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藥師琉璃光如來(藥師佛) 

Yao Shi Liu Li Guang Ru Lai (Yao Shi Fo) 

Bhaisajyaguru Buddha 
 

 

 

Nama “Bhaisajyaguru-vaidurya-prabharajah”, adalah perkataan Bahasa Sansekerta. Nama 

Beliau lazim disingkat menjadi Hyang Tathagata Bhaisajya, atau Hyang Buddha Bhaisajya. 

Beliau mampu mengobati segala penyakit yang di derita orang kapan saja, sejak makhluk itu 

dilahirkan hingga saat kematiannya, sehingga Beliau dijuluki sebagai “Guru Spiritual yang 

Menguasai Ilmu Pengobatan. Hyang Buddha Bhaisajya mampu menjadikan terangnya 

kegelapan, sehingga Beliau juga dijuluki sebagai “Pribadi Maha Agung yang dari tubuhnya 

keluar Cahaya Terang Bagaikan Lapis Lazuli yang Terang Benderang”. Hyang Tathagata 



Buddha Bhaisajya   Vihara Vajra Bhumi Sriwijaya 

 

  www.shenlun.org Hal 2 

Bhaisajya adalah penghuni dan penguasa dunia sebelah timur, yang alamnya bertaburan 

lapis Lazuli yang murni, Beliau membimbing dua Bodhisattva, yaitu Bodhisattva Cahaya 

Terang Matahari yang bersifat universal, dan Bodhisattva Cahaya Terangnya Bulan yang 

bersifat universal, yang diperintahkan untuk mentransformasikan dan mengajar semua 

makhluk hidup penghuni Tanah suci atau surganya Hyang Buddha Bhaisajya, yang terletak di 

sebelah timur bumi kita ini, agar dapat mencapai kehidupan yang berbahagia, hingga mereka 

dapat mencapai Pencerahan Agung. 

 

Menurut Sutra atau Kitab Suci Agama Buddha, yang bernama “Sutra Maha Sumpahnya 

Hyang Tathagata Bhaisajya untuk melakukan jasa-jasa kebaikan dan kebajikan yang asli 

atau murni”, tanah suci yang letaknya di sebelah timur  dari bumi kita ini atau alam semesta 

kita, itu keadaannya sangat murni, tidak tercemari oleh kekotoran-kekotoran apa pun. Di 

tanah suci tersebut, tidak terdapat pencemaran yang berupa keinginan-keinginan rendah, dan 

para penghuninya tidak terkena bahaya jatuh di tiga jalan kejahatan. Diterangkan bahwa 

tanah di surga sebelah timur yang dikuasai oleh Hyang Buddha Bhaisajya itu dilapisi oleh 

lazuli murni. Sedangkan kota-kotanya, istana-istananya, dan gedung-gedungnya dibuat dari 

tujuh jenis hiasan-hiasan yang luar biasa indahnya di Tanah Suci sebelah timur itu, 

keadaannya dapat kita bandingkan dengan keindahan yang terdapat pada Tanah Suci yang 

terletak di sebelah barat, yang diperintah oleh Hyang Buddha Amitabha. 

 

Karya Hyang Buddha Bhaisajya dalam memenangkan Dharma, dan dalam memberikan 

kemanfaatan, atau pertolongan, kepada makhluk-makhluk hidup, di dasarkan oleh dua belas 

sumpah suci Beliau, menjelang Beliau mencapai tingkat kebuddhaan. Adapun Maha Sumpah 

Suci Beliau itu, antara lain isinya yang penting adalah sebagai berikut: Bersumpah untuk 

memuaskan keinginan-keinginan dari makhluk-makhluk hidup, tanpa kekurangan apapun; 

bersumpah agar semua makhluk hidup itu dapat memiliki kemampuan-kemampuan secara 

sempurna; bersumpah untuk melenyapkan penyakit-penyakit yang diderita oleh semua 

makhluk, dan menjadikan mereka itu berkehidupan yang berisi semua kemudahan-

kemudahan, mudah merasa senang dan bahagia; agar dengan semangat tinggi mereka 

dapat memperoleh ijazah “telah mencapai kesadaran Bodhi tingkatan sangat tinggi”, yang 

tidak kalah dengan jenis pencapaian kesadaran bodhi yang dicapai oleh makhluk-makhluk 
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lain; serta membebaskan mereka, termasuk semua jenis makhluk-makhluk hidup lainnya, 

untuk terbebas dari semua bencana dan malapetaka kehidupan mereka. 

Maha Sumpah Suci Beliau adalah sebagai berikut: 

Aku berikrar bahwa, bila aku mencapai penerangan sempurna tak tertandingi 

(annuttarasamyaksambodhi) di masa yang akan datang, suatu cahaya gemilang akan 

memancar dari tubuhku untuk menerangi dengan cemerlang negeri yang tak terhingga, tak 

terhitung, dan tak terbatas. Tubuh ini akan dihiasi dengan sempurna oleh tiga puluh dua ciri 

manusia unggul dan delapan puluh tanda tambahan. Aku akan mengusahakan agar semua 

makhluk hidup menyerupaiku secara keseluruhan. 

 

Aku berikrar bahwa bila aku mencapai penerangan sempurna di masa yang akan datang. 

Tubuhku akan bagaikan Lazuardi dari dalam maupun luar, bersinar dengan kemurnian yang 

tajam dan tak ternoda. Cahayanya akan benar-benar memberi manfaat yang besar dan 

mengaggumkan. Negeriku akan menjadi tempat kediaman yang unggul dan hening. Dihiasi 

dengan jaringan cahaya (bagaikan suatu aurora) yang terangnya melebihi sang surya dan 

rembulan. Aku akan menunjukkan fajar kepada makhluk hidup yang tertutup seluruhnya oleh 

kegelapan, agar mereka bisa bertindak sesuai dengan jalan yang mereka sukai. 

 

Aku berikrar bahwa bila aku mencapai penerangan sempurna di masa yang akan datang, 

dengan kebijaksanaan dan caraku yang tak terhingga dan tak terbatas, aku akan 

mengusahakan agar semua makhluk mendapatkan segala apa yang mereka perlukan 

sehingga mereka tidak akan mengalami kekurangan (kebutuhan hidup). 

Aku berikrar bahwa bila aku mencapai penerangan sempurna di masa yang akan datang, jika 

ada makhluk hidup yang menempuh jalan menyimpang, aku akan membimbing mereka 

kembali ke jalan penerangan. Jika ada yang menjadi pengikut jalan sravaka atau 

praktekyabuddha, mereka akan dimantapkan dalam jalan besar.  

 

Aku berikrar bahwa bila aku mencapai penerangan sempurna di masa yang akan datang, jika 

ada makhluk hidup yang mengembangkan dan mempraktekkan perbuatan murni dari ajaran-

ku aku akan mengusahakan agar mereka semua dapat menjalankan dengan baik tata prilaku 

dan ketiga sila murni (tidak melakukan perbuatan tercela, bertindak/berbuat dengan sikap 

yang benar dan berusaha memberi manfaat pada semua makhluk hidup). Mereka yang 
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menghujat dan melanggar, sesudah mendengar namaku, merenung dan memujanya dengan 

tulus, akan memperoleh kembali kemurnian dan tidak akan terjatuh ke dalam kehidupan yang 

menyedihkan. 

 

Aku berikrar bahwa bila aku mencapai Penerangan Sempurna di masa yang akan datang, 

jika ada makhluk hidup yang badannya tidak sempurna, cacat organ inderanya, jelek, bodoh, 

tuli, buta, bisu, lumpuh, dan pincang, bongkok, sakit lepra, kejang, gila atau dihinggapi 

berbagai penyakit dan penderitaan makhluk seperti ini bila mereka mendengar namaku, 

menyebut dan merenungnya dengan tulus, mereka akan memperoleh rupa yang bagus dan 

kecerdasan praktis. Semua organ indera mereka akan disempurnakan dan mereka tidak 

akan dihinggapi penyakit maupun penderitaan. 

 

Aku berikrar bahwa bila kau mencapai Penerangan Sempurna di masa yang akan datang, 

jika ada makhluk yang menderita sakit atau tertindas, yang tidak punya tempat berlindung 

dan kediaman, yang tidak mendapatkan dokter maupun obat, tanpa sanak saudara, yang 

melarat dan berat penderitaannya segera setelah namaku terdengar dan disebut oleh mereka, 

segala penyakit mereka akan disembuhkan dan mereka akan merasakan ketentraman dan 

kegembiraan di dalam badan dan pikiran. Mereka akan mendapat keluarga dan kebutuhan 

yang berlimpah, dan mereka sendiri akan mengalami Penerangan Sempurna di kemudian 

hari. 

 

Aku berikrar bahwa bila aku mencapai Penerangan Sempurna di masa yang akan datang, 

jika ada perempuan yang menderita salah satu dari ratusan kesengsaraan yang dialami 

perempuan, yang pada akhir kehidupannya tidak ingin terlahir  dengan tubuh perempuan lagi- 

bila perempuan ini mendengar namaku, menyebut dan merenungkannya, mereka semua 

akan memperoleh fisik laki-laki dengan dilengkapi ciri-ciri bagus dalam penitisan  yang akan 

datang. Mereka semua akan mengalami Penerangan Sempurna di kemudian hari. 

 

Aku berikrar bahwa bila aku mencapai Penerangan Sempurna di masa yang akan datang, 

aku akan mengusahakan agar semua makhluk hidup terlepas dari jaringan Mara. Mereka 

akan dibebaskan dari belenggu segala jalan menyimpang. Jika ada yang telah terseret ke 

dalam berbagai pandangan keliru yang tebalnya bagaikan hutan, aku akan menarik dan 
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menempatkan mereka ke dalam pandangan yang benar. Aku akan mengusahakan agar 

mereka perlahan-lahan mengembangkan dan mempelajari semua praktek Bodhisattva 

sehingga mereka akan mengalami Penerangan Sempurna, di kemudian hari. 

 

Aku berikrar bahwa bila aku mencapai Penerangan Sempurna di masa yang akan datang, 

jika sesuai dengan yang tertulis didalam undang-undang Negara ada makhluk hidup yang di 

rantai dan dicambuk, dibelenggu dan dijebloskan ke dalam penjara, atau yang akan dijatuhi 

hukuman mati; dan kepada siapa yang mengalami kesulitan, bencana/petaka tidak habis-

habisnya yang akan memalukan, menyedikan dan menyusahkan, badan dan pikiran mereka 

menderita kegetiran ini. Jika orang seperti ini mendengar namaku dan merenungkannya, 

diberkahi oleh kekuatan spiritual yang mengagumkan dan pahala kebajikanku, mereka akan 

dibebaskan dari segala kesedihan dan penderitaan. 

 

Aku berikrar bahwa bila aku mencapai Penerangan Sempurna di masa yang akan datang, 

jika ada makhluk hidup yang tersiksa oleh lapar dan haus dan yang menciptakan karma 

buruk di dalam (keputus-asaan) mencari penghidupan, jika mereka mendengar namaku, 

merenung dan mempertahankannya selalu di dalam pikiran mereka, maka mereka akan 

memberi makanan dan minuman enak untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya dulu. Sesudah 

itu, dengan memberi santapan ajaran Dharma, mereka akan menjadi tentram dan bergembira 

pada akhirnya dan di mantapkan di dalamnya. 

 

Aku berikrar bahwa bila aku mencapai Penerangan Sempurna di masa yang akan datang, 

jika ada makhluk hidup yang miskin dan tidak memiliki baju; terganggu dan tersiksa siang dan 

malam oleh lalat dan nyamuk, panas dan dingin bila mereka mendengar namaku, merenung 

dan mempertahankannya selalu di dalam pikiran, mereka akan memperoleh segala macam 

baju bagus dan indah sesuai dengan keinginan mereka. Mereka juga akan memperoleh 

segala macam perhiasan mahal, karangan bunga, serbuk dupa wangi, music dan 

(kenikmatan) berbagai petunjukan kesenian. Aku akan membuat mereka mendapatkan 

berlimpah-limpah apa yang mereka inginkan. 

 

Tujuan utama dari Maha Sumpahnya Hyang Buddha Bhaisajya itu, ditujukan untuk menolong 

semua makhluk agar mereka cepat, atau seawall mungkin, dalam pencapaian “Kesadaran 
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Bodhi”. Dalam hal lainnya, Maha Sumpah Beliau itu juga bertujuan agar makhluk-makhluk 

hidup dapat hidup berdampingan dengan damai dan berbahagia, semasa kehidupan mereka 

di dunia ini. Ini berbeda dengan tujuan Maha Sumpah Sucinya Hyang Buddha Amitabha yang 

menggaris bawahi pencapaian kehidupan yang benar-benar berbahagia, atau pencapaian 

Kesadaran Bodhi, sesudah mereka meninggal dunia, akan menghayati kehidupan di Tanah 

Suci, atau Surga yang dikuasai oleh Hyang Buddha Amitabha itu. Inilah sebabnya mengapa 

himpunan Dharma Hyang Buddha Bhaisajya itu dikenal sebagai yang memiliki Pintu-Dharma, 

yang juga dapat memberikan kehidupan dengan umur panjang, dan terbebas dari segala 

bencana atau malapetaka. 

 

Sumber : Buku Mengenal Para Buddha Sasana 1992 

Compiled by: VVBS Web Team 

 


