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Maha Mula Acarya Lian Sheng
Maha Guru Lian Sheng (Lu Sheng-Yen) adalah
perintis Zhen Fo Zong (True Buddha School) yang
dilahirkan pada tahun 1945 (Imlek tanggal 18 bulan 5)
di Chiayi, Taiwan. Beliau juga di kenal sebagai Maha
guru mula/mulacarya/ grandmaster dan juga guru
silsilah oleh umat Zhen Fo Zong. Maha guru lian sheng
memiliki 4 silsilah guru yaitu: Biksu Liao Ming.- sekte
Nyingmapa, sakya Zheng Kong Lama - sekte Sakyapa,
Maha Ratna Dharma Raja Karmapa ke-16 - sekte
Kargyupa, Tuten Dhargay Rinpoche - sekte Gelugpa.
Zhen Fo Zong ( 真 佛 宗 ) adalah sekte yang
berkembang paling cepat di seluruh dunia dalam dua
dekade terakhir ini, dewasa ini terdapat 5 juta lebih
murid diseluruh dunia yang bersarana dgn beliau, lebih
dari

dari

400

lokasi

cetiya

cabang

dan

pusat

pembabaran Dharma terbesar merata di setiap pelosok
dunia, telah berdiri lebih dari 30 Maha Vihara. Semua
ini dijalankan oleh murid sendiri secara sukarela, dan
juga telah banyak Rinpoche lain yang berguru pada
beliau seperti: mantan ketua parlemen Tibet, Kasur
Jigme L.Rinpoche, Tuten Gyatso Rinpoche, Tsampa
Rinpoche, dan lain-lain. Sejak tahun 1989, beliau selalu
membabarkan Dharma dan menolong para insan di
berbagai pelosok dunia.
Maha guru lian sheng juga telah menulis lebih
dari 200 buku ( tercatat di tahun 2009). Buku-buku yang
di tulis beliau mencakup topic tentang agama budha
tantra, Budha Zen, Tao dan Feng Sui. Ada beberapa
buku

tersebut

telah

di

terjemah

dalam

bahasa

indonesia, inggris dan banyak bahasa lain.
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Informasi Penting
Mantra ini disalin dan dipublikasikan oleh Vihara Vajra Bhumi Sriwijaya (聖輪雷藏寺). Mantra ini di
buat berdasarkan standard mantra dalam bahasa mandarin yang di peroleh dari situs True Budha
School. Siapapun yang ingin melafalkan mantra ini, harus terlebih dahulu:
•

bersarana dengan Maha Mula Acarya Lian Sheng untuk mendapatkan pemberkatan silsilah.

•

menerima abhiseka khusus untuk melafalkan ini dari Maha Mula Acarya Lian Sheng

Pemberkatan khusus untuk melafalkan mantra ini dapat di peroleh dengan salah satu cara di bawah
ini :
•

Mendapatkannya langsung dari Maha Mula Acarya Lian Sheng dengan mengikuti upacara
yang Beliau pimpin dimana Beliau akan memberikan abhiseka khusus untuk melafalkan
mantra ini.

•

Konsultasi dengan Vajra Acarya.

•

Menulis surat permohonan abhiseka khusus untuk melafalkan mantra ini kepada Maha Mula
Acarya Lian Sheng. Surat tersebut di tujukan ke Master Sheng-Yen Lu, 17102 NE 40th Court,
Redmond, WA 98052-5479, U.S.A.

Terjemahan untuk membaca mantra ini, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan Han Yu Pin
Yin. Hal ini tidak menjamin pelafalan pembacaan mantra akan berbunyi 100% sama dengan yang di
ajarkan oleh Maha Mula Acarya Lian Sheng. Maka dari itu, sadhaka yang ingin melafalkan mantra ini
dianjurkan untuk:
•

Mendapatkan tape rekaman suara asli Maha Mula Acarya untuk berlatih dari vihara Zhen Fo
Zong terdekat di kota anda.

•

Mengunjungi vihara terdekat di kota anda untuk mengikuti kebaktian dan keterangan lebih
lanjut.

•

Konsultasi langsung dengan Pandita, Bhikhu atau Vajra Acarya.

Mantra ini boleh diprint tetapi TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN. Penyalinan dan publikasi dari
mantra ini dilakukan oleh team pengurus situs vihara. Terima kasih kepada:

•

RN dan kawan kawan atas penyalinan, penyusunan dan pemasangan mantra ini di situs vihara
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Doa dan Gatha Penyaluran Jasa:
Memohon Adhistana Maha Mula Acarya Lian Sheng, para Buddha, Bodhisattva, dan para pelindung
dharma.
Semoga Jasa dan Kebajikan:
Memperindah tanah suci para Buddha
Menghilangkan malapetaka dan bencana
Menyebarkan benih kebajikan bagi semua mahkluk hidup
Mengikis karma buruk dan menambah berkah serta prajna
Membalas empat budi besar
Menolong makhluk yang ada di tiga alam sengsara
Semoga mereka yang mendengarkan, dan melafalkan mantra ini:
Dapat bertekad untuk membangkitkan kebodhian sampai di akhir penghidupan ini
Bersama-sama lahir di alam Sukhavatiloka dan kelak mencapai kebudhaan

Om Guru Lian Sheng Siddhi Hum

Informasi lebih lanjut:
•

Zhen Fo Zong (True Buddha School) pusat kunjungi: www.tbsn.org

•

Informasi alamat Vihara Zhen Fo Zhong terdekat di kota anda:
http://www.shenlun.org/more/menu_download/alamat_vhr_diindo.pdf

•

Biografi Maha Acarya Lian Sheng dalam Bahasa Indonesia:
http://www.shenlun.org/biografi/grand-master-lu/

•

Informasi bersarana dengan Maha Acarya Lian Sheng dalam bahasa indonesia kunjungi:
http://www.shenlun.org/pendaftaran/sarana/

Vihara Vajra Bhumi Sriwijaya (聖輪雷藏寺)
Jalan sayangan Lrg. Rumah Kuning Lama No. 619 Palembang
Telp. (0711) 350 798 Fax. (0711) 320 124
Email

: contactus@shenlun.org

Situs

: http://www.shenlun.org

Blog

: http://blog.shenlun.org

Facebook : http://www.facebook.com/ViharaVajraBhumiSriwijaya
Youtube
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佛眼佛母心咒
Fó yǎn fó mǔ xīn zhòu
Mantra Buddha Locani
『南摩三滿多。沒馱喃。嗡。沒馱。路左你。梭哈。』
Ná mó sān mǎn duō. méi tuó nán. Om. méi tuó. lù zuǒ nǐ. suō hā.

* 1 bulatan untuk 1 x 108 lingkaran tasbih penjapaan mantra. Total 108.000 penjapaan mantra

弟子蓮花__________________________願以此功德迴向
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________功德圓滿。
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