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Penjelasan Kertas Mulia (Qi Fo Jin)

Penjelasan 7 Jenis Kertas Sembayang (Kertas Mulia)
Dalam aliran Zhen Fo Zong, Mahaguru tidak menentang pemakaian kertas mulia atau
lazim disebut kertas sembahyang, baik itu kertas sembahyang yang sudah umum beredar di
kalangan Buddhis. Kertas sembahyang dapat diandalkan dalam upaya menyelamatkan serta
mensejahterakan makhluk luas. Maha Dewi Yao Chi yang menyebarluaskan penggunaan
kertas sembahyang ini ke segenap umat Zhen Fo Zong di seluruh dunia. Di alam bardo, uang
yang digunakan adalah uang emas dan perak, kita dapat membakarkan uang kertas emas
yang memiliki kekuatan tersendiri dan memperoleh pemberkatan silsilah.

Ada 7 jenis kertas emas (kertas sembayang untuk dibakar) yang digunakan dalam
Satya Buddhagama. Lima di antaranya diciptakan berdasarkan instruksi dari “tuan” San San
Chiu Hou (Guru tak berwujud dari Maha Acarya Lian Sheng) dan diperintahkan oleh Maha
Acarya Lian Sheng.
Lima jenis itu adalah


Kertas 7 Buddha (Sapta Tathagata)



Kertas “Pengabul Keinginan”



Kertas “Merukunkan”



Kertas “penyembuh penyakit”



Kertas “Penyelamatan dari Ksitigarbha”

Maha Acarya Lian Sheng secara pribadi men-design pola – pola dari lima jenis kertas
(logo)

tersebut.

Para

siswa

bertanggung

jawab

untuk

memproduksinya.

Pencipta

sesungguhnya adalah “tuan” San San Chiu Hou, guru dari Maha Acarya Lian Sheng.
Dua jenis lainnya adalah


Kertas “Padmakumara”



Kertas “Satyabuddha”

Dua Jenis ini di-design oleh para siswa dan direstui oleh Maha Acarya Lian Sheng.
Kedua jenis ini kalau bukan dipercik dengan air suci, di’isi’ dengan kekuatan hu, atau di
adhistana oleh Maha Acarya sendiri. Sekarang kita jelaskan kegunaan masing – masing jenis.
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1.

Kertas mulia “7 Buddha” (Sapta Tathagata) / Qi Fo jin Zhi
Manusia pada umumnya memiliki karma warana bawaan
yang datang dari avidya, karma warana ini akan menjadi
berbagai rintangan dalam kehidupan kita, sehingga upaya
positif apapun yang dilakukan kita selalu mendapat
kendala, untuk itu penggunaan kertas mulia ini akan
memperingan rintangan – rintangan yang dimaksud tadi
karena berisi mantra 7 Buddha pelenyap karma buruk yang efektif untuk melenyapkan
ketidakberuntungan dan karma buruk.

2.

Kertas mulia “Pengabul Keinginan” / Ru Yi Jin Zhi
Bisa disebut dengan kertas mulia kelancaran. Kertas mulia
ini

bermanfaat

mempelancar

segala

usaha

duniawi

terutama usaha bisnis agar mencapai hasil optimal sesuai
harapan kita. Berisi mantra rahasia untuk mengabulkan
keinginan berdasarkan dukungan dari Avalokitesvara
Bodhisattva, digunakan untuk menambah kebajikan /
pahala, meminta rezeki, kemajuan usaha dagang dan pengabulan keinginan

3.

Kertas mulia “Kerukunan” / He He Jin Zhi
Kertas mulia ini berisi mantra rahasia untuk mengabulkan
keinginan,

menambah

keharmonisan

kerukunan

hubungan

antara

dan

menciptakan

sesama

manusia,

misalnya antara atasan dan bawahan, antara orang tua
dan anak, antara ibu mertua dan mantu, antara suami dan
istri, antara sesama kolega bisnis, dan lain – lain. Bila ada
pihak ketiga yang terlibat, maka kita harus sepenuh hati menjapa mantra Maha Karuna
Dharani dan membakar kertas ini.
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4.

Kertas Mulia “Tolak Bala” / Chu Ji Jin Zhi
Manusia pada umumnya tidak luput dari penderitaan sakit
yang amat mengganggu kehidupan sehari – hari. Kertas
mulia ini berisi mantra rahasia untuk panjang umur,
membantu mengikis karma buruk penyakit, mengikis karma
buruk, menyembuhkan berbagai jenis penyakit serta
mengembalikan

kesehatan

kita.

Digunakan

sewaktu

penyakit melanda keluarga. Didukung oleh induk emas matahari bulan.

5.

Kertas Mulia “Penyelamatan dari Ksitigarbha” / Di Zang Jin Zhi
Berisi mantra rahasia untuk penyeberangan arwah ke alam
lebih baik, untuk menghapus karma buruk. Dalam upacara
penyeberangan, jenis ini dapat digunakan sehingga para
leluhur dapat terlahir di surga barat, dapat terbebaskan dari
penderitaan neraka. Para leluhur mendapatkan manfaat,
orang yang membakar kertas tersebut pun menjadi
sejahtera. Keinginan di kedua alam terkabulkan.

6.

Kertas Mulia “Padmakumara” / Da Fu Jin Zhi
Bisa disebut dengan Kertas mulia Karunia. Berisi mantra
Padmakumara, di dukung oleh para Buddha dari seluruh
penjuru dan Maha Acarya Lian Sheng. Kertas jenis ini
sangat ampuh dalam urusan pemberkahan yang berkaitan
dengan Santika (tolak bala), paustika (pemberkatan),
wasikarana (kerukunan), dan abhicaruka (penaklukan).
Kertas jenis ini menghasilkan pahala tidak terbatas. Maha
Acarya Lian Sheng menyatakan bahwa mereka yang
dengan tulus membakar kertas mulia ini akan merasa aman, bahagia, berhasil dan
berbagai kesulitan teratasi. Kegunaannya adalah untuk kemajuan pelatihan diri,
melenyapkan

karma

buruk,

kemajuan

usaha

dagang,

kerukunan

keluarga,

menyembukan penyakit, bahkan mampu memperlancarkan misi penyeberangan
arwah (mendoakan arwah untuk terlahir di tanah suci).
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Kertas Mulia “Satya Buddha” / Zhen Fo Jin Zhi

7.

Maha Acarya Lian Sheng mendukung penggunaan kertas
jenis ini sebagai bahan persembahan dalam upacara homa.
Jenis ini berisi mantra dan kemampuan rahasia yang
menimbulkan pahala tidak terbatas dan menimbulkan
keberhasilan dalam apa yang kita lakukan. Digunakan
untuk

mengatasi

kesulitan,

menghindarkan

kasus

pengadilan, menumpuk pahala, menghapus karma buruk, mendapat kemajuan dalam
pelatihan diri. Manfaatnya tidak terhingga.
Metode Pembakaran Kertas
Metode yang dianjurkan oleh aliran Satyabudha adalah sebagai berikut :
 Lima jenis kertas yang pertama dapat digunakan sewaktu kita mengunjungi sebuah kuil
Yao Chi Jin Mu pada tanggal 1 dan 15 penanggalan lunar (atau tanggal 2 dan 16
penanggalan lunar). Juga dapat digunakan sewaktu kita mendoakan para leluhur pada
hari Qing Ming (Cheng Beng). Lima jenis ini dapat dicampur dengan kertas emas biasa.
Bila kertas “7 Buddha” digunakan, untuk setiap helai kertas dibaca mantra 7 Buddha satu
kali sehingga efeknya akan menjadi dua kali lipat.
Anda bisa menghadap Barat setelah jam 9 malam sewaktu membakar kertas, memohon
kepada Yao Chi Jin Mu atau para dewa yang sedang lewat untuk memberikan bantuan
dan bimbingan. Kita harus bertulus hati dan hanya meminta satu macam permohonan
saja.
 Kertas “Padmakumara”
Dapat digunakan kapan saja, dibakar tersendiri atau dicampur dengan kertas emas biasa.
Bila ada permohonan khusus, kita harus menghadap Timur dan menjapa :
“Om A Hum Gu Lu Bei A Ha Sa Sa Ma Ha Lian Sheng Le Ling, saya sebagai murid
yang bernama xxx, sekarang memohon xxx, semoga permohonan saya ini dapat
terkabulkan dengan sempurna, Xi Di Hum.”
Sewaktu membakarnya, pastikan bahwa anda menjapa mantra ini sedikitnya 7 kali. Lebih
baik lagi bila setiap helai kertas disertai dengan satu kali penjapaan mantra. Bila hal ini
terlalu merepotkan, kita bisa menjapa mantra hati guru versi pendek (Om Gu Lu Lian
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Sheng Xi Di Hum) atau versi panjang (Om A Hum Gu Lu Bei A Ha Sa Sa Ma Ha Lian
Sheng Xi Di Hum) lalu diikuti langkah yang diuraikan dalam (kertas “Satya
Buddha”)berikut ini.
 Kertas “Satya Buddha”
Dapat digunakan kapan saja dibakar tersendiri atau dicampur dengan kertas emas biasa.
Jenis ini dapat digunakan dengan 2 cara :


Si pemohon dapat berdiri di hadapan altar atau di vihara dan dengan tulus
mengundang para Buddha di sepuluh penjuru, Yao Chi Jin Mu, Padmakumara,
Dharmapala, Dhakini dan dewa setempat / dewa teritorial untuk datang. Dengan
mengatakan “Saya xxx seorang siswa, mengundang xxx, sekarang memohon
pertolongan untuk xxx. Mohon memberi saya adhistana sehingga keinginan saya
dapat terkabul”. Lalu bakarlah kertas tersebut sebagai persembahan kepada para
makhluk suci itu.



Bila ada permohonan khusus, si pemohon harus menghadap Timur, dengan tulus
membaca ayat pengundangan Lian Sheng Rinpoche satu kali atau beberapa kali,
menjapa mantra hati Padmakumara 108x (versi panjang lebih dianjurkan). Cara
berikut ini dapat dilakukan :
“Om A Hum Gu Lu Bei A Ha Sa Sa Ma Ha Lian Sheng Le Ling, saya xxx seorang
siswa, memohon xxx. Semoga permohonan saya dapat terkabulkan, Xi Di Hum.”

Sewaktu membakar kertas jenis ini, anda harus menjapa mantra di atas paling
sedikit 7x. Lebih banyak lebih baik. Paling baik bila setiap helai kertas disertai
dengan penjapaan mantra satu kali.

Kertas ini bisa didapat di Light Lotus Gallery Buddhism Center Palembang (facebook :
Palembang Light Lotus Gallery) atau di vihara Zhenfo Zong terdekat di kota anda.

Sumber : Majalah Satya Buddha Edisi 16 Januari 2004 dan Padmakumara No. 16
Compiled and edited by : VVBS WEB TEAM.
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