
 

 

Doa-doa Bardo 

 

Di bawah bimbingan Phakchok Rinpoche, Institut Samye telah mengatur sebuah sistem untuk permohonan 

doa dan praktik bagi yang telah meninggal dunia. Kami sampaikan simpati terdalam kami selama masa 

transisi yang menantang ini dan menaruh Anda dan orang yang Anda kasihi di pikiran dan doa kami. Di sini 

Anda dapat memohon doa Bardo dan puja khusus untuk kepergian anggota keluarga, orang yang dikasihi, 

ataupun teman selepas meninggalnya yang bersangkutan. 

Samye menyediakan pilihan puja singkat, standar, dan panjang untuk periode 49 hari (7 minggu). 

Perbedaannya terletak pada jumlah biksu yang terlibat, daftar doa dan praktik (atau puja), dan jumlah tsok 

dan pelita yang disediakan. Di bawah, Anda dapat melihat tiga opsi dan lebih ke bawah lagi, Anda dapat 

membaca deskripsi singkat dari masing-masing jenis puja. Untuk mengajukan permohonan Anda, silakan klik 

salah satu dari tiga opsi di halaman asli dalam bahasa Inggris, di mana tertulis "click here to request", dan 

Anda akan dibawa ke formulir di mana Anda dapat membagikan nama mendiang, foto, dan kemudian 

berdana. 

Dalam kurun waktu 49 hari, akhir setiap minggu sangatlah penting. Di hari-hari tersebut, kumpulkan 

persembahan pelita dan limpahkan jasa agar bermanfaat bagi yang dikasihi dalam perjalanan mereka melalui 

bardo (alam antara), untuk pemurnian karma buruk mereka, dan untuk membantu mereka mengumpulkan 

jasa menuju kelahiran ulang yang baik. Banyak orang juga telah memohon pilihan untuk berdana yang lebih 

kecil pada saat kematian. Kami merekomendasikan persembahan pelita di Gua Asura, yang disertai 

pelimpahan jasa untuk mendiang. 

 

Jika Anda membutuhkan bantuan lebih lanjut, silakan tulis ke support@samyeinstitute.org 

  

mailto:support@samyeinstitute.org


OPSI SINGKAT 

Untuk opsi singkat, di akhir dari setiap minggu, selama tujuh minggu, berikut akan dilaksanakan untuk mendiang oleh 

satu grup yang terdiri dari empat orang biksu: 

Di akhir minggu 1 – Korwa Dongtruk dan 21 

persembahan pelita 

Di akhir minggu 2 – Korwa Dongtruk dan 21 

persembahan pelita 

Di akhir minggu 3– Korwa Dongtruk dan 21 

persembahan pelita 

Di akhir minggu 4– Puja Amitabha dan 21 persembahan 

pelita 

Di akhir minggu 5 – Puja Amitabha dan 21 

persembahan pelita 

Di akhir minggu 6 – Puja Amitabha dan 21 

persembahan pelita 

Hari ke-49, di akhir minggu 7 – Puja Amitabha dan 21 

persembahan pelita 

 

DOA BARDO - SINGKAT 

Klik pada formular ini dalam halaman asli 

berbahasa Inggris untuk memohon doa bagi yang 

telah meninggal dunia. 

 

 

 

 

STANDAR  

Untuk opsi standar, di akhir dari setiap minggu, selama tujuh minggu, berikut akan dilaksanakan untuk 

mendiang oleh sekumpulan biksu: 

Di akhir minggu 1 – Korwa Dongtruk dan 100 

persembahan pelita 

Di akhir minggu 2 – Korwa Dongtruk dan 100 

persembahan pelita 

Di akhir minggu 3– Puja Amitabha dan 100 

persembahan pelita 

Di akhir minggu 4– Puja Amitabha dan 100 

persembahan pelita 

Di akhir minggu 5 – Kunzang Tuktik dan 100 

persembahan pelita 

Di akhir minggu 6 – Sangtik Dorsem persembahan 

pelita 

Hari ke-49, di akhir minggu 7 – Ngensong Dongtruk 

dan 100 persembahan pelita 

 

DOA BARDO - STANDAR 

Klik formulir ini dalam halaman asli berbahasa 

Inggris untuk memohon doa bagi yang telah 

meninggal dunia. 

 

  

https://samyeinstitute.org/bardo-prayers/#give-modal-form-65620
https://samyeinstitute.org/bardo-prayers/#give-modal-form-65617


PANJANG 

Untuk opsi panjang, setiap hari, akan dilaksanakan persembahan Sur (atau persembahan bakaran untuk 

memuaskan para makhluk halus dan makhluk bardo) dan pembacaan Pembebasan Melalui Mendengarkan 

yang dilaksanakan untuk yang telah meninggal. Dan, di akhir dari setiap minggu, selama tujuh minggu, 

berikut akan dilaksanakan untuk mendiang oleh sekumpulan biksu: 

Di akhir minggu 1 – Ngensong Dongtruk dan 100 

persembahan pelita 

Di akhir minggu 2 – Korwa Dongtruk dan 100 

persembahan pelita 

Di akhir minggu 3 – Amitabha puja dan 100 

persembahan pelita 

Di akhir minggu 4 – Kunzang Tuktik dan 100 

persembahan pelita 

Di akhir minggu 5 – Sangtik Dorsem dan 100 

persembahan pelita 

Di akhir minggu 6 – Ngensong Dongtruk dan 100 

persembahan pelita 

Di hari ke-49, di akhir minggu 7 – Kunzang Tuktik dan 

100 persembahan pelita 

 

DOA BARDO – PANJANG 

Klik formulir ini dalam halaman asli 

berbahasa Inggris untuk memohon doa bagi 

yang telah meninggal dunia. 

 

 

 

DOA SATU KALI 

Yang terakhir, Samye juga menyediakan opsi untuk doa satu kali. 
 

Anda dapat memohon satu puja Amitabha dan 

100 persembahan pelita yang akan dilaksanakan 

oleh sekumpulan biksu untuk mendiang.  

Idealnya ini dilakukan di minggu pertama setelah 

meninggalnya orang tersebut. 

DOA BARDO – SATU KALI 

Klik formulir ini dalam halaman asli 

berbahasa Inggris untuk memohon doa 

bagi yang telah meninggal dunia. 

 

  

https://samyeinstitute.org/bardo-prayers/#give-modal-form-65611
https://samyeinstitute.org/bardo-prayers/#give-modal-form-65878


 

PERSEMBAHAN CAHAYA 

 

Siapapun boleh berpartisipasi dengan 

mempersembahkan pelita atas nama mereka yang 

telah meninggal dan membuat aspirasi untuk 

kelahiran ulang baik mereka dan pengenalan 

hakikat batin. Ini adalah cara yang baik dan bagus 

untuk memberi manfaat pada kenalan, anggota 

sangha, kerabat, ataupun teman. 

 

PERSEMBAHAN CAHAYA 

Klik formulir di halaman asli dalam bahasa 

Inggris untuk memohon persembahan 

cahaya bagi yang telah meninggal. 

 

MENGENAI PUJA 

 

 
Korwa Dongtruk 

Korwa Dongtruk (Pengeruk Samsara) adalah 

manifestasi dari Avalokiteshvara, atau Quan Yin 

Pusa dalam bahasa Mandarin. Ini adalah latihan 

intisari utama dari Guru Rinpoche. Puja ini 

bertujuan untuk mengosongkan kedalaman 

samsara dan untuk pemurnian dan 

pengumpulan, dan untuk memandu para 

makhuk bardo agar mendapatkan transisi yang 

lancar. 

 

 



 
Amitabha 

Amitabha Buddha sangat terkenal di kalangan 

praktisi Mahayana dan Vajrayana sebagai Buddha 

yang beraspirasi untuk mewujudkan alam murni 

Sukhavati, tanah suci kebahagiaan agung, demi 

para makhluk agar dapat lahir ulang ke sana. 

Melakukan puja ini atas nama mendiang akan 

memurnikan karma negatif, mengakumulasi jasa 

kebajikan, dan menghubungkan mereka dengan 

Amitabha untuk membantu mendiang agar dapat 

lahir ulang ke tanah suci Amitabha. 

 

 
Kunzang Tuktik (Damai) 

 
Kunzang Tuktik (Garang) 

 

Kunzang Tuktik adalah intisari terdalam Samantabhadra dan masuk dalam ajaran 

Dzogchen, di mana di dalamnya tercakup persembahan kepada 100 makhluk Cerah 

demi manfaat dan pembebasan para makhluk bardo. 

 



 
Sangtik Dorsem 

 

 

Sangtik Dorsem adalah sebuah latihan 

Vajrasattva yang mencakup seluruh lima 

keluarga Buddha. Vajrasattva adalah 

Buddha yang terkenal untuk pemurnian 

semua benih karma yang dalam, noda-

noda batin, dan emosi-emosi negatif. 

 

 

 
Ngensong Dongtruk. 

Ngensong Dongtruk (Pengeruk 

Kedalaman Alam-Alam yang Lebih 

Rendah) diajarkan oleh Mahaguru 

Padmasambhava dalam seri Tukdrup 

Barché Künsel. Puja ini mencakup banyak 

buddha dan bodhisattva besar dalam satu 

mandala seperti Buddha Amitabha, 

Buddha Shakyamuni, Buddha 

pengobatan, Buddha Vairocana, dan 

Buddha Akshobhya.  Keseluruhan dari 

lima Buddha besar ini bersama-sama 

dengan empat bodhisattva besar 

diundang ke dalam satu mandala untuk 

latihan atas nama mendiang. Dilakukan 

latihan pemurnian dan persembahan 

yang beragam untuk membantu 

mendiang mengakumulasi jasa kebajikan 

agar bisa lahir kembali ke tanah suci. 

 

 



Menyalakan pelita juga merupakan 

praktik yang bermakna untuk memberi 

manfaat dan membimbing mereka yang 

telah meninggal. Phakchok Rinpoche 

telah mengarahkan para biksu dan biksuni 

di Gua Asura untuk menyalakan 1.000 

pelita setiap hari untuk kepentingan 

semua makhluk. Gua Asura adalah situs 

suci yang benar-benar istimewa di mana 

Guru Rinpoche memanifestasikan 

pencapaian Mahamudra.  

 

Klik formulir di halaman asli dalam bahasa Inggris 
untuk memohon persembahan cahaya bagi yang 
telah meninggal. 

Siapapun boleh berpartisipasi dengan mempersembahkan pelita atas nama mereka yang telah meninggal 

dan membuat aspirasi untuk kelahiran ulang baik mereka dan pengenalan hakikat batin. Ini adalah cara yang 

baik dan bagus untuk memberi manfaat pada kenalan, anggota sangha, kerabat, ataupun teman. Di antara 

banyak manfaat bagi makhluk, menyalakan pelita meningkatkan kejernihan meditasi seseorang. Bersama 

dengan mempersembahkan pelita, ingatlah untuk membuat aspirasi. Lhasey lotsawa Translations telah 

menyiapkan doa aspirasi pelita versi singkat maupun panjang. 

 

KLIK SINI UNTUK MENGUNDUH DOA ASPIRASI PELITA SINGKAT 

 

KLIK SINI UNTUK MENGUNDUH DOA ASPIRASI PELITA PANJANG 

 

 

MEMOHON PUJA 

 

Untuk memohon, Anda harus klik link berikut ini: 

 

KLIK SINI UNTUK MEMOHON DOA BARDO 

 

Anda akan diarahkan ke formulir berikut, yang harus Anda isi dengan informasi yang benar: 

https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2022/06/Lamp-Aspiration-simple_Indonesian.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2022/06/Lamp-Aspiration-simple_Indonesian.pdf
https://www.lhaseylotsawa.org/library/lamp-aspiration
https://www.lhaseylotsawa.org/library/lamp-aspiration
https://www.lhaseylotsawa.org/library/lamp-aspiration
https://samyeinstitute.org/request-bardo-prayers/


 

1. Tuliskan nama depan 
mendiang. 

2. Tuliskan nama belakang 
mendiang. 

3. Tuliskan tanggal 
meninggal, mulai dengan 
bulan (2 digit), hari (2 
digit) dan tahun (4 digit). 

4. Jika ingin, Anda dapat 
mengunggah foto 
mendiang. Klik “Pilih file” 
dan pilih foto dari 
komputer Anda. 

5. Tuliskan nama depan 
orang yang dapat 
dihubungi. 

6. Tuliskan nama belakang 
orang yang dapat 
dihubungi. 

 

 

7. Tuliskan alamat imel 
orang yang dapat 
dihubungi. 

8. Tuliskan bahasa orang 
yang dapat dihubungi.  

9. Klik Doa Bardo yang 
Anda mohon: 

• Tidak memohon  

• Satu kali 

• Singkat 

• Standar 

• Panjang 
10. Jika Anda ingin 

mempersembahkan 
cahaya atas nama 
mendiang, silakan 
tuliskan jumlah dalam 
dolar AS berapa banyak 
yang ingin Anda 
persembahkan. 



 

11. Klik sini jika Anda ingin 
berdana lebih. 

12. Jika iya, tulis di sini 
jumlah dana tambahan 
dalam dolar AS. 

13. Di sini Anda dapat 
melihat jumlah total. 

14. Klik pada cara 
pembayaran pilihan 
Anda: 

• Credit Card 

• Paypal 
15. Klik tombol merah untuk 

menyerahkan 
permohonan Anda. 

 

Jika Anda membutuhkan bantuan lebih lanjut, silakan tulis ke support@samyeinstitute.org 

mailto:support@samyeinstitute.org

