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Dengan gembira kami dengan ini mengumumkan akumulasi latihan Riwo Sangchö daring 
secara global. Jasa kebajikan dari latihan ini akan dilipat gandakan seiring acara ini 
diadakan di hari Chötrul Düchen, yang berarti “Hari Agung Manifestasi Keajaiban.” Ini 
adalah salah satu dari empat festival Buddhist untuk memperingati empat kejadian di 
dalam kehidupan Buddha. Chötrul Düchen berlangsung di hari ke limabelas dari bulan 
pertama di kalender Tibetan selama Bulan Purnama, yang disebut sebagai Bumgyur 
Dawa. Lima belas hari pertama di dalam kalender lunar Tibetan merupakan perayaan 
periode lima belas hari dimana Buddha mempertunjukkan keajaiban untuk para murid 
beliau untuk meningkatkan devosi mereka. Di sepanjang periode ini, dipercaya bahwa 
efek untuk tindakan-tindakan positif maupun negatif akan dilipatgandakan sejumlah 
sepuluh juta kali. 

Riwo Sangchö adalah puja yang sangat bermanfaat dan terkenal untuk menghilangkan 
hutang-hutang karma kita dan untuk membersihkan halangan di dunia luar selain juga 
halangan batin kita sendiri. Latihan persembahan pembersihan yang mendalam ini akan 
dipandu dari ruang puja utama di Gua Asura oleh Phakchok Rinpoche bersama-sama 
dengan para praktisi retret tiga tahun, yang sedang berlatih di sana. 

Oleh karenanya setiap orang yang berminat bisa berlatih bersama-sama di dalam 
jaringan vajra agung ini untuk mengumpulkan jasa kebajikan, persembahan asap ini akan 
disiarkan langsung (live-streamed) melalui YouTube. 

Kami mengundang semua untuk berpartisipasi di dalam untaian pembacaan mantra ini 
diseluruh dunia. 

Pengenalan pada Latihan Riwo Sangchö 

Riwo Sangchö adalah sebuah terma yang disembunyikan oleh Guru Rinpoche dan 
diungkapkan di abad ke-17 oleh yogi dan tertön agung Lhatsün Namkha Jikmé. Lhatsün 
Namkha Jikmé adalah seorang inkarnasi dari pandit agung dan guru besar Dzogchen 
Vimalamitra, yang memiliki pencapaian tubuh pelangi dan Longchenpa yang mengetahui 
segalanya. 

Sesuai dengan deklarasi ramalan dari para dakini sebelumnya, siklus ajaran terma 
terkenal yang disebut sebagai Rigdzin Sokdrup, ‘Mencapai Semangat Hidup Para 
Vidyadhara’, muncul di dalam pandangan murni ketika beliau sedang menjalankan retret 
di gua di Lhari Rinchen Nyingpuk di Drakkar Tashiding. Ajaran-ajaran ini, dimana Riwo 
Sangchö berbentuk mengak, atau instruksi yang paling terdalam, merupakan instruksi-
instruksi yang tidak tertandingi tentang Dzogchen Atiyoga. 

Melalui latihan intensif Riwo Sangchö beliau, Lhatsün mampu menyingkirkan semua 
rintangan terhadap Dharma baik dari manusia maupun bukan manusia di lembah suci 
tersembunyi Beyul Demojong (di masa kini Sikkim), membukanya sebagai ajaran-ajaran 
‘tanah rahasia’. Oleh karenanya, beliau mampu mengajarkan dan menyebarluaskan 
Dharma di Sikkim. Tujuan dari Riwo Sangchö adalah untuk mencapai kesempurnaan 
kebijaksanaan, dengan mengumpulkan jasa kebajikan melalui dua aspek latihan: 
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persembahan, dan pemurnian/purifikasi — pada khususnya terhadap ketidakmurnian 
dan halangan rintangan. 

Menurut Dodrupchen Jikmé Tenpé Nyima: 

Dengan membuat persembahan ilusi, melalui latihan ilusi kita bisa menyelesaikan 
pengumpulan ilusi. Melalui sebab ini – yaitu pengumpulan jasa kebajikan—kita bisa 
mendapatkan hasil, yaitu kesempurnaan kebijaksanaan. Empat metode demikian yang 
melibatkan kesulitan yang sangat sedikit namun sangatlah bermakna dan bermanfaat 
yaitu persembahan sang, torma air, sur, dan tubuh kita sendiri. Individu yang melakukan 
latihan ini secara rutin dan rajin akan memperoleh pengumpulan, memurnikan noda-
noda batin, dan pada khususnya, akan menjinakkan halangan-halangan apapun dan 
faktor-faktor yang mencegah pencapaian dalam Dharma dan kesadaran penuh di dalam 
masa kehidupan di saat ini, menjadi terbebas dari semua itu seperti matahari yang terbit 
dari balik awan. Dikarenakan latihan-latihan ini juga mendukung perkembangan kita di 
dalam jalur yang mengarah pada pencapaian tertinggi Dzogpachenpo, tentunya akan 
masuk akal jika kita mengerahkan energi kita untuk mempraktekkannya. 

Untuk informasi umum lebih lanjut tentang persembahan sang, bacalah artikel kami di 
Samye. Dan klik disini untuk inormasi lebih lanjut tentang Riwo Sangchö. 

Teks yang dibutuhkan tersedia disini. 

Tautan pendaftaran zoom dan jumlah malas yang akan Anda kumpulkan. 

Catatan: Phakchok Rinpoche telah memberikan konfirmasi bahwa untuk 
akumulasi ini kita hanya akan menghitung “oṃ āḥ hūṃ” sehingga kita akan 
memiliki kesempatan untuk melakukan banyak pengumpulan! 

Tautan YouTube. 

Acara ini adalah puja terakhir untuk Serial Tsok Bum 2020/21. Anda bisa memberikan 
persembahan disini. 

Gambar didapatkan dari Tertön Sogyal Trust 
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