Invitation to Join the The Guru’s Heart Practice,
Dispeller of All Obstacles (Lamé Tukdrup
Barché Künsel) Tsok Bum this Bumgyur Dawa

Saudara-saudari Dharma sekalian,
Mari bergabung dengan kami dalam Zoom untuk pengumpulan Seratus Ribu
Persembahan Tsok Latihan Intisari Guru, Pengusir Semua Halangan (Lamé Tukdrup
Barché Künsel). Secara bersama-sama, para bhiksu kami, beberapa berada di gua Asura
dimana persembahan berkumpul Tsok Bum yang utama akan dihaturkan di hadapan
altar, para bhiksuni dan para sangha umat awam kami akan mengumpulkan secara
keseluruhan 100,000 pembacaan doa persembahan Tukdrup Barché Künsel.
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Di bawah ini adalah Informasi Kunci Mengenai Tsok Bum tersebut
Tanggal: 12 Maret
Waktu: 5:45 - 8:45 PM Wakt Nepal (19 -22 WIB)
Anda dapat memeriksa waktu untuk lokasi anda disini.

Teks
Anda dapat mengakses liturgi untuk Tukdrup Barché Künsel disini.
Pendaftaran dan Ikrar Jumlah Mala yang Akan Anda Kumpulkan di dalam Zoom
Pendaftaran Zoom dibutuhkan untuk semua orang, tanpa memandang apakah anda akan
bergabung dengan pertemuan Zoom ataupun tidak. Silakan mengikuti langkah-langkah berikut
untuk pendaftaran, ikrar jumlah mala pembacaan, dan menghadiri Zoom:

Klik disini untuk mendaftar dan berikrar jumlah mala yang akan anda
kumpulkan
Meeting ID: 83795591487
Passcode: 323122

Latihan
Merujuk pada perkataan dari Kyapjé Dilgo Khyentsé Rinpoche:
Barché Künsel adalah intisari terdalam dari guru berpencapaian sempurna Padmasambhava,
yang memahami tiga masa di dalam keseluruhannya. Ini adalah intisari rangkuman dari satu
juta sadhana inti terdalam dari guru, terma yang teramat unik, dan terkubur di tanah Tibet.
Ini juga adalah yang pertama dari Empat Siklus Sadhana Guru. Latihan Intisari Guru, Pengusir
Semua Halangan ini mencakup secara lengkap semua poin-poin kunci yang mendalam
mengenai Pandangan (View), Meditasi, dan Tindakan (Conduct) dari tiga yoga tantra bagian
dalam. Ini termanifestasi dari harta karun rahasia kebijaksanaan agung, realisasi yang luas
dari Buddha Kedua dari Uddiyana, sebagai suara vajra alami, yang ada dengan sendirinya, di
dalam nada-nada yang melodis dan sempurna. Pengekspresiannya, yang tidak terubahkan
oleh intelektual orang-orang biasa; kata-katanya, yang tidak memiliki delusi; dan maknanya,
yang tidak memiliki kesalahan, adalah secara eksklusif tersedia dikarenakan kemurahhatian
dari tiga pemegang pengetahuan yang perkasa, Khyentsé, Kongtrül, dan Chokling, para
makhluk agung dari tiga keluarga, yang berinkarnasi sebagai para guru besar untuk
mengumpulkan dan menyebarluaskan samudera ajaran-ajaran rahasia. Secara ekslusif
dikarenakan kemurahhatian mereka ajaran ini dapat dijewantahkan dalam tulisan, sebagai
kesejahteraan dan kebahagiaan tanpa akhir yang megah bagi para murid di Tanah Bersalju,
dan disebarluaskan untuk berkembang di semua tempat. Ajaran yang murni dan sempurna
ini, yang dianugerahkan dengan tanpa upaya, sesuai dengan harapan-harapan dari setiap
orang, yang mencakup semua siddhi terunggul dan umum, secara sementara dan tertinggi,
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merupakan gabungan batu permata yang tidak pernah diketahui sebelumnya dari makna
yang mendalam, membuka harta karun dari penguasa alam semesta.
Mempersembahkan tsok dikategorikan sebagai metode yang terunggul dalam pengumpulan
jasa kebajikan dan kebijaksanaan, memperbaiki semua pelanggaran samaya, dan memenuhi
harapan dari para deity, guru, pelindung Dharma, dan para saudara dan saudari vajra. Oleh
karenanya, semua kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan akan disingkirkan dan harapan dari
semua praktisi akan dengan segera terpenuhi. Sebuah cara yang teramat ampuh dalam
menjalankan tsok adalah sebagai sebuah tsok bum, atau 100,000 pengumpulan dari
persembahan tsok.
Anda mungkin juga ingin membaca teks-teks di bawah ini untuk mendapatkan informasi yang
lebih baik lagi mengenai latihan tsok:

•
•
•
•

Panduan Latihan Singkat
Manfaat dari Latihan Persembahan Tsok
Bagaimana Mengarahkan Latihan Anda
Silsilah

Joining via YouTube
Bergabung melalui YouTube
Di saat yang bersamaan ketika kita berlatih melalui Zoom, kami juga akan menyiarkan langsung
secara streaming aspek-aspek dari pertemuan Zoom Samye melalui YouTube. Rekaman ini akan
tetap tersedia selama 24 jam sejak acara ini berakhir.
Jika anda berhalangan pada waktu tersebut, kemudian sebagai dukungan bagi latihan anda
rekaman ini akan dibagikan segera sesudahnya di laman Facebook Samye Institute.
Ingatlah: bahkan jika anda memutuskan untuk bergabung melalui YouTube, anda masih harus
mendaftar dan mengikrarkan jumlah mala anda di Zoom. Tolong dicatat: penerjemahan dalam
berbagai bahasa yang berbeda hanya tersedia melalui Zoom, tidak di YouTube.
Memberikan Persembahan
Jika anda ingin memberikan persembahan, silakan klik disini.
Jika anda memiliki pertanyaan apapun, silakan layangkan email ke
support@samyeinstitute.org.

©

Copyright samyeinstitute.org

