Undangan untuk bergabung dalam
Esensi Inti Guru Lahir-dari-Danau
(Guru Tsokyé Nyingtik) Tsok Bum
pada November 2021

Para Saudara dan Saudari Dharma,
Bergabunglah dengan kami November ini melalui Zoom dalam mengakumulasi
Seratus Ribu Persembahan Tsok dari Esensi Inti Guru Lahir-Dari-Danau (Guru
Tsokyé Nyingtik). Seperti Tsok Bums kami yang sebelumnya, para biksu kami di
gua Asura dimana persembahan perjamuan Tsok Bum yang utama akan
dilangsungkan. Bersama, biksu, biksuni, dan sangha perumahtangga kami akan
mengakumulasi total 100,000 pengulangan dari doa persembahan Guru Tsokyé
Nyingtik.

Dibawah adalah informasi kunci tentang tsok bum
Tanggal: 14 November
Waktu: 9:15 – 12:15 WIB
Anda bisa mengecek waktu di lokasi Anda disini.
Anda dapat mengakses liturgi Guru Tsokyé Nyingtik disini. Tersedia dalam bahasa
Tibet dengan penerjemahan penuh ke dalam bahasa Thailand, Inggris, Spanyol
dan Mandarin. Bagian akumulasi tsok tersedia dalam bahasa tersebut dan juga
dalam bahasa Ukraina, Spanyol, Rusia, Indonesia, Portugis dan Jepang.
Kita akan mengakumulasi doa Persembahan Tsok secara kolektif pada waktu
puja tsok bum. Doa ini pada bagian dalam liturgi yang memulai dengan “hrih dü
sum sangyé guru rinpoché” dan melanjutkan sampai “om ah hum benza guru pema
siddhi hum”; melafalkan doa ini akan dihitung sebagai satu pelafalan.

Daftar dan tekadkan jumlah mala yang akan Anda akumulasi melalui
Zoom
Pendaftaran Zoom wajib untuk semuanya, terlepas dari apakah Anda akan
bergabung dengan pertemuan Zoom atau tidak. Mohon ikuti langkah-langkah
berikut untuk mendaftar, mentekadkan jumlah pelafalan mala, dan menghadiri
Zoom:
Meeting ID: 821 5381 6399
Passcode: 806307

Klik disini untuk mendaftar dan mentekadkan jumlah mala yang
akan Anda akumulasi

Mempersembahkan tsok dianggap sebagai metode tertinggi untuk
mengakumulasi kebajikan dan kebijaksanaan, memperbaiki semua samaya yang
rusak, dan memenuhi harapan dari makhluk agung, guru, pelindung, dan saudara
dan saudari vajra. Dengan demikian, semua keadaan yang tidak baik akan
disingkirkan dan semua harapan praktisi akan terpenuhi dengan segera. Cara
yang sangat manjur untuk melakukan tsok adalah tsok bum, atau akumulasi
100.000 persembahan tsok.
Untuk tsok bum Guru Tsokyé Nyingtik mendatang pada 14 November, kami ingin
berbagi dengan Anda biografi singkat dari Jamyang Kyentsé Wangpo, yang
mengungkap Guru Tsokyé Nyingtik, bersama dengan pengenalan singkat pada
latihan ini disini. Anda juga dapat membaca ajaran ini tentang manfaat latihan
tsok.
Bergabung melalui YouTube
Pada saat yang sama kita berlatih melalui Zoom, kami akan tayang-live
pertemuan Samye Zoom melalui YouTube. Rekaman ini akan tetap ada selama
24 jam setelah acara selesai.
Jika Anda tidak bisa pada waktu tersebut, maka sebagai dukungan untuk latihan
Anda rekaman akan dibagikan segera setelahnya di layar Facesbook Samye
Institute.
Ingat: Meskipun Anda memutuskan untuk bergabung melalui YouTube, Anda
tetap perlu mendaftar dan mentekadkan mala Anda pada Zoom. Mohon dicatat:
Penerjemahan dalam bahasa-bahasa yang berbeda hanya tersedia melalui Zoom,
bukan YouTube.
Melakukan persembahan
Jika Anda ingin melakukan persembahan, mohon klik disini.
Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan email support@samyeinstitute.org
Kami berharap untuk berlatih dengan Anda,
Tim Samye

