Silsilah
Guru Padmasambhava
Kata-Kata dari Kyapjé Tulku Urgyen Rinpoche
Di dalam masa dunia kita sekarang ini, seribu Buddha akan muncul. Setiap darinya akan
ditemani oleh emanasi Guru Rinpoche untuk meneruskan aktivitas Buddha. Di dalam
masa Buddha Shakyamuni saat ini, semua aktivitas Buddha muncul dalam satu emanasi
di dalam bentuk Padmasambhava, Yang Terlahirkan dari Bunga Teratai.

Kyapjé Tulku Urgyen Rinpoche

Padmasambhava hidup untuk jangka waktu yang sangat panjang. Setelah kelahiran
beliau, beliau tinggal di Indiea selama sekitar seribu tahun. Setelahnya, beliau tiba di
Tibet dan tinggal disana selama lima puluh lima tahun. Sebelum Padmasambhava
meninggalkan Tibet, beliau membuat banyak prediksi/ramalan, menyembunyikan
banyak ajaran untuk diungkapkan di masa depan, dan memberikan berkah kepada
murid-murid dekat agar tidak terpisahkan dari beliau. Dengan demikian, mereka akan
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berinkarnasi di masa depan, mengungkapkan ajaran-ajaran yang disembunyikan, dan
memiliki kekuatan sebagaimana Guru Rinpoche sendiri.
Pada khususnya, beliau meramalkan datangnya 108 tertön besar, ‘pengungkap harta
karun yang tersembunyi.’ Sejarah dunia berfluktuasi, menyebabkan kesulitan tertentu
yang akan bangkit pada waktu-waktu yang berbeda. Karena telah mengetahui
sebelumnya akan interval-interval sejarah ini, Guru Rinpoche mendesain latihan khusus
yang akan diungkapkan tertön tertentu pada waktu yang sesuai, untuk membantu umat
manusia. Para tertön yang menemukan terma-terma ini, atau ‘harta karun yang
tersembunyi,’ kemudian akan memberikan ajaran yang benar-benar segar, sesuai
dengan jaman yang dimaksudkan untuk waktu dan situasi spesifik pada saat itu.
Chokgyur Dechen Zhikpo Lingpa
Chokgyur Lingpa dilahirkan di Sangyel, di kaki gunung suci Namkhadzö di provinsi
Nangchen, pada hari kesepuluh di bulan keenam pada tahun Kerbau Tanah (9 Agustus
1829). Dikatakan bahwa Chokgyur Lingpa adalah reinkarnasi terakhir dari Pangeran
Murup Tsenpo, putra kedua dari Raja Dharma Trisong Deutsen. Dalam silsilah Chokgyur
LIngpa dianggap sebagai yang terakhir dari seratus tertön utama, beliau dihormati
sebagai tertön yang disiapkan untuk masa kita, dengan ajaran-ajaran yang khususnya
sesuai untuk hari dan jaman kita.

Chogyur Dechen Lingpa
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Chokgyur Lingpa juga adalah satu dari pengungkap harta karun yang paling produktif di
abad ke sembilan belas. Hasil pengungkapan beliau—bersama-sama dengan materimateri pendukungnya—mencakup lebih dari empat puluh volume Tibetan pecha. Semua
ini juga termasuk tiga jenis latihan yang mengkualifikasikan seorang pengungkap Harta
Karun sebagai seorang pengungkap harta karun besar/agung—latihan yang terkait
dengan Guru Rinpoche, Kesempurnaan Agung (Great Perfection), dan Avalokiteshvara.
Chokgyur Lingpa, lebih lanjut, merupakan pemegang dari tujuh transmisi, sebagaimana
diprediksi dalam siklus Harta Karun beliau, Tiga Bagian dari Kesempurnaan Agung:
Silsilah Oral tidak terputus yang berasal dari naskah-naskah,
Harta karun Aktual mendalam dan Harta Karun Batin mendalam,
Harta karun yang ditemukan kembali dan Harta karun yang diingat kembali,
Harta karun Visi Murni dan Silsilah Bisikan —
aliran sungai dari tujuh transmisi ini,
takdir yang diceritakan sebelumnya akan raja dan putranya,
akan membawa penghormatan pada ajaran-ajaran di masa kemerosotan.
Ajaran-ajaran itu akan mendalam dan luas jangkauannya, menyebar lebih jauh
dari cahaya matahari.
Raja dan putranya yang disebutkan disini adalah Trisong Deutsen dan Murup
Tsenpo, yang kemudian berinkarnasi berturut-turut sebagai Jamyang Khyentsé
Wangpo dan Chokgyur Lingpa. Tentu saja, sepanjang aktivitas beliau sebagai
pengungkap harta karun, Chokgyur Lingpa secara dekat diasosiasikan dengan
dua figur pemimpin gerakan non-sektarian Rimé – yaitu Jamyang Khyentsé
Wangpo dan Jamgön Kongtrül Lodrö Tayé, mereka berdua berpartisipasi dalam
banyak pengungkapan dan penulisan harta karun yang beliau lakukan. Ketiga
guru besar ini semua berkaitan sebagai guru dan murid, setiap mereka
menganggap kedua yang lainnya sebagai guru mereka.

Tukdrup Barché Künsel:
Latihan Batin Mendalam Guru, Pengusir Semua Halangan
Menurut tradisi terma Chokgyur Lingpa dan Jamyang Khyentsé, ada empat tingkatan
latihan batin mendalam atau sadhana guru: bagian luar adalah Barché Künsel, bagian
dalam adalah Sampa Lhündrup, bagian rahasia adalah Tsokyé Nyingtik, dan yang teramat
sangat rahasia adalah Guru Dorjé Draktsal. Menurut tradisi pribadi Chokgyur Lingpa,
latihan utama atau akar adalah Gongpa Kündü, Perwujudan dari Semua Realisasi; dimana
dua latihan pendukungnya adalah Barché Künsel dan Sampa Lhündrup.

Kata-kata dari Kyapjé Dilgo Khyentsé Rinpoche
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Barché Künsel adalah intisari batin dari guru yang telah meraih pencapaian,
Padmasambhava, yang memahami tiga masa secara keseluruhan. Ini adalah contoh yang
paling sempurna dari satu miliar sadhana batin mendalam dari guru, terma yang paling
unik, yang dikuburkan di tanah Tibet. Ini juga adalah yang pertama dari Empat Siklus Guru
Sadhana. Latihan Batin Mendalam Guru ini, Pengusir Semua Halangan mengandung
kelengkapan dari semua unsur-unsur kunci dari pandangan, meditasi, dan praktek dari
tiga yoga tantra bagian dalam. Ini dimanifestasikan dari kumpulan harta karun rahasia
Kebijaksanaan Agung, realisasi yang meluas dari Buddha Kedua dari Uddiyana, sebagai
suara vajra yang ada dengan sendirinya dan alami, dalam nada yang sempurna dan
melodis.
Ekspresinya, yang tidak termodifikasi oleh intelektual orang biasa; kata-katanya, yang
tidak memiliki delusi; dan maknanya, yang tidak disalah artikan, secara ekslusif adalah
karena kebaikan dari tiga pemegang pengetahuan yang perkasa, Khyentsé, Kongtrül,
dan Chokling, makhluk-makhluk agung dari tiga keluarga, yang berinkarnasi sebagai
guru-guru besar untuk mengumpulkan dan menyebarluaskan sebuah lautan luas ajaran
rahasia. Secara eksklusif melalui kebaikan mereka sehingga ajaran ini bisa didapatkan
dalam wujud tulisan, sebagai keagungan dari kesejahteraan dan kebahagiaan yang tanpa
akhir untuk para murid di Tanah Bersalju, dan disebarluaskan agar berkembang di semua
tempat. Ajaran yang murni dan sempurna ini, yang diutarakan dengan tanpa susah
payah, sesuai dengan harapan seseorang, yang mencakup semua siddhi tertinggi dan
umum, secara sementara dan tertinggi, adalah difusi yang tidak pernah dikenal
sebelumnya dari batu berharga makna yang mendalam, membuka kumpulan harta karun
dari kerajaan alam semesta.
Catatan
Ajaran singkat yang diberikan oleh Kyapjé Tulku Urgyen Rinpoche dan Kyapjé Dilgo Khyentsé Rinpoche
dicuplik dari buku Pengusir Halangan: Latihan Batin Mendalam Padmasambhava. Jika kalian ingin
mengetahui lebih banyak tentang Lamé Tukdrup Barché Künsel kalian bisa membacanya dari buku ini:
Padmasambhava. Dispeller of Obstacles: The Heart Practice of Padmasambhava. Trans. Erik Pema Kunsang,
ed. Marcia Dechen Wangmo. Rangjung Yeshe Publications: Hong Kong, 2014.

LINEAGE INFORMATION

Chokling Tersar
Chokgyur Dechen Lingpa (1829-1870) adalah “manifestasi,” dari putra Raja Trisong
Deutsen, Murub Tsepo yang juga dikenal sebagai Yeshe Rolpe Tsal atau Lhase Lotsawa.
Kehidupan beliau sebelumnya yang lain adalah sebagai tertön besar/agung, Sangye
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Lingpa, yang mengungkapkan Lama Gongdu. Padmasambhava menyembunyikan
banyak harta karun dan menyegelnya dengan aspirasi murni untuk diungkapkan pada
masa tertentu untuk mendatangkan manfaat bagi generasi di masa depan oleh seorang
tertön tertentu, utusan dari Padmasambhava sendiri.
Salah satu dari inkarnasi tertön ini adalah Chokgyur Lingpa yang muncul di dunia di tahun
1828, dilahirkan di bagian timur Tibet di Nangchen, Kham. Nama beliau, tempat kelahiran,
penerima utama dari ajaran-ajaran yang beliau ungkapkan dan efek dari penyebaran
ajaran-ajaran beliau semua diramalkan sebelumnya oleh Padmasambhava.
The Chokling Tersar (Harta Karun Baru dari Chokgyur Lingpa) adalah kumpulan dari
ajaran-ajaran terma yang diungkapkan oleh Chokgyur Lingpa. Ajaran-ajaran batin
mendalam yang luar biasa jelas dan mendalam ini, bersama-sama dengan komentarkomentar yang terasosiasi dengannya terkandung di dalam tubuh literatur yang memiliki
lebih dari empat puluh volume besar. Phakchok Rinpoche adalah generasi kelima
keturunan dan pemegang silsilah dari Chokgyur Dechen Lingpa .

The Riwoche Taklung Kagyu
Silsilah Taklung Kagyu berasal dari realisasi Taklung Tangpa Tashi Pal (1142-1210), seorang
murid batin mendalam dari salah satu murid utama Gampopa, Pagmo Drupa. Beliau
mendirikan silsilah Taklung Kagyü (Perintah Harimau), yang tahta utamanya ada di Biara
Riwoche di Kham. Silsilah ini dipegang dan diteruskan oleh tiga guru besar utama:
Kyabgön Shabdrung Rinpoche, Kyabgön Jedrung Rinpoche, and Kyabgön Phakchock
Rinpoche. Silsilah ini dikenal akan pelajaran dan praktek dari kedua ajaran Kagyu dan
Nyingma.
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