
 Ada seorang pemuda yang bernasib malang. Ibunya meninggal dunia pada saat dia 
berumur 10 tahun, ayahnya seorang supir yang membawa bus jarak jauh, pemuda tersebut 
mencuci dan memasak sendiri. Tujuh tahun kemudian ayahnya meninggal dunia akibat 
kecelakaan, pemuda itu hidup sebatang kara, sungguh kasihan, ia belajar mencari nafkah dan 
menghidupi diri sendiri.  

 Saat berumur 20 tahun ia kehilangan kaki kirinya akibat kecelakaan kerja. Ia tetap 
bersikeras berjalan dengan menggunakan tongkat dan menggunakan seluruh tabungannya 
untuk membuka usaha peternakan ikan. Terjadi bencana banjir yang menghanyutkan semua 
tabungan dan harapan masa depannya.  

 Ia pergi ke kuil bersujud di depan Bodhisattva dengan menangis sambil berseru: 
“Sang Buddha, mengapa Sang Buddha bertindak tidak adil kepada saya.” Malam harinya Sang 
Buddha bersabda dalam mimpinya: “Mengapa anda merasa tidak adil?“.  Ia menceritakan 
nasibnya yang malang kepada Sang Buddha. Sang Buddha pun bersabda: “Anak yang malang, 
mengapa Anda masih terus hidup di dunia ini?“. Setelah mendengarNya, ia sangat marah dan 
berkata: “Saya tidak akan mati, saya telah mengalami begitu banyak peristiwa yang 
menyedihkan, saya sedang mengikis hutang karma, suatu saat nantiya saya akan tidak 
memiliki hutang, saya akan menciptakan kebahagiaan yang lebih baik.” 

 Sang Buddha bersabda: “Saya buka pintu neraka, coba Anda lihat.”  Sang Buddha 
menunjuk sesosok makhluk halus dan berkata: “Dimasa hidupnya dia sangatlah beruntung,  
sukses dan lancar, kaya raya, akhirnya terjadi masalah sama seperti Anda, kebanjiran 
menyebabkan kehilangan semua harta bendanya. Yang berbeda dengan Anda adalah dia 
membunuh diri, menjadi hantu, namun Anda masih memiliki semangat untuk hidup.” 

 Cerita ini memberitahukan kepada kita, nasib yang berbeda menciptakan 
kepribadian yang berbeda, kita mesti memahami bahwa hidup menderita adalah sedang 
mengikis hutang karma. Seseorang yang mampu menerima kenyataan merupakan orang yang 
dapat mengubah realita kehidupan. Penderitaan bagi seorang yang membina diri hanya 
bersifat sementara, sedangkan orang yang tidak membina diri akan menderita selamanya.  

Hidup  Menderita adalah  
Sedang Mengikis Hutang Karma! 
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MASTER LU Bercerita  
Cerita Pendek 

 Penuh Kebijaksanaan Mulia  


