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Picture: Dhanakosha 

Para sahabat yang berada di dekat maupun jauh, 

 

Mengingat semua keresahan yang terjadi secara global karena pandemi dan semakin 

banyaknya ketidakpastian, saya benar-benar berharap Anda dan orang-orang yang Anda 

kasihi berada dalam keadaan yang sehat dan bahagia. 

Hari ini adalah Hari Guru Rinpoche teristimewa tahun ini, yang jatuh pada bulan kera, 

yang merayakan kelahiran Maha Guru kita yang berharga di bunga teratai di Danau 

Dhanakosha. 

Pada Hari Guru Rinpoche ini, saya ingin berbagi dengan Anda semua sebuah syair dari Inti 

Kebijaksanaan Instruksi Lisan, di Tahapan Jalur, Esens Hati Padmasambhava. 

 

Rajinlah menjalankan akar kebajikan 

Namaskara dan pradaksina memurnikan kesalahan tubuhmu 

Melafalkan dan membaca kata-kata Buddha memurnikan rintangan ucapanmu, 



Dan berdoa pada Tiga Permata menundukkan kesalahan batinmu. 

Selalu latih tuk berada dalam keadaan penuh perhatian, waspada, dan teliti secara 

benar. 

 

Anda semua pasti memiliki pengalaman hidup yang berbeda, kesulitan spiritual maupun 

dengan kehidupan. Saya mengingatkan Anda di hari yang istimewa bahwa 

mempraktikkan dharma atau mengumpulkan kebajikan adalah tinggal selangkah saja. 

Jadi di hari ini, lakukanlah tiga namaskara, nyalakan lilin, ucapkan doa apa pun yang Anda 

tahu dan di mana pun Anda merasa terhubung atau memiliki devosi pada Tiga Permata 

dan Guru Rinpoche, berdoalah kepada mereka. Para Buddha dan Guru Rinpoche tidak 

memiliki ego maupun keegoisan dan welas asih mereka adalah tak terbatas, demikian 

juga dengan berkah dan kekuatan mereka. Karena alasan ini, pikirkanlah mereka, 

pikirkan kebaikan mereka, pikirkan kisah hidup mereka. Yang terpenting adalah tetaplah 

berbahagia dan buatlah orang lain bahagia dan latihlah welas asih. Welas asih adalah 

sangat penting, dapat muncul secara alami, namun terkadang, tidak, oleh karena itu 

pikirkanlah welas asih. Meditasilah dan renungkan hidup Anda. Mungkin ada hal-hal 

dalam hidup Anda yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, pikirkanlah itu. Bersukacitalah 

atas kebaikan yang telah Anda lakukan. Yang terpenting, berlatih dharma adalah untuk 

bahagia di kehidupan ini dan kehidupan Anda selanjutnya. Tetaplah berbahagia dan 

tetaplah mengakar. 

 

Sampai jumpa hari ini di 100.000 Ganachakra tahunan Tukdrup Sampa Lhundrup, Latihan 

Merealisasi Batin Guru, Pemenuhan Keinginan Secara Spontan dari Gua Asura. Dan atas 

semua permintaan Anda untuk melanjutkan seri Tsok Bum seperti tahun lalu, kita akan 

bertemu lagi untuk merayakan Hari Guru Rinpoche dengan mempersembahkan Lame 

Tukdrup Barche Kunsel Tsok Bum lalu Guru Tsokye Nyingtik Tsok Bum. 

 

Benar-benar bersukacita atas semua akumulasi dan yang terpenting, terhubung dengan 

Maha Guru Padmasambhava kita yang paling berharga. 

Mengirimkan banyak kasih ke Anda semua, 

Sarva Mangalam. 

 

Phakchok Rinpoche 


