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南方寶生佛 

(Nan fang bao sheng fo) 

Ratnasambhava Buddha 

 

Nama “Buddha Ratna-Sambhava” adalah perkataan bahasa Sansekerta. Terdapat berbagai 

versi terjemahan, misalnya “Hyang Buddha yang terlahirkan dengan berhiasan intan berlian 

atau “Hyang Tathagata yang terlahirkan dengan berhiaskan intan berlian”. Beliau adalah 

merupakan salah satu dari kelima Dhyani-Buddha dalam sekte Esoterik (yang mementingkan 

kehidupan  batiniah) di India atau merupakan salah satu dari kelima Buddha pada sekte 

Esoterik di Tibet. Biasanya beliau dinamai “Hyang Tathagata yang terlahirkan dengan 

berhiaskan Intan berlian dan telah menimbun, atau mengumpulkan banyak kebajikan-
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kebajikan tingkat tinggi, dan berkah keselamatan (yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa), 

serta menjadi penguasa daerah alam semesta sebelah selatan. Dalam sutra-sutra atau kitab-

kitab suci agama Buddha Mahayana sekte Esoterik (yang masih memperhatikan kehidupan 

lahiriah), beliau biasanya dinamai “Hyang Buddha yang berbenderakan bendera yang dihias 

dengan intan berlian” yang menguasai daerah sebelah selatan atau dinamai “Hyang Buddha 

dengan penampakan agung bagaikan intan berlian” yang memerintah wilayah selatan. 

 

Di dalam Canon-canon (kitab-kitab suci utama) dan kitab-kitab suci/sutra, dikalangan  agama 

Buddha Mahayana, sekte Esoterik diri Hyang Buddha Ratnasambhava itu jarang ditulis 

mengenai sumpah maha sucinya, maupun mengenai kehidupan beliau di masa-masa yang 

lampau, atau mengenai pencapaian kebuddhaan nya; umat Buddha jarang yang memuja  

atau meletakkan rupang Hyang Ratna-Sambhava itu di altar sembahyang. Dalam agama 

Buddha sekte Esoterik, beliau merupakan salah satu Buddha  yang rupangnya dipergunakan 

untuk sarana meditasi oleh umatnya. Hyang Buddha Ratna-Sambhava ini melambangkan 

kebijaksanaan Universal dari Hyang Tathagata Matahari besar dan juga mewakili kegiatan 

pembinaan diri agar dapat dicapai kebajikan-kebajikan dan berkah keselamatan (dari Tuhan 

Yang Maha Esa). 

 

Dalam agama Buddha Mahayana sekte Esoterik, orang yang melakukan kegiatan pembinaan 

diri berkontemplasi (merenung), atau bermeditasi terhadap Hyang Buddha atau Bodhisattva, 

pada arah secara langsung atau terhadap “warna”nya yang tertentu. Hyang Buddha Ratna-

Sambhava ini menghuni dan memerintah wilayah alam semesta di selatan dan beliau 

mempunyai warna kuning. Menurut Kitab suci agama Buddha yang dinamai “Sutra 

Pemberian Perlindungan dan Penjagaan.” Yang diterima atau dipergunakan sebagai 

pedoman bagi sekte Esoterik, cap dari Hyang Buddha Ratna-Sambhava itu merupakan Cap 

kemauan (kehendak beliau untuk melindungi dan menjaga semua makhluk). Apabila orang 

yang melakukan pembinaan diri, sedang bermeditasi, dia berkontemplasi (merenung) atau 

berkonsentrasi, memusatkan kesadarannya atau pikirannya, pada pancaran warna kuning 

emas yang keluar dari badan Hyang Buddha Ratna-Sambhava, dengan cara yang demikian 

itu akan makin cepatlah dia untuk dapat mencapai tingkatan spiritual, yang pada saatnya 

kelak akan mencapai tingkat kebuddhaan, seperti yang dialami oleh Hyang Buddha Ratna-

Sambhava itu. Warna kuning emas itu selalu memancar dari mahkota Hyang Buddha Ratna-
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Sambhava dan beliau memanifestasikan Bodhisattva-Bodhisattva yang memancarkan warna 

kuning emas, secara tidak terbatas.  

 

Masing-masing dari Bodhisattva-bodhisattva itu membawa tongkat kekuasaan, atau tongkat 

kerajaan, yang terbuat dari intan berlian di tanggannya, yang memancarkan cahaya yang 

bersinar-sinar dengan amat terangnya, di alam-alam sebelah selatan, yang banyak sekali 

jumlahnya, sebanyak pasir-pasir di sungai gangga. Apabila makhluk-makhluk hidup dapat 

melihat cahaya yang sifatnya sangat istimewa itu, maka kemauannya atau apa yang 

diingininya akan terpenuhi. Metode kontemplasi, atau meditasi seperti tersebut di atas itu, 

menunjukkan bahwa Hyang Buddha Ratna-Sambhava itu dapat memenuhi kehendak atau 

apa yang diinginkan oleh makhluk-makhluk hidup. 

 

Pada agama Buddha di Tibet, sekte Esoterik, arah dasar dari kelima Buddha itu sama, yaitu 

sama dengan sistem ke lima Buddha di alam Vajra. Di pusat adalah Hyang Tathagata 

Matahari besar, sedang Hyang Buddha Ratna-Sambhava menempati titik selatan dengan 

selalu memancarkan Cahaya Kuning Emas yang keluar dari badan beliau.  

 

 

Sumber : Buku Mengenal Para Buddha Sasana 1992 
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