Pengumuman ajaran online Phakchok Rinpoche di bulan
Desember

Para sahabat dalam Dharma,
Dengan senang hati Samye mengumumkan dua ajaran mendatang Phakchok Rinpoche
di bulan Desember ini:

Ajaran pertama: Sutra Kebijaksanaan Saat Meninggal
Kebijaksanaan Mulia Saat Meninggal adalah sūtra Mahāyāna yang dibabarkan oleh
Buddha Śākyamuni. Terlepas dari judulnya, sutra ini mengandung instruksi-instruksi inti
hakikat batin, yang berguna bagi praktisi jalur Mahāyāna manapun.
Tanggal dan Waktu:
Sabtu 18 Desember, pukul 20: 00 WIB.

Ajaran akan diberikan dalam bahasa Inggris dan kami akan menyediakan terjemahan ke
bahasa Chinese, Spanyol, Ukraina, Indonesia, Thai, dan Vietnam (Portugis dalam
konfirmasi).

Klik sini untuk pendaftaran ajaran ini

Klik sini untuk menonton siaran langsung YouTube
Ini adalah pengajaran gratis, namun kami mendorong Anda untuk mempertimbangkan
membuat persembahan dan membuat koneksi dengan sentra meditasi Phakchok
Rinpoche di Cooperstown, New York dan di Bali, Indonesia. Persembahan untuk ajaranajaran ini akan didistribusikan secara merata ke kedua sentra tersebut.
Gomde Cooperstown adalah sentra pengajaran dan retret sepanjang tahun di perbukitan
bagian utara New York, yang memberikan kelas meditasi dan dharma mingguan, serta
kesempatan latihan jangka panjang selama musim panas. Saat ini kami sedang bergerak
maju dengan rencana untuk membangun tempat tinggal bagi 6 anggota staf dan telah
memulai perbaikan penting lainnya pada fasilitas.
Sentra meditasi Phakchok Rinpoche di Bali, Indonesia, telah menyelesaikan beberapa
rumah kayu untuk retret jangka panjang dan bercita-cita untuk membangun lebih banyak
rumah kayu lagi di samping fasilitas pengajaran. Sentra ini didedikasikan untuk silsilah
Chokling Tersar dan akan diberkati oleh patung 5 meter Guru Sampa Lhundrup dan aula
latihan 1.000 Guru Rinpoche.
Persembahan Anda akan sangat bermanfaat untuk pengembangan sentra-sentra
akumulasi jasa dan kebijaksanaan ini demi semua makhluk!

Klik sini untuk memberikan persembahan yang akan mendukung
berbagai aktivitas Rinpoche

Gomde Cooperstown

Proyek Gomde Bali

Ajaran kedua: Pembebasan Saat Mendengar
Ajaran ini merupakan persembahan bagi semua orang yang tertarik untuk belajar
bagaimana mengalami kematian yang mulia. Rinpoche akan mengajar tentang enam
bardo dan akan membahas keprihatinan umum kita dalam mempersiapkan saat
kematian dan apa yang terjadi selanjutnya.
Tanggal dan Waktu:
Minggu 19 Desember, pukul 20: 00 WIB.
Ajaran akan diberikan dalam bahasa Inggris dan kami akan menyediakan terjemahan ke
bahasa Chinese, Spanyol, Ukraina, Indonesia, Thai, dan Vietnam (Portugis dalam
konfirmasi).

Klik sini untuk pendaftaran ajaran ini

PENTING: Tempat terbatas untuk kedua ajaran tersebut. Pastikan untuk mendaftar
terlebih dahulu dan hadir lebih awal, terutama jika Anda memerlukan terjemahan. Jika
Anda datang terlambat, mungkin tidak ada tempat. Jika Anda tidak memerlukan
terjemahan (yaitu jika Anda berbicara bahasa Inggris, kami dengan hormat meminta
Anda untuk melihat ajaran Rinpoche di YouTube, bukan di Zoom).
Ajaran ini juga akan disiarkan langsung di YouTube. Terjemahan langsung tidak akan
tersedia saat menggunakan siaran langsung YouTube. Ajaran Rinpoche tentang
Pembebasan Saat Mendengar hanya akan tersedia selama 24 jam setelah pengajaran.

Klik sini untuk menonton siaran langsung YouTube

Persembahan pada Rinpoche untuk ajaran-ajaran ini akan digunakan untuk mendukung
berbagai aktivitas Institut Samye. Institut Samye meliputi ajaran online dan tatap muka,
instruksi, retret, dan berbagai acara yang berasal dari tradisi-tradisi kebijaksanaan
otentik Buddhis. Di platform online, individu yang mencari jawaban tentang bagaimana
menjalani kehidupan yang bermakna dapat menjelajahi bagaimana menangani batin
mereka.

Klik sini untuk mendukung berbagai aktivitas Rinpoche dengan
memberikan persembahan pada Institut Samye
Jika ada pertanyaan, harap imel ke support@samyeinstitute.org
Sampai jumpa di pengajaran,
Tim Samye

