
 
©Copyright samyeinstitute.org 

 

 

 

Undangan untuk Bergabung 
Serial Ajaran Lama Berpengalaman: 

Bersiap untuk Mati, Belajar untuk Hidup 
 
Saudara saudari se Dharma sekalian, 
 
Samye dengan gembira mengumumkan urutan ke lima dari Serial Ajaran Lama Berpengalaman 
kita, yang mencakup ajaran dan sesi tanya jawab secara daring, dengan menghadirkan para 
drupla (guru retret) kami yang berpengalaman di dalam tradisi Chokling Tersar. 
 

Ajaran ke lima kali ini, “Bersiap untuk Mati, Belajar untuk Hidup,” menghadirkan Tulku Migmar 
Tsering, menjelajahi bagaimana memahami, merenungkan, dan menerima realitas kematian dan 
oleh karenanya menjalani kehidupan yang bermakna. Ajaran ini termasuk di dalamnya nasehat 
tentang bagaimana mempersiapkan proses kematian dan kematian kita sendiri, dan bagaimana 
hadir dengan dukungan kepada orang-orang lain yang sedang mengalami proses kematian dan 
sudah meninggal. Fokusnya akan lebih kepada nasehat yang praktis alih-alih kepada latihan 
tantrik tertentu. Tulku Migmar kami akan memberikan ajaran singkat mengenai Sutra Arya Ajaran 
tentang Sebelas Persepsi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita tentang bagaimana dengan 
tanpa rasa takut bersiap untuk kematian dalam berbagai kondisi yang berbeda. Silakan 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan tema tersebut kepada Tulkula untuk mendapatkan 
jawabannya. 
 

Ajaran kelima dalam serial ini akan diadakan pada Hari Sabti, 3 April, pukul 5:45 siang waktu Nepal 
(Pukul 7 malam Waktu Indonesia Bagian Barat). 
 

Pendaftaran Zoom dibutuhkan untuk menghadiri acara ini.  Para murid akan mendapatkan 
kesempatan untuk mengumpulkan pertanyaan-pertanyan tertulis sebelum acara secara 
langsung pada form pendaftaran Zoom kami, dan kami meminta agar anda mengumpulkan 
pertanyaan-pertanyaan tersebut sebelum tanggal 4 Desember selambat-lambatnya agar kami 
memiliki waktu untuk melakukan penerjemahan. 
 

Silakan mengikuti langkah-langkah berikut untuk mendaftar. 
 

Pendaftaran di awal dibutuhkan untuk bergabung dalam ajaran ini.  Silakan klik disini untuk 
mendaftar: 
https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tJEufumpqz8oE9CgcFuDnWTKPahIpreswLqW 
Meeting ID: 953 9015 4294 

https://samyeinstitute.org/
https://lhaseylotsawa.org/library/eleven-perceptions-eng
https://lhaseylotsawa.org/library/eleven-perceptions-eng
https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tJEufumpqz8oE9CgcFuDnWTKPahIpreswLqW
https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tJEufumpqz8oE9CgcFuDnWTKPahIpreswLqW
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Passcode: 394752 
 
Dalam pendaftaran, anda akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
kepada Tulkula.  Anda juga diberikan ruang kedua untuk menuliskan topik apapun yang ingin 
agar kami bawakan pada serial ajaran ini di masa mendatang. 
 
Silakan memasuki Zoom 15 menit lebih awal (diantara pukul 5:30 dan 5:45 sore waktu Nepal) 
sehingga para Drupla dapat mulai mengajar tepat pada waktunya di pukul 5:45 sore waktu Nepal. 
Namun demikian, jika anda masuk terlalu awal (sebelum 5:30), kami belum bisa mengijinkan anda 
untuk masuk. 
Kami akan menyediakan penerjemahan simultan dalam [Bahasa Indonesia]. Saluran utama akan 
dalam bahasa Tibet dengan penerjemahan bahasa Inggris. 
 
Untuk instruksi tentang Zoom, klik disini: https://samyeinstitute.org/faq/zoom/  
 
Anda juga bisa menemukan informasi terbaru dan pendaftaran di laman Samye’s events. 
 

 

Tulku Migmar Tsering adalah seorang guru 

dalam silsilah tradisi Harta Karun Baru 

Chokling di dalam tradisi Nyingma Buddhisme 

Tibetan. Beliau lahir di Nubri, Nepal di tahun 

1975 dan memulai pelatihan beliau di usia 

muda setelah dikenali sebagai seorang lama 

yang bereinkarnasi. Tulku-la menyelesaikan 

retret tiga tahun beliau dibawah bimbingan 

langsung dari guru akar beliau, guru 

Dzogchen yang terkenal, Kyabje Tulku Urgyen 

Rinpoche.  

Beliau telah menerima ajaran dan inisiasi/abhiseka ekstensif dari Kyabje Tsikey Chokling 

Rinpoche, Kyabje Chokyi Nyima Rinpoche dan Kyabgön Phakchok Rinpoche, dan kemudian 

melanjutkan studi selama enam tahun di Ka-Nying Shedrub Ling Shedra atau Sekolah Tinggi 

Monastik.  Phakchok Rinpoche telah menunjuk beliau sebagai lama senior dan guru penunjang 

bagi sangha Rinpoche berdasarkan kualitas beliau yang mengagumkan sebagai seorang lama, 

dan berdasarkan kapasitas dan keinginan kuat beliau untuk membantu orang-orang lainnya. 

 

Kami menyediakan ajaran-ajaran ini secara gratis untuk komunitas. Jika anda ingin menghaturkan 
persembahan untuk mendukung biaya penyelenggaraan ajaran-ajaran ini (termasuk 
persembaham kepada para lama dan penerjemah), anda bisa melakukannya dengan mengklik 
disini. 
 
Kami turut bergembira atas kesempatan ini dan berharap bisa bertemu dengan anda di acara 
yang kelima dalam serial ajaran lama yang berpengalaman dalam tradisi Chokling Tersar! 
 
The Samye Institute Team 

https://samyeinstitute.org/
https://samyeinstitute.org/faq/zoom/
https://samyeinstitute.org/events/category/senior-lama-teaching-series/
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/10/Bio_Tulku_Migmar_Tsering_Bahasa.pdf
https://samyeinstitute.org/donate/

