbuat amal. Terlebih-lebih bagi mereka yang 
kemampuan ekonominya sangat kurang, melaksanakan tiga macam amal itu 
adalah sangat penting,  

Menurut Maha Guru Lian Sheng, Maha raja Vaisravana adalah Maha Raja 
yang paling kaya dan makmur, kedua kaki beliau di dukung dan di topang oleh 
para Prthivi “堅牢地神” (jian lao di shen) yang kuat dan kekar, Beliau juga di 

bantu dua orang Yaksa “葯叉神將“ (yao cha shen jiang).  

“Samaya” (ikrar) sangatlah penting, tetapi “tata Upacara” juga tidak kalah 
pentingnya. Bila kita melatih dan melaksanakan ajaran-ajaran Zhen Fo Zong, 
maka kita bukan saja akan memperoleh berkah harta kekayaan yang berlimpah, 
tetapi juga akan membawa kita hidup sejahtera dan beramal tinggi. 
 
Sumber : ceramah dari V. A. Lian Yuan 
Compilled by : VVBS Web Team 


