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Manfaat-manfaat dari  
Suvarnaprabhasottama 

Sutrendrarajasutra 
 

(The King of Glorious Sutras called the 
Exalted Sublime Golden Light) 

 
 

Lama Zopa Rinpoche mengatakan: 
 
‘Teks ini sangatlah berharga. Sutra ini membawa kedamaian dan kebahagiaan serta 
sangat ampuh untuk menghentikan kekerasan. Sutra ini memberikan perlindungan luar 
biasa dari kekerasan pada negara dan sebagainya. Dengan mendengarkan sutra ini, 
karma seseorang terpurifikasi. 
 
Teks ini meningkatkan kesuksesan. Dan khususnya untuk para pemimpin seperti para 
raja atau presiden, sutra ini membawa kesuksesan dalam menuntun pada kebajikan, 
yaitu jalan menuju kebahagiaan. Siapapun yang mengalami masalah – siapapun yang 
sedang menghadapi kematian atau meninggal; jika para dewa melawan dan tidak ada 
apapun yang berhasil; jika hanya dengan mengekspresikan diri, itu menyebabkan 
teman-teman, orang-orang yang dicintai, suami, istri, anggota-anggota keluarga dan 
bahkan para pembantu menjadi marah terhadap kita; jika kekayaan kita merosot atau 
jika kita terkena ilmu hitam atau gangguan makhluk-makhluk halus, mengalami mimpi 
buruk atau kejadian-kejadian yang mengerikan – maka kita harus membersihkan diri, 
mengenakan pakaian yang bersih dan mendengarkan transmisi teks ini dengan citta 
yang penuh kedamaian. Maka semuanya akan teredakan. Siapapun yang 
mendengarkan sutra ini akan mengumpulkan banyak sekali potensi-potensi positif dan 
mereka akan dihormati oleh para Buddha. 
 
Di negara manapun sutra ini diajarkan, seluruh negeri akan mendapatkan manfaat. 
Kepala negara dari negeri tersebut tidak akan diserang dan penyakit-penyakit akan 
hilang. Setiap orang akan berbahagia dan negara menjadi harmonis; tidak ada 
pertengkaran. Kepala negara akan memberikan kebebasan beragama dan akan selalu 
dilindungi oleh para dewa. Sutra ini khususnya sangat baik untuk dibaca di mana 
terdapat banyak pertikaian. Selain itu, kemakmuran dan hujan akan turun pada waktu 
yang tepat. 
 
Siapapun yang menyimpan, menghafal atau memberikan kontribusi terhadap teks ini 
akan melampaui delapan jenis makhluk duniawi dan semua keinginan mereka akan 
terpenuhi. Buddha mengatakan kepada Empat Maharaja Pelindung untuk memberikan 
persembahan dan pelayanan terhadap teks ini serta selalu melindungi mereka yang 
menghafal atau bahkan hanya membaca sutra ini. Keempat maharaja menyakinkan 
bahwa mereka akan melindungi siapapun yang membacanya serta akan membantu dan 
memenuhi semua keinginan mereka. 
 
Menghafal atau membuat persembahan-persembahan pada teks ini adalah seperti 
membuat persembahan yang tak terbayangkan kepada Buddha. Siapapun yang 
mendengarkan kata-kata suci ini, tidak akan berpaling dari penggugahan; hidup mereka 
akan selalu mengarah pada penggugahan dan mereka tidak akan pernah mundur. 
Apalagi mereka yang menghafal teks ini. Dewi Hamachiwa Pala mengatakan kepada 
Buddha bahwa ia akan melindungi bhikshu yang melafalkan teks ini dan bhikshu 
tersebut akan mendapatkan semua yang dibutuhkannya: harta benda, pikiran yang 
stabil dan sebagainya. Siapapun yang berupaya membaca atau memahami teks ini 
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akan mengalami kenyamanan dan kebahagiaan dari para dewa dan manusia selama 
100 miliar kalpa; mereka akan menjadi tenar dan hasil panen akan melimpah; dan 
mereka akan menjadi Buddha. Dewi bumi pasti akan membantu meskipun hanya satu 
bab atau satu nama Bodhisattva yang dilafalkan. Ia akan melindungi mereka yang 
membaca dan berupaya memahami meskipun hanya satu syair (berbaris empat), dan 
dewi bumi akan memenuhi keinginan mereka. Mereka yang mendengarkan bahkan 
hanya satu syair, tidak akan pernah terjatuh ke alam-alam rendah. Buddha mengatakan 
pada dewi bumi bahwa meskipun seseorang hanya mendengarkan satu syair, mereka 
akan terlahir di alam dewa. Lebih lanjut, Buddha mengatakan kepada dewi bumi bahwa 
mereka yang mendengarkan meskipun hanya satu syair, karma-karma negatif mereka 
akan terpurifikasi dan mereka akan mencapai penggugahan.’ 
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