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Aktifitas :

Dharmaduta sejak tahun 1980

Ketua Umum Pemuda Tridharma Indonesia 

(1985 – 1988; 1988 – 1991) 

Ketua Perkumpulan Tridharma / Sam Kauw Hwee sejak tahun 2013

Ketua Yayasan Sutra Bakti (2007 – 2012; 2012 – 2017)

Ketua Pembina Yayasan Sutra Bakti sejak tahun 2017

Guru Mapel Kewirausahaan SMK sejak tahun 2016

Dosen STAB Nalanda Jakarta sejak tahun 2017

Praktisi Fashion Retail, Branding & Marketing (1993 – 2013)

Komisaris Utama PT Paramita Singgih sejak tahun 2014

Pendidikan:

Unindra PGRI Jakarta 2014. S1 Prodi Bimbingan Konseling

Unindra PGRI Jakarta 2017. S2 Prodi Pendidikan IPS

Universitas Pakuan Bogor. 2017. Kandidat Doktor Manajemen Pendidikan



Saddharma Pundarika Sutra

BAB  25 :

Namo Avalokitesvara Bodhisatva Mahasatva

Namo Guan Shi Yin Pusa Mohesa

Lambu Kuan Im Posat Mohosat



PERAYAAN KUAN IM POSAT
Legenda Putri Miao Shan ( 妙善 ) yang dilahirkan pada masa dinasti
Zhou Timur ( 770-256 SM), merupakan anak dari Raja Miao 
Zhuang ( 妙莊 ) penguasa Negeri Xing Lin pada akhir masa Dinasti
Zhou (abad 3 SM).

 Ji Gwe Cap  Kauw (Bulan 2, Tgl 19)

Hari Kelahiran

 Lak Gwe Cap  Kauw (Bulan 6, Tgl 19)

Hari Mencapai Kesempurnaan

 Kauw Gwe Cap  Kauw (Bulan 9, Tgl 19)

Hari Wafat



BUDDHA

Manusia Suci yang tercerahkan. 

Semua mahkluk (bukan hanya

manusia) bisa menjadi Buddha.



BODHI  CITA

 Semua mahluk dapat mencapai kesucian

 Bila kesucian telah tercapai = Buddha

 Calon Buddha adalah Bodhisatva

 Bodhisatva ada dimana mana

 Bodhisatva mengembangkan Bodhi Cita

 Bodhi Cita ada di dalam diri kita



KEMBANGKAN BODHI CITA

Janganlah berbuat jahat

Tambahkan kebaikan

Bersihkan hati dan pikiran

Inilah ajaran para suci



PANCA SILA
Bertekad melatih diri untuk menghindari :

 Pembunuhan mahluk hidup

 Pencurian/mengambil barang yang bukan miliknya

 Melakukan perbuatan yang tidak susila

 Berbohong dan kata kata yang tidak benar

 Makanan / minuman yang dapat melemahkan tingkat

kesadaran



PANCA DHARMA
 Metta Karuna

Cinta Kasih dan Kasih sayang

 Sama Ajiva

Mata Pencaharian yang benar

 Kamasavara

Menahan diri terhadap nafsu indria

 Sacca

Kebenaran dalam pikiran, ucapan dan perbuatan

 Sati Sampajanna

Kesadaran benar



DHARMA PELINDUNG DUNIA

Lokapala Dharma

Hiri
Malu untuk berbuat jahat (melanggar sila)

Ottapa
Takut akan akibat dari perbuatan jahat



AJARAN WELAS ASIH KUAN IM
1 - 5

1.   Jika orang lain membuatmu susah, anggaplah itu

tumpukan rejeki.

2. Mulai hari ini belajarlah menyenangkan hati orang lain.

3. Jika kamu merasa pahit dalam hidupmu dengan suatu

tujuan, itulah bahagia.

4. Lari dan berlarilah untuk mengejar hari esok.

5.  Setiap hari kamu sudah harus merasa puas dengan apa

yang kamu miliki saat ini.



6 - 10
6. Setiapkali ada orang memberimu satu kebaikan, kamu

harus mengembalikannya sepuluh kali lipat. 

7. Nilailah kebaikan orang lain kepadamu, tetapi

hapuskanlah jasa yg pernah kamu berikan pada orang lain. 

8. Dalam keadaan benar kamu difitnah, dipersalahkan dan

dihukum, maka kamu akan mendapatkan pahala.

9. Dalam keadaan salah kamu dipuji dan dibenarkan, itu

merupakan hukuman.

10. Orang yang benar kita bela tetapi yang salah kita beri

nasihat.



11 - 15
11. Jika perbuatan kamu benar, kamu difitnah dan

dipersalahkan, tapi kamu menerimanya, maka akan datang
kepadamu rezeki yang berlimpah-ruah.

12. Jangan selalu melihat / mengecam kesalahan orang lain, 
tetapi selalu melihat diri sendiri itulah kebenaran.

13. Orang yang baik diajak bergaul, tetapi yang jahat
dikasihani.

14. Kalau wajahmu senyum hatimu senang, pasti kamu akan
aku terima.

15. Dua orang saling mengakui kesalahan masing-masing, 
maka dua orang itu akan bersahabat sepanjang masa.



16 - 20
16. Saling salah menyalahkan, maka akan mengakibatkan putus

hubungan.

17. Kalau kamu rela dan tulus menolong orang yang dalam
keadaan susah, maka jangan sampai diketahui bahwa kamu
sebagai penolongnya.

18. Jangan membicarakan sedikitpun kejelekan orang lain  
dibelakangnya, sebab kamu akan dinilai jelek oleh si
pendengar.

19. Kalau kamu mengetahui seseorang berbuat salah, maka
tegurlah langsung dengan kata-kata yang lemah lembut hingga
orang itu insaf.

20. Doa dan sembah sujudmu akan terealisasi, apabila kamu bisa
sabar dan menuruti jalan kesucian



LIAM KENG / MANTRA

 Maha Karuna Dharani / Ta Pei Cou / Tay Pi Ciu

 Ga Wang Guan Shi Yin Cing / Ko Ong Kuan Si Im Keng

 Sutra Intan / Kim Kong Keng

 Amitabha Sutra / Omitocing / Omitokeng



KOMUNIKASI
 Komunikator : Orang yang menyampaikan pesan

 Komunikan : Orang yang menerima pesan

 Komunikator menyampaikan pesan ke komunikan

Pesan yang baik :

 Diterima dan dimengerti oleh komunikan

 Komunikan merespon kembali kepada komunikator

 Komunikator jadi komunikan

 Komunikan jadi komunikator

 Terjadi komunikasi 2 arah yang baik & aktif



MANUSIA
Manusia adalah mahluk sosial yang 

tidak dapat hidup, tumbuh dan
berkembang secara sendirian

Manusia membutuhkan manusia lain 
nya untuk saling menunjang dan
melanjutkan kehidupan nya



HUBUNGAN ANTAR MANUSIA
Kong Zi (Confucius) / Khong Hu Cu :

 Hubungan antara orang tua dan anak. 
Ayah berwibawa, ibu mengasihi, & anak berbakti

 Hubungan antara atasan dan bawahan.
Atasan mengayomi bawahan & bawahan loyal kpd atasan

 Hubungan antara suami dan istri. 
Suami mencari nafkah di luar & istri bina dalam keluarga

 Hubungan kakak dan adik. 
Kakak sayangi adik & adik menghormati kakak

 Hubungan antara sesama teman. 
Berpegang teguh pada janji & tidak munafik



MASALAH MANUSIA
Masalah manusia diklasifikasi dalam 6 hal : 

1. Masalah pribadi
2. Masalah kehidupan sosial
3. Masalah kehidupan keluarga
4. Masalah belajar / pengajaran & pendidikan
5. Masalah penggunaan waktu senggang
6. Masalah karir / pekerjaan /usaha



MISKOMUNIKASI

Terjadi bila :

KOMUNIKATOR dan atau KOMUNIKAN 

masing masing bersikap egois

Saling tidak mau mengalah

Selalu memposisikan diri sebagai yang No. 1



AKIBAT MISKOMUNIKASI
 Miskomunikasi = Pesan tidak tercapai

 Pesan tidak tercapai = Kecewa

 Kecewa Kecewa = Frustasi

 Frustasi Frustasi = Gangguan Mental

 Gangguan Mental = Kesehatan Mental terganggu

 Kesehatan Mental terganggu = Gila

 Kesehatan Mental terganggu = Pelanggaran Sila

 Kesehatan Mental terganggu = Bunuh Diri



ANTISIPASI MISKOMUNIKASI

 Ikuti ajaran welas asih Kuan Im Po Sat

Latihan vegetarian / cia cai

Baca mantra / Liam Keng / Nien Cing

Latihan meditasi

Hidup berkesadaran

Konsentrasi & Fokus



SERIBU RUPA KUAN IM



TERIMA KASIH


