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Nasehat untuk Berlatih di Dalam Tradisi Chokling Tersar 
 

Samye Institute dengan gembira mengumumkan pengajaran daring dan sesi tanya jawab yang 

pertama dalam Serial Ajaran dari Lama Berpengalaman, yang akan dibawakan oleh para 

Drupla kami yang cendekia, ataupun para guru besar retret dalam tradisi Chokling Tersar. 

 

Drupla Opak dengan murah hati telah setuju untuk memberikan kepada kita pengajaran yang 

pertama. Beliau adalah spesialis ritual dengan pengetahuan yang banyak tentang Chokling 

Tersar, dan topik dari Drupla kali ini adalah Nasehat untuk Berlatih di Dalam Tradisi Chokling 

Tersar. 

 

Ajaran pertama melalui Zoom akan diselenggarakan pada hari Dakini, Sabtu, 12 September 

pada pukul 5:45 sore waktu Nepali (8 a.m. New York; 2 p.m. France; 8 p.m. Malaysia, Hong 

Kong, Singapore, China). Terjemahan lisan bahasa Indonesia akan disediakan. 

 

Pendaftaran untuk Zoom dibutuhkan untuk menghadiri acara ini. Pendaftaran akan dibuka 

pada hari bulan purnama, 2 September. Para murid memiliki kesempatan untuk 

mengumpulkan pertanyaan secara tertulis sebelum acara dimulai langsung pada form 

pendaftaran Zoom tersebut. Kami berharap kalian dapat mengumpulkan pertanyaan 

tersebut selambat-lambatnya sebelum tanggal 9 September agar kami memiliki waktu yang 

cukup untuk menerjemahkannya.  

 

INI ADALAH TAUTAN UNTUK MENDAFTAR DI ZOOM  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEvcOqtqT8jG9QjzVr-VrNU7J7d9C5xtlMw 

  

Drupla Opak adalah bhiksu senior di Biara Ka-Nying 
Shedrub Ling yang telah menjalankan retret 
tradisional tiga tahun sebanyak dua kali di Gua 
Asura, Nepal. Beliau menerima banyak instruksi dari 
Tulku Urgyen Rinpoche dan telah melayani biara 
sebagai pemimpin pembacaan (chant master) dan 
pemimpin ritual (ritual master). 

https://samyeinstitute.org/
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/09/Drupla-Opak-bio_Bahasa.pdf
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEvcOqtqT8jG9QjzVr-VrNU7J7d9C5xtlMw
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/09/Drupla-Opak-bio_Bahasa.pdf
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Kami menyediakan pengajaran-pengajaran ini secara gratis untuk komunitas. Jika kalian ingin 
memberikan persembahan untuk mendukung biaya pelaksanaan pengajaran ini (termasuk 
persembahan pada lama dan para penerjemah) kalian bisa mengklik disini. 
 
Kami bersukacita atas kesempatan ini dan berharap dapat bertemu dengan kalian di serial 
pertama Ajaran dari Lama Berpengalaman di dalam tradisi Chokling Tersar! 

The Samye Institute Team 
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